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A educação é um território sempre propício à semeadura de novas ideias. É 
neste sentido que nesta revista em sua primeira edição, somos convidados a 
experimentar a riqueza de produções que ampliam os olhares reflexivos 
acerca da educação e alimentam assim a práxis dos educadores e educadoras 
e demais interessados no tema. 

A educação é um processo social e em um mundo cheio de transformações a 
escola não poderia ficar alheia à este processo. A escola como uma instituição 
formadora é convidada a rever o seu papel social e possibilitar experiências 
significativas aos seus educandos e educandas. 

Neste sentido, o futuro exige daqueles que pensam a educação uma atuação 
coerente e ativa e para isso, compartilhar novas experiências, conhecimentos 
e pesquisas desde agora nos possibilita uma ação transformadora. 
Em uma sociedade que requer uma educação de qualidade, inovadora e 
sustentável surge a necessidade de buscar espaços que possibilitem alçar 
novas reflexões e desafios. Neste sentido, a Revista Exatto é um convite à 
construção destes espaços. E assim, nutridos por excelentes reflexões possa-
mos construir a educação que queremos para o futuro. 

Boa leitura a todos

Prof. Me.  Alexandre Bernardo da Silva

Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de São Paulo e Professor na 
Rede privada de ensino.
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A AFETIVIDADE E SEUS BENEFÍCIOS
PARA A APRENDIZAGEM

RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

VANESSA COSTA FERREIRA, Graduação em Pedagogia pela Faculdades Integradas Campos Salles  (2002 )  com 
especialização em Educação Especial e inclusiva  peça Faculdade  Gama Filho  (2007);Professora de Ensino 
Fundamental; Atualmente atua na área da Coordenação Pedagógica  na  EMEF Geraldo Sesso Júnior.
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REFERÊNCIAS

      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.
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RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

REFERÊNCIAS

      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.

06



RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

REFERÊNCIAS

      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.
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RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

REFERÊNCIAS

      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.

08



RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

RESUMO
 
A promoção do desenvolvimento pessoal do sujeito, principal objetivo da educação, configura-se por meio de processos 
psicológicos, frutos de interação do indivíduo com a cultura de seu grupo social. Um conteúdo curricular funcional e repre-
sentativo reflete uma experiência escolar mais significativa para o crescimento pessoal do aluno. A cultura transmitida na 
escola opera em estruturas cognitivas carregadas de bagagens prévias, que precisam ser consideradas nas intervenções 
didáticas do educador. A multiplicidade de vivências e cultura que não aparecem nos projetos curriculares, distanciam a 
escola do que se vive fora dela. A falta de representatividade cultural no currículo escolar reverbera nas desigualdades de 
oportunidades sociais e na incapacidade de melhores compreensões sobre o mundo e a sociedade. As atividades educa-
tivas são caracterizadas pelas suas intencionalidades, selecionadas a partir de questionamentos sobre quais os aspectos 
de desenvolvimento pessoal que a educação escolar pode e deve promover. 

 Palavras-chave:  Aprendizagens; Construtivismo; Intenções Educativas.

INTRODUÇÃO

Constituído de conhecimentos socialmente válidos, o currículo expressa a forma como certas questões sociais são defini-
das. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual determinantes 
sociais diferentes vivem lado a lado.
A história do currículo oferece pistas para analisarmos as relações complexas entre escola e sociedade, já que revela 
como as instituições escolares retratam definições da sociedade sobre conhecimentos culturalmente válidos. A história do 
currículo busca o deslocamento de saberes em favor de outros, a fim de compreender por que há aspectos mais visíveis 
na história, por que há artefatos sociais que triunfam sobre outros. O conhecimento corporificado no currículo escolar, na 
perspectiva de um artefato social e cultural, deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se tornar o que é, 
e descrever a dinâmica social que o moldou dessa forma. 
O objetivo central da história do currículo não consiste em simplesmente descrever como o conhecimento escolar se 
organizava no passado, a fim de demonstrar as diferenças dessas organizações na atualidade. Seu objetivo consiste 
também em investigar a historicidade dos valores e habilidades tidos como verdadeiros, de acordo com determinada 
época. Cabe à história do currículo especular e determinar de que forma essa validade e legitimidade de conhecimentos 
foram estabelecidas, como as matérias escolares e métodos de ensino constituíram um mecanismo para designar e 
diferenciar os educandos.
 As instituições de educação processam não só conhecimentos, mas também pessoas. É preciso se pensar no currículo 
como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça e gênero. Currículos diferentes produzem diferentes pessoas. 
A história do currículo não deve se deter nas deliberações formais sobre o que é ensinado nas escolas, mas precisa 
também investigar os processos informais e interacionais que levam os guias curriculares a serem interpretados de 
diferentes formas.  Assim sendo, é importante darmos atenção às formas pelas quais o processamento diferencial do 
conhecimento está vinculado ao processamento diferencial das pessoas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SUJEITO
A finalidade da educação é promover o crescimento dos seres humanos. Crescimento pessoal é o processo pelo qual o 
homem se apropriada cultura do seu grupo social.  Os processos psicológicos que configuram o crescimento pessoal são 
frutos de uma interação constante com ambiente culturalmente organizado.  A cultura faz a intermediação nessa interação 
do homem com seu meio. Os grupos sociais nos ajudam a assimilar as experiências culturalmente organizadas e, conse-
quentemente, converte-nos em agentes de criação cultural. Nesse processo de interação do sujeito com os agentes 
mediadores, processo que se dá pela cultura, o sujeito torna sua competência cognitiva mais forte. 
As atividades educativas escolares surgem quando as atividades de observação e imitação dos adultos não são mais 
suficientes para o crescimento pessoal, pois é preciso uma ajuda específica, por meio de atividades de ensino especial-
mente exclusivas para essa finalidade, a serviço de um projeto educacional. Assim, ao participar de um conjunto de 

REFERÊNCIAS

      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.

atividades representadas pela educação, o sujeito favorece seu desenvolvimento pessoal.
A fim de promover o crescimento pessoal do sujeito, a educação designa o conjunto de atividades educativas, mediante 
as quais um grupo permite que seus membros construam conhecimentos significativos, a partir da aprendizagem da expe-
riência social acumulada historicamente e organizada culturalmente. 
Há divergências na definição do que consiste o crescimento educativo. Alguns o fundamentam como resultado de um 
processo interno de desenvolvimento, outros o concebem como um resultado externo de aprendizagem. E essas proposi-
ções divergentes propõem ações pedagógicas diferentes que se plantam no currículo. 
Mas a escola precisa extrapolar seu papel preparar o aluno para avaliações e resultados. Apesar do desenvolvimento de 
habilidades também serem importantes na formação do aluno, a função principal da instituição escolar é estimular o 
crescimento dos educandos como seres humanos, desenvolvendo suas emoções, relações, comportamento crítico e sua 
postura de cidadão transformador de sua realidade. 

A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O ensino eficaz é o que parte do nível desenvolvimento do aluno para fazê-lo progredir, possibilitando novos aprendiza-
dos.  Para estarmos diante de uma aprendizagem significativa, o novo material de aprendizagem deve relaciona-se de 
forma substantiva e não arbitrária com que o aluno já sabe. 
Quanto mais significativa, maior será a repercussão da experiência escolar sobre o crescimento pessoal do aluno. Desta 
forma, é importante que o conteúdo curricular seja potencialmente significativo, do ponto de vista de sua estrutura interna 
e do ponto de vista do seu processo de assimilação. Para explorar essa significação na aprendizagem, o aluno deve ser 
motivado a relacionar o que está aprendendo com que já sabe.  Pois se ele apenas memorizar o conteúdo, sem estabele-
cer uma relação com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem se dará de forma repetitiva, mecânica e, por conse-
guinte, sem significação.
Os aspectos motivacionais têm um papel decisivo na aprendizagem, pois ainda que o material de aprendizagem seja 
significativo, se o aluno estiver predisposto a memorizá-lo por repetição, sem lhes dar um real significado, os resultados 
terão escasso valor educativo. Mas vale frisar que o inverso também é verdadeiro. A motivação favorável para aprender 
significativamente não servirá para nada, se o conteúdo de aprendizagem também não for significativo, tanto na vertente 
lógica quanto na psicológica, tanto em sua estrutura interna quanto em seu processo de assimilação. 
A aprendizagem significativa está vinculada à sua funcionalidade. Os alunos precisam percebem que os conhecimentos 
adquiridos nas escolas podem ser utilizados de forma efetiva quando as circunstâncias exigirem.  Com isso, percebe-se 
que conhecimentos funcionais, construídos por meio de uma aprendizagem significativa, são fundamentais para uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 
Na realização de aprendizagens significativas, a estrutura cognitiva do aluno pode ser concebida como um conjunto de 
esquemas de conhecimento.  O objetivo irrenunciável da educação recorda a importância de adquirir estratégias cogniti-
vas de exploração e descoberta. 
CONSTRUTIVISMO PSICOLÓGICO
A repercussão das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal do aluno também está condicionada 
pelos conhecimentos prévios. Sendo assim, ao selecionar conteúdos, objetivos e a maneira de planejar atividades que se 
ajustem às peculiaridades de funcionamento da organização mental do aluno, o Projeto Curricular precisa levar em conta 
possibilidades de raciocínio e de aprendizagem a partir das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal 
do educando, condicionadas pelo seu nível de desenvolvimento operatório.
O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir de conhecimentos que construiu a partir de suas experi-
ências prévias, utilizando-os como instrumento de interpretação que condicionam seu resultado de aprendizagem. Trata-
-se de um processo que ocorre mediante as relações que o aluno estabelece entre o novo conteúdo e os elementos que 
já estão disponíveis em sua estrutura cognitiva.
A nova informação adquirida é armazenada na memória por meio de sua incorporação e assimilação a um ou mais esque-
mas. A lembrança das aprendizagens anteriores é modificada pela construção de novos esquemas, que podem distorcer 
novas informações, acomodando-as às suas existências. Dessa forma, o aluno decide a pertinência dos conteúdos, 
reformulando-os, em função de novas informações.
Este conjunto de contribuições da análise psicológica situa a atividade mental construtiva do aluno, na base dos proces-
sos de crescimento pessoal que educação escolar tenta promover. À medida que o processo educativo se desenvolve, o 
aluno evolui, suas necessidades variam e o tipo de intervenção deve ir sendo ajustado paralelamente.
O princípio do construtivismo psicológico recomenda que os professores investiguem os significados prévios que os 
alunos têm sobre os conceitos novos que vão aprender, a fim de que estes tenham uma aprendizagem significativa. O 
professor precisa captar intuitivamente os progressos e dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, para 
poder modificar suas intervenções.

REPRESENTATIVIDADE CULTURAL
A escola não opera no vazio. A cultura que ali se transmite não cai em mentes, sem outros significados prévios. Os alunos 
são seres bagagem prévia de crenças, significados e valores adquiridos fora das escolas. Diante dessa multiplicidade de 
vivências e princípios, é preciso discutir os desafios que o caráter multicultural da sociedade coloca para a educação. 
Em geral, a cultura escolar tem pouca conexão com a experiência vital dos alunos, principalmente com a experiência 
daqueles que estão socialmente em desvantagem. Um currículo que rejeita conhecer a cultura popular como base signifi-
cativa de conhecimento tende a desvalorizar os educandos.
 Quando a seleção do currículo se desliga da cultura extracurricular que rodeia os alunos, há uma distância entre o que a 
escola transmite e o que se vive fora dela. Ao rejeitar o trabalho com o conhecimento que os alunos possuem, este tipo 
de currículo elimina a possibilidade de desenvolver uma pedagogia conectada ao reconhecimento escolar, com as diver-
sas esferas que ajudam a constituir a vida cotidiana. 
Pelo currículo explícito, que se plasma nas práticas escolares, ou que se reflete nos materiais pedagógicos, a cultura 
escolar delimitada está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e dimensões da cultura da sociedade 
na qual surge o sistema escolar. 

A cultura dominante na sala de aula corresponde à visão de determinados grupos sociais, sendo que poucas vezes apare-
cem, nos conteúdos escolares, as subculturas. Ao selecionar elementos em detrimento de outros, o currículo oculta dos 
alunos determinados aspectos da cultura que rodeia a escola. 
A falta de atenção a essa falta de representatividade cultural no currículo escolar repercute na desigualdade de oportuni-
dades e na incapacidade da cultura escolar para dotar os alunos de instrumentos que permitam compreender melhor o 
mundo e a sociedade. O currículo precisa acompanhar a dinamicidade da sociedade contemporânea, em toda a sua diver-
sidade.

AS INTENÇÕES EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
Conforme Coll (1987), para cumprir suas funções com êxito, o currículo contempla informações sobre o que ensinar; 
quando ensinar; como ensinar e sobre o que, como e quando avaliar. 
As atividades educativas escolares caracterizam-se pelas suas intencionalidades. O Projeto Curricular analisa, classifica, 
identifica e formula as intenções do projeto educacional. 
Na seleção das possíveis intenções, são questionados os aspectos do crescimento pessoal do aluno que podem ser 
promovidos mediante a educação escolar. Diante disso, são formuladas e organizadas as intenções que são úteis, no 
sentido de orientar a ação pedagógica. 
Em seu processo de concretização, as intenções educativas adotam a forma em nível de ciclos de objetivos gerais. Estes 
são enunciados que explicitam as capacidades o aluno deve adquirido no final de cada espaço de tempo.  Os objetivos 
gerais de ciclo concretizam-se em objetivos gerais de área. Estas explicitam as capacidades que o aluno deve adquirir em 
cada componente curricular. Portanto os objetivos gerais de ciclo referem-se aos resultados esperados. Já os objetivos 
gerais de área incluem referem-se aos conteúdos, ou seja, aos conjuntos de saberes articulados, que constituem as áreas 
curriculares.  
  A partir dos objetivos gerais do ensino obrigatório trata-se de responder que tipos de habilidades, possibilidades 
e tendências de comportamento são necessários para que a criança se torne um adulto ativo na sociedade, capaz de 
interagir de forma construtiva com os demais membros da sociedade e resolver com criatividade seus problemas habitu-
ais.  
Depois de estabelecer os objetivos gerais, são estabelecidos critérios para a sua sequenciação e inserção dos conteúdos 
nos diferentes ciclos, conforme a complexidade intrínseca das capacidades esperadas nos objetivos gerais e de acordo 
com as inclinações próprias de crescimento pessoal da faixa etária que corresponde a cada ciclo. É nesse sentido que a 
psicologia evolutiva desempenha um papel decisivo.  
Os conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. Portanto, o Projeto 
Curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas tem uma função de incluir critérios gerais de 
ajuda pedagógica, exemplificando-os por meio de propostas de atividades escolares, nos diferentes componentes curricu-
lares. 
Os métodos de ensino precisam estar em função do tipo de ajuda pedagógica que corresponde às necessidades dos 
alunos. Diante de uma nova situação de aprendizagem, as características individuais mais importantes para decidir o tipo 
de ajuda pedagógica referem-se aos esquemas de conhecimento que o aluno utiliza para interpretar determinada 
situação. 
As características individuais dos alunos são um produto de sua história pessoal e vão sendo modificadas conforme suas 
experiências, portanto estão sujeitas a evolução. Por isso, o Projeto Curricular precisa, em um processo progressivo, estar 
aberto às modificações, à flexibilidade. Precisa ter um caráter aberto, a fim de ser um instrumento acessível e facilitador.  
A sequenciação de objetivos gerais de ciclo constitui-se basicamente em estabelecer uma hierarquia nas capacidades dos 
alunos.  E a avaliação vem ajustar a ajuda pedagógica com as necessidades dos alunos, além de determinar se foram 
alcançadas as intenções educativas, que estão na base da intervenção pedagógica. 
O principal objetivo da avaliação precisa ser o controle do processo educacional que é indicado pelos resultados de apren-
dizagem dos alunos. Portanto, mediante resultados estipulados de aprendizagem dos alunos, a conscientização do grau 
de êxito ou de fracasso do processo educacional deve ser o principal foco da avaliação, no cumprimento das intenções 
educativas.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas curriculares orientam práticas pedagógicas importantes para a consecução de objetivos educacionais.  A razão 
de ser do currículo é a de explicar as intenções e o plano de ação que presidem as atividades educativas escolares. Sua 
função é evitar a distância entre intenções e condições reais, proporcionando guias de atenção para os professores que 
irão executá-lo. 
O projeto curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas deve incluir critérios gerais de ajuda 
pedagógica, exemplificando-os mediante propostas de atividades educativas nas diferentes áreas curriculares. 
Cabe ao projeto curricular proceder à análise, à classificação e à formulação das intenções que presidem o projeto educa-
cional.  Deve se inventariar e selecionar as intenções possíveis, escolher os aspectos serem promovidos para o cresci-
mento pessoal do aluno. Depois, as intenções precisam ser concretizadas por meio de uma formulação que guie e planeje 
a ação pedagógica. Essas múltiplas intenções precisam então ser organizadas e sequenciadas temporalmente, para 
então prever-se uma avaliação que permita verificar se a são pedagógica correspondente está adequada às intenções 
perseguidas.
O currículo aberto é apoiado pela concepção construtivista da aprendizagem escolar e de intervenção pedagógica. Seu 
princípio é ajustar a ação educativa para as necessidades específicas do aluno, conforme seus processos de construção 
de conhecimento, considerando suas experiências prévias, suas dificuldades e potencialidades. Sistemas educacionais 
abertos garantem importância às diferenças individuais e ao contexto sócio cultural no qual o programa é aplicado, 
propondo interação entre sistema e entorno, integrando influências externas em um aberto e continuo processo de revisão 
e reorganização, e incentivando atividades interdisciplinares.
Por meio de aprendizagens significativas, o aluno constrói significados enriquecedores para o seu conhecimento e poten-
cializa seu desenvolvimento pessoal. Estes processos de crescimento pessoal implicam em um processo construtivista 
de aprendizagem.  

Quanto mais complexas forem as relações estabelecidas pelas estruturas cognoscitivas do aluno, entre seus conheci-
mentos prévios e novos conteúdos de aprendizagem, mais profunda será sua assimilação e maior será a significação de 
aprendizagem.
O currículo produz identidades e subjetividades sociais. O currículo está construído para ter efeito sobre as pessoas. O 
currículo não apenas representa, ele faz. 
REFERÊNCIAS

COLL, César. Psicologia y currículum. Barcelona: Laia, 1987.  
GIROUX, Henry; MCLAREN, Peter. Por uma Pedagogia Crítica da Representação. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; MOREI-
RA, Antonio Flávio (Org.). Territórios Contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 
1995. P. 144-158.
GIROUX, Henry; SIMON, Roger. Cultura popular e pedagogia crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento 
curricular. In: MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 10. ed. São Paulo: 
Cortez, 2008. p. 93-124.
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Multiculturalismo, Currículo e formação de professores. In: MOREIRA, Tomaz Tadeu 
da (Org.). Currículo: políticas e práticas. Campinas: Papirus, 2011. P. 81-96

09



RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

RESUMO
 
A promoção do desenvolvimento pessoal do sujeito, principal objetivo da educação, configura-se por meio de processos 
psicológicos, frutos de interação do indivíduo com a cultura de seu grupo social. Um conteúdo curricular funcional e repre-
sentativo reflete uma experiência escolar mais significativa para o crescimento pessoal do aluno. A cultura transmitida na 
escola opera em estruturas cognitivas carregadas de bagagens prévias, que precisam ser consideradas nas intervenções 
didáticas do educador. A multiplicidade de vivências e cultura que não aparecem nos projetos curriculares, distanciam a 
escola do que se vive fora dela. A falta de representatividade cultural no currículo escolar reverbera nas desigualdades de 
oportunidades sociais e na incapacidade de melhores compreensões sobre o mundo e a sociedade. As atividades educa-
tivas são caracterizadas pelas suas intencionalidades, selecionadas a partir de questionamentos sobre quais os aspectos 
de desenvolvimento pessoal que a educação escolar pode e deve promover. 

 Palavras-chave:  Aprendizagens; Construtivismo; Intenções Educativas.

INTRODUÇÃO

Constituído de conhecimentos socialmente válidos, o currículo expressa a forma como certas questões sociais são defini-
das. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual determinantes 
sociais diferentes vivem lado a lado.
A história do currículo oferece pistas para analisarmos as relações complexas entre escola e sociedade, já que revela 
como as instituições escolares retratam definições da sociedade sobre conhecimentos culturalmente válidos. A história do 
currículo busca o deslocamento de saberes em favor de outros, a fim de compreender por que há aspectos mais visíveis 
na história, por que há artefatos sociais que triunfam sobre outros. O conhecimento corporificado no currículo escolar, na 
perspectiva de um artefato social e cultural, deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se tornar o que é, 
e descrever a dinâmica social que o moldou dessa forma. 
O objetivo central da história do currículo não consiste em simplesmente descrever como o conhecimento escolar se 
organizava no passado, a fim de demonstrar as diferenças dessas organizações na atualidade. Seu objetivo consiste 
também em investigar a historicidade dos valores e habilidades tidos como verdadeiros, de acordo com determinada 
época. Cabe à história do currículo especular e determinar de que forma essa validade e legitimidade de conhecimentos 
foram estabelecidas, como as matérias escolares e métodos de ensino constituíram um mecanismo para designar e 
diferenciar os educandos.
 As instituições de educação processam não só conhecimentos, mas também pessoas. É preciso se pensar no currículo 
como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça e gênero. Currículos diferentes produzem diferentes pessoas. 
A história do currículo não deve se deter nas deliberações formais sobre o que é ensinado nas escolas, mas precisa 
também investigar os processos informais e interacionais que levam os guias curriculares a serem interpretados de 
diferentes formas.  Assim sendo, é importante darmos atenção às formas pelas quais o processamento diferencial do 
conhecimento está vinculado ao processamento diferencial das pessoas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SUJEITO
A finalidade da educação é promover o crescimento dos seres humanos. Crescimento pessoal é o processo pelo qual o 
homem se apropriada cultura do seu grupo social.  Os processos psicológicos que configuram o crescimento pessoal são 
frutos de uma interação constante com ambiente culturalmente organizado.  A cultura faz a intermediação nessa interação 
do homem com seu meio. Os grupos sociais nos ajudam a assimilar as experiências culturalmente organizadas e, conse-
quentemente, converte-nos em agentes de criação cultural. Nesse processo de interação do sujeito com os agentes 
mediadores, processo que se dá pela cultura, o sujeito torna sua competência cognitiva mais forte. 
As atividades educativas escolares surgem quando as atividades de observação e imitação dos adultos não são mais 
suficientes para o crescimento pessoal, pois é preciso uma ajuda específica, por meio de atividades de ensino especial-
mente exclusivas para essa finalidade, a serviço de um projeto educacional. Assim, ao participar de um conjunto de 
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      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.

atividades representadas pela educação, o sujeito favorece seu desenvolvimento pessoal.
A fim de promover o crescimento pessoal do sujeito, a educação designa o conjunto de atividades educativas, mediante 
as quais um grupo permite que seus membros construam conhecimentos significativos, a partir da aprendizagem da expe-
riência social acumulada historicamente e organizada culturalmente. 
Há divergências na definição do que consiste o crescimento educativo. Alguns o fundamentam como resultado de um 
processo interno de desenvolvimento, outros o concebem como um resultado externo de aprendizagem. E essas proposi-
ções divergentes propõem ações pedagógicas diferentes que se plantam no currículo. 
Mas a escola precisa extrapolar seu papel preparar o aluno para avaliações e resultados. Apesar do desenvolvimento de 
habilidades também serem importantes na formação do aluno, a função principal da instituição escolar é estimular o 
crescimento dos educandos como seres humanos, desenvolvendo suas emoções, relações, comportamento crítico e sua 
postura de cidadão transformador de sua realidade. 

A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O ensino eficaz é o que parte do nível desenvolvimento do aluno para fazê-lo progredir, possibilitando novos aprendiza-
dos.  Para estarmos diante de uma aprendizagem significativa, o novo material de aprendizagem deve relaciona-se de 
forma substantiva e não arbitrária com que o aluno já sabe. 
Quanto mais significativa, maior será a repercussão da experiência escolar sobre o crescimento pessoal do aluno. Desta 
forma, é importante que o conteúdo curricular seja potencialmente significativo, do ponto de vista de sua estrutura interna 
e do ponto de vista do seu processo de assimilação. Para explorar essa significação na aprendizagem, o aluno deve ser 
motivado a relacionar o que está aprendendo com que já sabe.  Pois se ele apenas memorizar o conteúdo, sem estabele-
cer uma relação com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem se dará de forma repetitiva, mecânica e, por conse-
guinte, sem significação.
Os aspectos motivacionais têm um papel decisivo na aprendizagem, pois ainda que o material de aprendizagem seja 
significativo, se o aluno estiver predisposto a memorizá-lo por repetição, sem lhes dar um real significado, os resultados 
terão escasso valor educativo. Mas vale frisar que o inverso também é verdadeiro. A motivação favorável para aprender 
significativamente não servirá para nada, se o conteúdo de aprendizagem também não for significativo, tanto na vertente 
lógica quanto na psicológica, tanto em sua estrutura interna quanto em seu processo de assimilação. 
A aprendizagem significativa está vinculada à sua funcionalidade. Os alunos precisam percebem que os conhecimentos 
adquiridos nas escolas podem ser utilizados de forma efetiva quando as circunstâncias exigirem.  Com isso, percebe-se 
que conhecimentos funcionais, construídos por meio de uma aprendizagem significativa, são fundamentais para uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 
Na realização de aprendizagens significativas, a estrutura cognitiva do aluno pode ser concebida como um conjunto de 
esquemas de conhecimento.  O objetivo irrenunciável da educação recorda a importância de adquirir estratégias cogniti-
vas de exploração e descoberta. 
CONSTRUTIVISMO PSICOLÓGICO
A repercussão das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal do aluno também está condicionada 
pelos conhecimentos prévios. Sendo assim, ao selecionar conteúdos, objetivos e a maneira de planejar atividades que se 
ajustem às peculiaridades de funcionamento da organização mental do aluno, o Projeto Curricular precisa levar em conta 
possibilidades de raciocínio e de aprendizagem a partir das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal 
do educando, condicionadas pelo seu nível de desenvolvimento operatório.
O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir de conhecimentos que construiu a partir de suas experi-
ências prévias, utilizando-os como instrumento de interpretação que condicionam seu resultado de aprendizagem. Trata-
-se de um processo que ocorre mediante as relações que o aluno estabelece entre o novo conteúdo e os elementos que 
já estão disponíveis em sua estrutura cognitiva.
A nova informação adquirida é armazenada na memória por meio de sua incorporação e assimilação a um ou mais esque-
mas. A lembrança das aprendizagens anteriores é modificada pela construção de novos esquemas, que podem distorcer 
novas informações, acomodando-as às suas existências. Dessa forma, o aluno decide a pertinência dos conteúdos, 
reformulando-os, em função de novas informações.
Este conjunto de contribuições da análise psicológica situa a atividade mental construtiva do aluno, na base dos proces-
sos de crescimento pessoal que educação escolar tenta promover. À medida que o processo educativo se desenvolve, o 
aluno evolui, suas necessidades variam e o tipo de intervenção deve ir sendo ajustado paralelamente.
O princípio do construtivismo psicológico recomenda que os professores investiguem os significados prévios que os 
alunos têm sobre os conceitos novos que vão aprender, a fim de que estes tenham uma aprendizagem significativa. O 
professor precisa captar intuitivamente os progressos e dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, para 
poder modificar suas intervenções.

REPRESENTATIVIDADE CULTURAL
A escola não opera no vazio. A cultura que ali se transmite não cai em mentes, sem outros significados prévios. Os alunos 
são seres bagagem prévia de crenças, significados e valores adquiridos fora das escolas. Diante dessa multiplicidade de 
vivências e princípios, é preciso discutir os desafios que o caráter multicultural da sociedade coloca para a educação. 
Em geral, a cultura escolar tem pouca conexão com a experiência vital dos alunos, principalmente com a experiência 
daqueles que estão socialmente em desvantagem. Um currículo que rejeita conhecer a cultura popular como base signifi-
cativa de conhecimento tende a desvalorizar os educandos.
 Quando a seleção do currículo se desliga da cultura extracurricular que rodeia os alunos, há uma distância entre o que a 
escola transmite e o que se vive fora dela. Ao rejeitar o trabalho com o conhecimento que os alunos possuem, este tipo 
de currículo elimina a possibilidade de desenvolver uma pedagogia conectada ao reconhecimento escolar, com as diver-
sas esferas que ajudam a constituir a vida cotidiana. 
Pelo currículo explícito, que se plasma nas práticas escolares, ou que se reflete nos materiais pedagógicos, a cultura 
escolar delimitada está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e dimensões da cultura da sociedade 
na qual surge o sistema escolar. 

A cultura dominante na sala de aula corresponde à visão de determinados grupos sociais, sendo que poucas vezes apare-
cem, nos conteúdos escolares, as subculturas. Ao selecionar elementos em detrimento de outros, o currículo oculta dos 
alunos determinados aspectos da cultura que rodeia a escola. 
A falta de atenção a essa falta de representatividade cultural no currículo escolar repercute na desigualdade de oportuni-
dades e na incapacidade da cultura escolar para dotar os alunos de instrumentos que permitam compreender melhor o 
mundo e a sociedade. O currículo precisa acompanhar a dinamicidade da sociedade contemporânea, em toda a sua diver-
sidade.

AS INTENÇÕES EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
Conforme Coll (1987), para cumprir suas funções com êxito, o currículo contempla informações sobre o que ensinar; 
quando ensinar; como ensinar e sobre o que, como e quando avaliar. 
As atividades educativas escolares caracterizam-se pelas suas intencionalidades. O Projeto Curricular analisa, classifica, 
identifica e formula as intenções do projeto educacional. 
Na seleção das possíveis intenções, são questionados os aspectos do crescimento pessoal do aluno que podem ser 
promovidos mediante a educação escolar. Diante disso, são formuladas e organizadas as intenções que são úteis, no 
sentido de orientar a ação pedagógica. 
Em seu processo de concretização, as intenções educativas adotam a forma em nível de ciclos de objetivos gerais. Estes 
são enunciados que explicitam as capacidades o aluno deve adquirido no final de cada espaço de tempo.  Os objetivos 
gerais de ciclo concretizam-se em objetivos gerais de área. Estas explicitam as capacidades que o aluno deve adquirir em 
cada componente curricular. Portanto os objetivos gerais de ciclo referem-se aos resultados esperados. Já os objetivos 
gerais de área incluem referem-se aos conteúdos, ou seja, aos conjuntos de saberes articulados, que constituem as áreas 
curriculares.  
  A partir dos objetivos gerais do ensino obrigatório trata-se de responder que tipos de habilidades, possibilidades 
e tendências de comportamento são necessários para que a criança se torne um adulto ativo na sociedade, capaz de 
interagir de forma construtiva com os demais membros da sociedade e resolver com criatividade seus problemas habitu-
ais.  
Depois de estabelecer os objetivos gerais, são estabelecidos critérios para a sua sequenciação e inserção dos conteúdos 
nos diferentes ciclos, conforme a complexidade intrínseca das capacidades esperadas nos objetivos gerais e de acordo 
com as inclinações próprias de crescimento pessoal da faixa etária que corresponde a cada ciclo. É nesse sentido que a 
psicologia evolutiva desempenha um papel decisivo.  
Os conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. Portanto, o Projeto 
Curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas tem uma função de incluir critérios gerais de 
ajuda pedagógica, exemplificando-os por meio de propostas de atividades escolares, nos diferentes componentes curricu-
lares. 
Os métodos de ensino precisam estar em função do tipo de ajuda pedagógica que corresponde às necessidades dos 
alunos. Diante de uma nova situação de aprendizagem, as características individuais mais importantes para decidir o tipo 
de ajuda pedagógica referem-se aos esquemas de conhecimento que o aluno utiliza para interpretar determinada 
situação. 
As características individuais dos alunos são um produto de sua história pessoal e vão sendo modificadas conforme suas 
experiências, portanto estão sujeitas a evolução. Por isso, o Projeto Curricular precisa, em um processo progressivo, estar 
aberto às modificações, à flexibilidade. Precisa ter um caráter aberto, a fim de ser um instrumento acessível e facilitador.  
A sequenciação de objetivos gerais de ciclo constitui-se basicamente em estabelecer uma hierarquia nas capacidades dos 
alunos.  E a avaliação vem ajustar a ajuda pedagógica com as necessidades dos alunos, além de determinar se foram 
alcançadas as intenções educativas, que estão na base da intervenção pedagógica. 
O principal objetivo da avaliação precisa ser o controle do processo educacional que é indicado pelos resultados de apren-
dizagem dos alunos. Portanto, mediante resultados estipulados de aprendizagem dos alunos, a conscientização do grau 
de êxito ou de fracasso do processo educacional deve ser o principal foco da avaliação, no cumprimento das intenções 
educativas.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas curriculares orientam práticas pedagógicas importantes para a consecução de objetivos educacionais.  A razão 
de ser do currículo é a de explicar as intenções e o plano de ação que presidem as atividades educativas escolares. Sua 
função é evitar a distância entre intenções e condições reais, proporcionando guias de atenção para os professores que 
irão executá-lo. 
O projeto curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas deve incluir critérios gerais de ajuda 
pedagógica, exemplificando-os mediante propostas de atividades educativas nas diferentes áreas curriculares. 
Cabe ao projeto curricular proceder à análise, à classificação e à formulação das intenções que presidem o projeto educa-
cional.  Deve se inventariar e selecionar as intenções possíveis, escolher os aspectos serem promovidos para o cresci-
mento pessoal do aluno. Depois, as intenções precisam ser concretizadas por meio de uma formulação que guie e planeje 
a ação pedagógica. Essas múltiplas intenções precisam então ser organizadas e sequenciadas temporalmente, para 
então prever-se uma avaliação que permita verificar se a são pedagógica correspondente está adequada às intenções 
perseguidas.
O currículo aberto é apoiado pela concepção construtivista da aprendizagem escolar e de intervenção pedagógica. Seu 
princípio é ajustar a ação educativa para as necessidades específicas do aluno, conforme seus processos de construção 
de conhecimento, considerando suas experiências prévias, suas dificuldades e potencialidades. Sistemas educacionais 
abertos garantem importância às diferenças individuais e ao contexto sócio cultural no qual o programa é aplicado, 
propondo interação entre sistema e entorno, integrando influências externas em um aberto e continuo processo de revisão 
e reorganização, e incentivando atividades interdisciplinares.
Por meio de aprendizagens significativas, o aluno constrói significados enriquecedores para o seu conhecimento e poten-
cializa seu desenvolvimento pessoal. Estes processos de crescimento pessoal implicam em um processo construtivista 
de aprendizagem.  

Quanto mais complexas forem as relações estabelecidas pelas estruturas cognoscitivas do aluno, entre seus conheci-
mentos prévios e novos conteúdos de aprendizagem, mais profunda será sua assimilação e maior será a significação de 
aprendizagem.
O currículo produz identidades e subjetividades sociais. O currículo está construído para ter efeito sobre as pessoas. O 
currículo não apenas representa, ele faz. 
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RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

RESUMO
 
A promoção do desenvolvimento pessoal do sujeito, principal objetivo da educação, configura-se por meio de processos 
psicológicos, frutos de interação do indivíduo com a cultura de seu grupo social. Um conteúdo curricular funcional e repre-
sentativo reflete uma experiência escolar mais significativa para o crescimento pessoal do aluno. A cultura transmitida na 
escola opera em estruturas cognitivas carregadas de bagagens prévias, que precisam ser consideradas nas intervenções 
didáticas do educador. A multiplicidade de vivências e cultura que não aparecem nos projetos curriculares, distanciam a 
escola do que se vive fora dela. A falta de representatividade cultural no currículo escolar reverbera nas desigualdades de 
oportunidades sociais e na incapacidade de melhores compreensões sobre o mundo e a sociedade. As atividades educa-
tivas são caracterizadas pelas suas intencionalidades, selecionadas a partir de questionamentos sobre quais os aspectos 
de desenvolvimento pessoal que a educação escolar pode e deve promover. 

 Palavras-chave:  Aprendizagens; Construtivismo; Intenções Educativas.

INTRODUÇÃO

Constituído de conhecimentos socialmente válidos, o currículo expressa a forma como certas questões sociais são defini-
das. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual determinantes 
sociais diferentes vivem lado a lado.
A história do currículo oferece pistas para analisarmos as relações complexas entre escola e sociedade, já que revela 
como as instituições escolares retratam definições da sociedade sobre conhecimentos culturalmente válidos. A história do 
currículo busca o deslocamento de saberes em favor de outros, a fim de compreender por que há aspectos mais visíveis 
na história, por que há artefatos sociais que triunfam sobre outros. O conhecimento corporificado no currículo escolar, na 
perspectiva de um artefato social e cultural, deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se tornar o que é, 
e descrever a dinâmica social que o moldou dessa forma. 
O objetivo central da história do currículo não consiste em simplesmente descrever como o conhecimento escolar se 
organizava no passado, a fim de demonstrar as diferenças dessas organizações na atualidade. Seu objetivo consiste 
também em investigar a historicidade dos valores e habilidades tidos como verdadeiros, de acordo com determinada 
época. Cabe à história do currículo especular e determinar de que forma essa validade e legitimidade de conhecimentos 
foram estabelecidas, como as matérias escolares e métodos de ensino constituíram um mecanismo para designar e 
diferenciar os educandos.
 As instituições de educação processam não só conhecimentos, mas também pessoas. É preciso se pensar no currículo 
como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça e gênero. Currículos diferentes produzem diferentes pessoas. 
A história do currículo não deve se deter nas deliberações formais sobre o que é ensinado nas escolas, mas precisa 
também investigar os processos informais e interacionais que levam os guias curriculares a serem interpretados de 
diferentes formas.  Assim sendo, é importante darmos atenção às formas pelas quais o processamento diferencial do 
conhecimento está vinculado ao processamento diferencial das pessoas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SUJEITO
A finalidade da educação é promover o crescimento dos seres humanos. Crescimento pessoal é o processo pelo qual o 
homem se apropriada cultura do seu grupo social.  Os processos psicológicos que configuram o crescimento pessoal são 
frutos de uma interação constante com ambiente culturalmente organizado.  A cultura faz a intermediação nessa interação 
do homem com seu meio. Os grupos sociais nos ajudam a assimilar as experiências culturalmente organizadas e, conse-
quentemente, converte-nos em agentes de criação cultural. Nesse processo de interação do sujeito com os agentes 
mediadores, processo que se dá pela cultura, o sujeito torna sua competência cognitiva mais forte. 
As atividades educativas escolares surgem quando as atividades de observação e imitação dos adultos não são mais 
suficientes para o crescimento pessoal, pois é preciso uma ajuda específica, por meio de atividades de ensino especial-
mente exclusivas para essa finalidade, a serviço de um projeto educacional. Assim, ao participar de um conjunto de 
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      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.

atividades representadas pela educação, o sujeito favorece seu desenvolvimento pessoal.
A fim de promover o crescimento pessoal do sujeito, a educação designa o conjunto de atividades educativas, mediante 
as quais um grupo permite que seus membros construam conhecimentos significativos, a partir da aprendizagem da expe-
riência social acumulada historicamente e organizada culturalmente. 
Há divergências na definição do que consiste o crescimento educativo. Alguns o fundamentam como resultado de um 
processo interno de desenvolvimento, outros o concebem como um resultado externo de aprendizagem. E essas proposi-
ções divergentes propõem ações pedagógicas diferentes que se plantam no currículo. 
Mas a escola precisa extrapolar seu papel preparar o aluno para avaliações e resultados. Apesar do desenvolvimento de 
habilidades também serem importantes na formação do aluno, a função principal da instituição escolar é estimular o 
crescimento dos educandos como seres humanos, desenvolvendo suas emoções, relações, comportamento crítico e sua 
postura de cidadão transformador de sua realidade. 

A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O ensino eficaz é o que parte do nível desenvolvimento do aluno para fazê-lo progredir, possibilitando novos aprendiza-
dos.  Para estarmos diante de uma aprendizagem significativa, o novo material de aprendizagem deve relaciona-se de 
forma substantiva e não arbitrária com que o aluno já sabe. 
Quanto mais significativa, maior será a repercussão da experiência escolar sobre o crescimento pessoal do aluno. Desta 
forma, é importante que o conteúdo curricular seja potencialmente significativo, do ponto de vista de sua estrutura interna 
e do ponto de vista do seu processo de assimilação. Para explorar essa significação na aprendizagem, o aluno deve ser 
motivado a relacionar o que está aprendendo com que já sabe.  Pois se ele apenas memorizar o conteúdo, sem estabele-
cer uma relação com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem se dará de forma repetitiva, mecânica e, por conse-
guinte, sem significação.
Os aspectos motivacionais têm um papel decisivo na aprendizagem, pois ainda que o material de aprendizagem seja 
significativo, se o aluno estiver predisposto a memorizá-lo por repetição, sem lhes dar um real significado, os resultados 
terão escasso valor educativo. Mas vale frisar que o inverso também é verdadeiro. A motivação favorável para aprender 
significativamente não servirá para nada, se o conteúdo de aprendizagem também não for significativo, tanto na vertente 
lógica quanto na psicológica, tanto em sua estrutura interna quanto em seu processo de assimilação. 
A aprendizagem significativa está vinculada à sua funcionalidade. Os alunos precisam percebem que os conhecimentos 
adquiridos nas escolas podem ser utilizados de forma efetiva quando as circunstâncias exigirem.  Com isso, percebe-se 
que conhecimentos funcionais, construídos por meio de uma aprendizagem significativa, são fundamentais para uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 
Na realização de aprendizagens significativas, a estrutura cognitiva do aluno pode ser concebida como um conjunto de 
esquemas de conhecimento.  O objetivo irrenunciável da educação recorda a importância de adquirir estratégias cogniti-
vas de exploração e descoberta. 
CONSTRUTIVISMO PSICOLÓGICO
A repercussão das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal do aluno também está condicionada 
pelos conhecimentos prévios. Sendo assim, ao selecionar conteúdos, objetivos e a maneira de planejar atividades que se 
ajustem às peculiaridades de funcionamento da organização mental do aluno, o Projeto Curricular precisa levar em conta 
possibilidades de raciocínio e de aprendizagem a partir das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal 
do educando, condicionadas pelo seu nível de desenvolvimento operatório.
O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir de conhecimentos que construiu a partir de suas experi-
ências prévias, utilizando-os como instrumento de interpretação que condicionam seu resultado de aprendizagem. Trata-
-se de um processo que ocorre mediante as relações que o aluno estabelece entre o novo conteúdo e os elementos que 
já estão disponíveis em sua estrutura cognitiva.
A nova informação adquirida é armazenada na memória por meio de sua incorporação e assimilação a um ou mais esque-
mas. A lembrança das aprendizagens anteriores é modificada pela construção de novos esquemas, que podem distorcer 
novas informações, acomodando-as às suas existências. Dessa forma, o aluno decide a pertinência dos conteúdos, 
reformulando-os, em função de novas informações.
Este conjunto de contribuições da análise psicológica situa a atividade mental construtiva do aluno, na base dos proces-
sos de crescimento pessoal que educação escolar tenta promover. À medida que o processo educativo se desenvolve, o 
aluno evolui, suas necessidades variam e o tipo de intervenção deve ir sendo ajustado paralelamente.
O princípio do construtivismo psicológico recomenda que os professores investiguem os significados prévios que os 
alunos têm sobre os conceitos novos que vão aprender, a fim de que estes tenham uma aprendizagem significativa. O 
professor precisa captar intuitivamente os progressos e dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, para 
poder modificar suas intervenções.

REPRESENTATIVIDADE CULTURAL
A escola não opera no vazio. A cultura que ali se transmite não cai em mentes, sem outros significados prévios. Os alunos 
são seres bagagem prévia de crenças, significados e valores adquiridos fora das escolas. Diante dessa multiplicidade de 
vivências e princípios, é preciso discutir os desafios que o caráter multicultural da sociedade coloca para a educação. 
Em geral, a cultura escolar tem pouca conexão com a experiência vital dos alunos, principalmente com a experiência 
daqueles que estão socialmente em desvantagem. Um currículo que rejeita conhecer a cultura popular como base signifi-
cativa de conhecimento tende a desvalorizar os educandos.
 Quando a seleção do currículo se desliga da cultura extracurricular que rodeia os alunos, há uma distância entre o que a 
escola transmite e o que se vive fora dela. Ao rejeitar o trabalho com o conhecimento que os alunos possuem, este tipo 
de currículo elimina a possibilidade de desenvolver uma pedagogia conectada ao reconhecimento escolar, com as diver-
sas esferas que ajudam a constituir a vida cotidiana. 
Pelo currículo explícito, que se plasma nas práticas escolares, ou que se reflete nos materiais pedagógicos, a cultura 
escolar delimitada está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e dimensões da cultura da sociedade 
na qual surge o sistema escolar. 

A cultura dominante na sala de aula corresponde à visão de determinados grupos sociais, sendo que poucas vezes apare-
cem, nos conteúdos escolares, as subculturas. Ao selecionar elementos em detrimento de outros, o currículo oculta dos 
alunos determinados aspectos da cultura que rodeia a escola. 
A falta de atenção a essa falta de representatividade cultural no currículo escolar repercute na desigualdade de oportuni-
dades e na incapacidade da cultura escolar para dotar os alunos de instrumentos que permitam compreender melhor o 
mundo e a sociedade. O currículo precisa acompanhar a dinamicidade da sociedade contemporânea, em toda a sua diver-
sidade.

AS INTENÇÕES EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
Conforme Coll (1987), para cumprir suas funções com êxito, o currículo contempla informações sobre o que ensinar; 
quando ensinar; como ensinar e sobre o que, como e quando avaliar. 
As atividades educativas escolares caracterizam-se pelas suas intencionalidades. O Projeto Curricular analisa, classifica, 
identifica e formula as intenções do projeto educacional. 
Na seleção das possíveis intenções, são questionados os aspectos do crescimento pessoal do aluno que podem ser 
promovidos mediante a educação escolar. Diante disso, são formuladas e organizadas as intenções que são úteis, no 
sentido de orientar a ação pedagógica. 
Em seu processo de concretização, as intenções educativas adotam a forma em nível de ciclos de objetivos gerais. Estes 
são enunciados que explicitam as capacidades o aluno deve adquirido no final de cada espaço de tempo.  Os objetivos 
gerais de ciclo concretizam-se em objetivos gerais de área. Estas explicitam as capacidades que o aluno deve adquirir em 
cada componente curricular. Portanto os objetivos gerais de ciclo referem-se aos resultados esperados. Já os objetivos 
gerais de área incluem referem-se aos conteúdos, ou seja, aos conjuntos de saberes articulados, que constituem as áreas 
curriculares.  
  A partir dos objetivos gerais do ensino obrigatório trata-se de responder que tipos de habilidades, possibilidades 
e tendências de comportamento são necessários para que a criança se torne um adulto ativo na sociedade, capaz de 
interagir de forma construtiva com os demais membros da sociedade e resolver com criatividade seus problemas habitu-
ais.  
Depois de estabelecer os objetivos gerais, são estabelecidos critérios para a sua sequenciação e inserção dos conteúdos 
nos diferentes ciclos, conforme a complexidade intrínseca das capacidades esperadas nos objetivos gerais e de acordo 
com as inclinações próprias de crescimento pessoal da faixa etária que corresponde a cada ciclo. É nesse sentido que a 
psicologia evolutiva desempenha um papel decisivo.  
Os conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. Portanto, o Projeto 
Curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas tem uma função de incluir critérios gerais de 
ajuda pedagógica, exemplificando-os por meio de propostas de atividades escolares, nos diferentes componentes curricu-
lares. 
Os métodos de ensino precisam estar em função do tipo de ajuda pedagógica que corresponde às necessidades dos 
alunos. Diante de uma nova situação de aprendizagem, as características individuais mais importantes para decidir o tipo 
de ajuda pedagógica referem-se aos esquemas de conhecimento que o aluno utiliza para interpretar determinada 
situação. 
As características individuais dos alunos são um produto de sua história pessoal e vão sendo modificadas conforme suas 
experiências, portanto estão sujeitas a evolução. Por isso, o Projeto Curricular precisa, em um processo progressivo, estar 
aberto às modificações, à flexibilidade. Precisa ter um caráter aberto, a fim de ser um instrumento acessível e facilitador.  
A sequenciação de objetivos gerais de ciclo constitui-se basicamente em estabelecer uma hierarquia nas capacidades dos 
alunos.  E a avaliação vem ajustar a ajuda pedagógica com as necessidades dos alunos, além de determinar se foram 
alcançadas as intenções educativas, que estão na base da intervenção pedagógica. 
O principal objetivo da avaliação precisa ser o controle do processo educacional que é indicado pelos resultados de apren-
dizagem dos alunos. Portanto, mediante resultados estipulados de aprendizagem dos alunos, a conscientização do grau 
de êxito ou de fracasso do processo educacional deve ser o principal foco da avaliação, no cumprimento das intenções 
educativas.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas curriculares orientam práticas pedagógicas importantes para a consecução de objetivos educacionais.  A razão 
de ser do currículo é a de explicar as intenções e o plano de ação que presidem as atividades educativas escolares. Sua 
função é evitar a distância entre intenções e condições reais, proporcionando guias de atenção para os professores que 
irão executá-lo. 
O projeto curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas deve incluir critérios gerais de ajuda 
pedagógica, exemplificando-os mediante propostas de atividades educativas nas diferentes áreas curriculares. 
Cabe ao projeto curricular proceder à análise, à classificação e à formulação das intenções que presidem o projeto educa-
cional.  Deve se inventariar e selecionar as intenções possíveis, escolher os aspectos serem promovidos para o cresci-
mento pessoal do aluno. Depois, as intenções precisam ser concretizadas por meio de uma formulação que guie e planeje 
a ação pedagógica. Essas múltiplas intenções precisam então ser organizadas e sequenciadas temporalmente, para 
então prever-se uma avaliação que permita verificar se a são pedagógica correspondente está adequada às intenções 
perseguidas.
O currículo aberto é apoiado pela concepção construtivista da aprendizagem escolar e de intervenção pedagógica. Seu 
princípio é ajustar a ação educativa para as necessidades específicas do aluno, conforme seus processos de construção 
de conhecimento, considerando suas experiências prévias, suas dificuldades e potencialidades. Sistemas educacionais 
abertos garantem importância às diferenças individuais e ao contexto sócio cultural no qual o programa é aplicado, 
propondo interação entre sistema e entorno, integrando influências externas em um aberto e continuo processo de revisão 
e reorganização, e incentivando atividades interdisciplinares.
Por meio de aprendizagens significativas, o aluno constrói significados enriquecedores para o seu conhecimento e poten-
cializa seu desenvolvimento pessoal. Estes processos de crescimento pessoal implicam em um processo construtivista 
de aprendizagem.  

Quanto mais complexas forem as relações estabelecidas pelas estruturas cognoscitivas do aluno, entre seus conheci-
mentos prévios e novos conteúdos de aprendizagem, mais profunda será sua assimilação e maior será a significação de 
aprendizagem.
O currículo produz identidades e subjetividades sociais. O currículo está construído para ter efeito sobre as pessoas. O 
currículo não apenas representa, ele faz. 
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RESUMO

O presente estudo pretende buscar subsídios para que se busque compreender o quão importante é a troca de carinho, 
afeto, até mesmo sendo fundamental o envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz 
É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, 
alfabetização, todo conteúdo programático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser 
ensinado com muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor.
A boa relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem. É importante que a criança 
se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável e sem traumas Ao longo este artigo serão 
abordados alguns fatores que influenciam efetivamente na relação Professor- aluno e o processo de aprendizagem.  
Reconhecer a afetividade como elemento primordial para ensino aprendizagem.

Palavra - chave:  Afetividade ; Benefícios; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

      A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da Afetividade na relação entre Professor e 
aluno no processo de aprendizagem, identificar   elementos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, 
visando reconhecer qual pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento.
Abordar esse tema envolve tentar enxergar o ponto necessário e satisfatório entre o que deve ser vivenciado para favore-
cer o processo de interação.
• Reconhecer que os vínculos afetivos entre professor e aluno ajudam no aprendizado.
• Fazer com que o educador reflita a importância de atitudes positivas de interação perante seus alunos

        Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica e globalizada ainda  
alguns Educadores  tratam a relação com o aluno de forma distanciada e tradicional. Por mais que a sociedade tenha 
evoluído falta ainda reflexão por parte de profissionais.
         O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante a sua sala de aula faz com 
que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos 
apenas cobrar obediência e respeito.
         Neste sentido, ao longo do trabalho serão apresentados fundamentos reforçando a importância de uma boa relação 
entre professor e aluno, partindo do pressuposto que a reflexão do educador frente à mudanças na prática pedagógica, 
pode gerar uma melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos A vivência e a troca pode atingir patama-
res que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.
         A fim de deixar clara a importância do afeto para a vida escolar ao aluno e atingir os objetivos propostos, pretende-se 
usar como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Nesta pesquisa pretende-se abordar o assunto “afetividade” desde o 
significado fiel da palavra e o que ela representa no contexto escolar, na aquisição da aprendizagem.
         As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos farão refletir de forma 
abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou não de afeto na relação entre professor e aluno. 
Como estes teóricos tratam o assunto, nos dando segurança para tomadas de decisão perante a nossa prática pedagógi-
ca.
         O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores a terem um novo olhar aos seus alunos e, 
o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de 
“perder o respeito”. O que significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.

RESUMO
 
A promoção do desenvolvimento pessoal do sujeito, principal objetivo da educação, configura-se por meio de processos 
psicológicos, frutos de interação do indivíduo com a cultura de seu grupo social. Um conteúdo curricular funcional e repre-
sentativo reflete uma experiência escolar mais significativa para o crescimento pessoal do aluno. A cultura transmitida na 
escola opera em estruturas cognitivas carregadas de bagagens prévias, que precisam ser consideradas nas intervenções 
didáticas do educador. A multiplicidade de vivências e cultura que não aparecem nos projetos curriculares, distanciam a 
escola do que se vive fora dela. A falta de representatividade cultural no currículo escolar reverbera nas desigualdades de 
oportunidades sociais e na incapacidade de melhores compreensões sobre o mundo e a sociedade. As atividades educa-
tivas são caracterizadas pelas suas intencionalidades, selecionadas a partir de questionamentos sobre quais os aspectos 
de desenvolvimento pessoal que a educação escolar pode e deve promover. 

 Palavras-chave:  Aprendizagens; Construtivismo; Intenções Educativas.

INTRODUÇÃO

Constituído de conhecimentos socialmente válidos, o currículo expressa a forma como certas questões sociais são defini-
das. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual determinantes 
sociais diferentes vivem lado a lado.
A história do currículo oferece pistas para analisarmos as relações complexas entre escola e sociedade, já que revela 
como as instituições escolares retratam definições da sociedade sobre conhecimentos culturalmente válidos. A história do 
currículo busca o deslocamento de saberes em favor de outros, a fim de compreender por que há aspectos mais visíveis 
na história, por que há artefatos sociais que triunfam sobre outros. O conhecimento corporificado no currículo escolar, na 
perspectiva de um artefato social e cultural, deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se tornar o que é, 
e descrever a dinâmica social que o moldou dessa forma. 
O objetivo central da história do currículo não consiste em simplesmente descrever como o conhecimento escolar se 
organizava no passado, a fim de demonstrar as diferenças dessas organizações na atualidade. Seu objetivo consiste 
também em investigar a historicidade dos valores e habilidades tidos como verdadeiros, de acordo com determinada 
época. Cabe à história do currículo especular e determinar de que forma essa validade e legitimidade de conhecimentos 
foram estabelecidas, como as matérias escolares e métodos de ensino constituíram um mecanismo para designar e 
diferenciar os educandos.
 As instituições de educação processam não só conhecimentos, mas também pessoas. É preciso se pensar no currículo 
como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça e gênero. Currículos diferentes produzem diferentes pessoas. 
A história do currículo não deve se deter nas deliberações formais sobre o que é ensinado nas escolas, mas precisa 
também investigar os processos informais e interacionais que levam os guias curriculares a serem interpretados de 
diferentes formas.  Assim sendo, é importante darmos atenção às formas pelas quais o processamento diferencial do 
conhecimento está vinculado ao processamento diferencial das pessoas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SUJEITO
A finalidade da educação é promover o crescimento dos seres humanos. Crescimento pessoal é o processo pelo qual o 
homem se apropriada cultura do seu grupo social.  Os processos psicológicos que configuram o crescimento pessoal são 
frutos de uma interação constante com ambiente culturalmente organizado.  A cultura faz a intermediação nessa interação 
do homem com seu meio. Os grupos sociais nos ajudam a assimilar as experiências culturalmente organizadas e, conse-
quentemente, converte-nos em agentes de criação cultural. Nesse processo de interação do sujeito com os agentes 
mediadores, processo que se dá pela cultura, o sujeito torna sua competência cognitiva mais forte. 
As atividades educativas escolares surgem quando as atividades de observação e imitação dos adultos não são mais 
suficientes para o crescimento pessoal, pois é preciso uma ajuda específica, por meio de atividades de ensino especial-
mente exclusivas para essa finalidade, a serviço de um projeto educacional. Assim, ao participar de um conjunto de 
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      A concepção de afeto é bastante ampla. Para se falar dela, é necessária uma incursão aos domínios da História, Filoso-
fia, Psicanálise e, também, da Literatura. Faremos agora uma breve análise das variadas concepções de afeto através do 
tempo.
Segundo o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o 
objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o elemento básico da afetivi-
dade. Ainda de acordo com o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra afetividade designa o conjunto de 
atos como bondade, inclinação bondade, inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em resumo, pode ser caracteri-
zada sob a preocupação de uma pessoa por outra, por outra, tendo apreço por ela, cuidando dela, assim, e a mesma 
corresponde positivamente aos cuidados ou a preocupação. Assim, segundo Abbagnano 
Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou 
qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela.( Abbagnano, 1998,p.53)
      Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até os nossos dias. 
Entende-se como afeto as relações não dominadas pela regência monopólica da paixão. Desta forma, define-se afeto 
como tradutor de bondade, carinho, proteção, apego, gratidão, etc. tomando por análise o termo afecção, que para os 
filósofos era o resultado de uma ação decorrente de um efeito sobre a mente. Estabeleceu-se, assim, uma diferença entre 
a afecção externa advinda de ocorrências exteriores e a afeição interna que se procede de aspectos íntimos. De acordo 
com Kant, a sensibilidade é a aptidão de receber as afeições segundo a maneira como os objetos nos estimulam, e a 
sensação é o efeito de um elemento sobre nossa faculdade representativa ao sermos envolvidos por ele. Portanto, ainda 
para Kant, o sujeito recebe influência do objeto, seja ele de qual procedência for.
 . A descrição do termo afecção, ao longo da história da Filosofia, obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em 
alguns casos ele é visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; em outros, é tido como se 
declarasse a multiplicidade de uma emoção intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 
pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera do “minimamente intencional”, de tal forma que 
a afecção tange sempre à sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No entanto, a afecção é defini-
da constantemente como uma transformação da sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 
também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na primeira eventualidade, a afecção é denomi-
nada passiva; na segunda, ativa.
Ao fazermos uma breve análise destas concepções filosóficas, podemos dizer que elas permanecem vivas até os dias 
atuais, muitas vezes em situações cotidianas, quando ouvimos frases semelhantes a: "Não aja com o coração", "Seja 
mais racional", entre outras. Assim, chegamos à conclusão à conclusão de que, para obter melhores resultados em suas 
ações cotidianas, o indivíduo deve se desvincular dos próprios sentimentos e emoções, controlando ou anulando a dimen-
são afetiva.   
          O recém-nascido estabelece uma relação afetiva com sua mãe desde os primeiros momentos de sua vida. Com 
isso, é de grande importância que a mãe crie e mantenha um clima favorável ao desenvolvimento da consciência de seu 
bebê. Quando a criança nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva lhe traga suas necessidades básicas de afeto e 
que lhe proponha segurança e comunicação. De acordo com Wallon. “o meio é uma circunstância necessária para a 
modelagem do indivíduo. O meio interfere no desenvolvimento da criança, Por isso que as relações afetivas são essen-
ciais para a aprendizagem, pois aprende com o que está do seu lado. O nascimento da afetividade vem primeiro que a 
inteligência humana” ( 1975).
          Desde o início da vida, a criança depende do meio não apenas para sobreviver, mas também para realizar seu 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual.
          A afetividade que a criança recebe das relações familiares é que solidifica e sustenta o seu desenvolvimento até o 
momento de sua chegada à escola.
          O ser humano é formado por conjuntos funcionais afetivos, motores e cognitivos. Para que possa integrar ao meio 
em que vive, existe uma dinâmica entre o orgânico e social, por isso não pode existir fragmentação. O ser humano na 
infância não é incompleto, algo menor, mas que ainda precisa vivenciar situações em conjunto com o adulto para adquirir 
novos saberes. A criança está em processo de evolução, por isso se apropria dos bens culturais com elemento social. 
Neste sentido, o desenvolvimento é uma integração, que diz respeito a afetividade e a cognição.
         A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental em nossa vida psíqui-
ca pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em 
todas as expressões de nossa vida A dimensão afetiva pode ser considerada como a energia ital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência.A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.
          Evidentemente os afetos proporcionam um sentido especial à nossa vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, pretensões, enfim, todas as atitudes e pensamentos. Ao afetos determinam a 
forma como os indivíduos visualizam o mundo. 
         Segundo Rossini,  
A afetividade acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a morte.Ela “está” em nós como uma fonte geradora 
de potência de energia. Dizemos que, até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva e, a partir dai, o futuro 
adulto já tem estabelecidas suas formas de afetividade.A afetividade domina a atividade pessoal na esfera instintiva, nas 
percepções na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio 
e da harmonia da personalidade. (Rossini, 2001p.09)
   
         Para Wallon, o processo de aprendizagem sempre implica na passagem de um novo estágio, ou seja, acriança passa 
por modificações, sofre manifestações afetivas, que levarão a um processo de adaptação. É acreditar que a criança é 
capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativa 
ao interagir com o meio. Nas situações cotidianas o professor deve intervir ampliando as possibilidades da criança. Ima 

convivência baseada no respeito, uma relação afetiva positiva entre professor e aluno colabora com o processo de desen-
volvimento e aprendizagem desse aluno. 
          O autor foi o primeiro a levar em consideração não somente o corpo da criança mas suas emoções para dentro de 
sala de aula. Suas ideias se baseiam em quatro elementos básicos: afetividade, movimento, inteligência e formação. 
Estes tópicos se comunicam o tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar não é apenas repassar informações, é ajudar 
a criança a tomar consciência de si, dos outros, da sociedade em que se vive e também do seu papel dentro dela. Saber 
se aceitar como pessoa e aceitar o outro com os seus defeitos e qualidades. No contexto escolar, a interação entre profes-
sor e aluno favorece este desenvolvimento. Pequenos gestos como um sorriso, uma escuta ativa e uma atitude respeitosa 
são fundamentais quando o professor investe na afetividade, pois tais elementos são combustíveis imprescindíveis   para 
a adaptação do aluno bem como a sua segurança e cumplicidade.   
          A relação da criança com o meio deve ser de maneira qualitativa, ampliando o seu universo de inserção maturações 
em seu meio social. A aprendizagem deve respeitar todas as etapas de, propiciando que a criança se desenvolva de 
maneira eficaz e prazerosa.  
          A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança. Como meio social, é um 
ambiente diferente da família, porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado, rico em interações e 
permite a criança estabelecer relações simétricas entre parceiros da mesma idade e assimétricas com adultos. 

A AFETIVIDADE NA SALA DE AULA: RELAÇÃO PROFESSOR/ ALUNO

          É importante pensar no educador como um ser total, com sua identidade profissional, concepções, crenças, valores 
e projeto de vida. A forma como ele chegou a ser um educador, quais são os seus propósitos para com seus alunos. Todos 
estes aspectos influenciam em suas ações, e sua postura profissional, desenhando o seu perfil afetivo com relação a sua 
sala de aula.
          Falar de afetividade e aprendizagem é falar da essência humana, que por sua natureza social, se constrói na relação 
do sujeito no interior da escola (professor e aluno) e os diversos objetos de conhecimento (áreas e conteúdos escolares), 
bem como a disposição e estímulo em desenvolver as atividades propostas pelo professor.
          Quando existe a afetividade nessa relação escolar, a mesma possibilita a determinação de não aceitar as derrotas 
de uma maneira mais amena, atenua os conflitos com as diversidades, situações difíceis e motiva a busca e um objetivo.
          É na educação Infantil que as crianças enfrentam maiores dificuldades e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste caso a afetividade serve como aparato para o professor melhor interagir com 
seu aluno. É neste momento que o aluno mais necessita do amparo do professor. Para que esta adaptação ocorra de 
forma positiva e não traumática o carinho, o amparo do professor é essencial.
      
 
De acordo com o olhar Walloriano, 
“é a partir da relação com o outro e através dos vínculos afetivos que, nos anos iniciais, a criança vai tendo acesso ao 
mundo simbólico e, assim, conquistar avanços significativos no âmbito cognitivo.”( Henry Wallon.2004,p.60).

          Neste sentido, para a criança, tornam-se importante e fundamental os vínculos afetivos que vão ampliando-se com 
o convívio da figura do professor que surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem dos alunos.
         No espaço da sala de aula acontecem os grandes encontros, a troca de experiências, As discussões e interações 
entre os alunos, o carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. Também é nesse espaço que o professor observa seus 
alunos, identifica suas conquistas e suas dificuldades e os conhece cada vez melhor.
          Professor-escola deve procurar respeitar as emoções e as necessidades individuais, propiciando desafios e ativida-
des que levem o aluno a uma crescente elevação da racionalidade. Mas também deve refletir e estar preparada para o 
desenvolvimento de indivíduos potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.
         A escola está, a todo o momento, buscando mudanças para melhorar a qualidade de ensino e o professor em sua 
formação continuada tem contato com novas metodologias que sugerem o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que pode vir a fazer.
          Necessariamente o professor deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre as práticas que apenas se preocu-
pam com o conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente o lado cognitivo e, com isso desprezando o que o aluno tem a 
oferecer ou precisa receber, que é a afetividade nesta relação favorecendo assim um melhor desempenho.
        No entanto muitos professores temem esta mudança na postura por considerar liberalismo, apresentam a inseguran-
ça por não dominar a classe (como se o papel do professor fosse dominar alguém e não educar) possuem a insegurança 
de perder a “autoridade”. 
          Dependendo da forma de se relacionar em sala de aula pode resultar em consequências negativas, gerando conflitos 
em sala de aula. Diante disso, questionamos em que momentos os conflitos em sala de aula dificultam a construção do 
conhecimento do aluno e como diferentes atitudes emocionais e comportamentais podem interferir na postura pedagógica 
do professor em sala de aula.
         A afetividade quando demonstrada em sala de aula, resulta em experiências positivas, trazendo benefícios na apren-
dizagem dói aluno. A segurança e confiança depositada no professor são fundamentais para a construção do conheci-
mento.
          O afeto no ambiente escolar não está somente no ato de carinho como abraçar ou beijar o aluno como cumprimento 
de sua chegada a sala de aula. Mas é no olhar confiante do professor em relação à aprendizagem do aluno que proporcio-
na segurança e equilíbrio entre ambos.
          O aluno não está preparado para entrar na escola e o afastamento dos pais se torna difícil para ele. Diante dessa 
situação, durante o processo de construção do conhecimento o aluno tem a necessidade de se sentir aceito e acolhido 
dentro de suas limitações. Por isso, o afeto do professor é o ponto principal para o aluno interagir com a escola. O profes-
sor, também tem a necessidade de ser aceito e respeitado. Portanto a troca de afeto tende a evoluir durante o ano letivo.

Reforçando as idéias de Wallon, Isabel GALVÃO, a aprendizagem de hábitos valores e conceitos dependem da inserção 
do sujeito numa determinada cultura e é, ao mesmo tempo, condição para a sua inserção nesta cultura. Por outro lado, 
sabemos que o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie humana (como a fala, a representa-
ção simbólica e a memória, depende da aprendizagem, da apropriação que a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente. Segundo GALVÃO,(2008).“A interação social é condição indispensável para a aprendizagem 
e para o desenvolvimento. Apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como funções 
exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade predominante num determinado estágio, incorpora as 
conquistas realizadas pela outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de 
integração e diferenciação.
   

A AUTO- ESTIMA  E A APRENDIZAGEM 

     A afetividade também influencia no desenvolvimento da auto- estima do aluno. Segundo Marta Kohll ,
“A auto- estima da criança não é formada unicamente em uma única fase, mas eternamente construída e sujeita a mudan-
ças, por isso a base familiar e escolar deve estar segura e confiante para que possa superar as dificuldades da vida com 
mais facilidade.” (Kohll,1993,p.21)

          Aprender o valor do autocontrole na infância não significa apenas ser passivo, pelo contrário, significa ter capacidade 
de discriminar os contextos apropriados para falar, rir, brincar. É preciso aproveitar o melhor das possibilidades da infância 
nas diferentes situações de forma a beneficiar-se com o que tais situações podem proporcionar ao seu desenvolvimento.
          Crianças não aprendem sozinhas, precisam do apoio para aprenderem a manter seu comportamento direcionado 
para uma meta, com aprendizagem consistente de valores que as guiem.
          Desta forma, o aluno também tem o direito de receber tratamento que o respeite enquanto cidadão e que trate o 
outro da forma como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o reconhecimento das limitações do outro. A afetividade nas relações 
deve ser recíproca e permeada em valores verdadeiramente humanos.
          Ensinar e aprender são estabelecimento de uma relação de causa e efeito, é produto da troca das informações e 
das experiências pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca ambos os lados são beneficiados, os resultado é muito 
marcante.
           A afetividade aplicada na aprendizagem gera um clima de prazer, acolhimento, alegria e companheirismo, ou seja, 
o conteúdo será apresentado e recebido de forma prazerosa, a dificuldade serão percebidas e acolhidas como parte do 
processo, auxiliando os alunos desta forma, na superação das dificuldades. Como consequência, será desenvolvida a 
auto – estima destes alunos. Pois eles criam segurança e acreditam em suas possibilidades. A criança interage livremente 
com aquilo que descobre à sua volta, sem a influência de ideias preconcebidas. Manipula, experimenta e explora. A crian-
ça, cuja curiosidade é aceita como válida, recebe a luz verde para aprender.
           Segundo Marta Kohll: “Infelizmente, algumas crianças aprendem muito cedo a não aprender.”
          Ainda segundo a autora, é comum a criança utilizar determinado brinquedo ou produtos de outra forma, pois a curio-
sidade faz com que esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, por uma questão de segurança, as investiga-
ções devem ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação.
           As crianças não só precisam de uma atmosfera que estimule a curiosidade e a exploração, como também precisam 
de amplos contatos com uma grande variedade de experiências.
                   Para Kohll:“Toda criança precisa do máximo de experiência direta possível. Só dessa maneira ela pode chegar 
a conhecer o seu ambiente pessoal, desenvolvendo sua auto- estima”.
        Podemos estimular a criança a falar e a agir, através dos exemplos familiares, respeitando suas ideias e sentimentos. 
A comunidade realmente aberta só floresce num clima de segurança.
          Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, principalmente quando a afetividade não faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Portanto, a afetividade é capaz de derrubar a baixa estima e rótulos 
comuns em sala de aula quando o aluno não aprende.
          No ambiente escolar, o professor tem que ser equilibrado emocionalmente, além de dar atenção ao aluno, deve se 
aproximar, elogiar, saber ouvir e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno.
          O professor proporciona segurança e respeito, na forma de expressar seus sentimentos. O carinho e a atenção é 
parte da trajetória na construção da aprendizagem mútua, sendo apenas o começo do caminho a ser percorrido pelo aluno 
no período de escolarização. Quando observamos nossos alunos, percebemos que o olhar tem significado, de expressivi-
dade da alma, são manifestações de sentimentos que podem ser interpretados de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu aluno, quando interpretado de forma negativa, gera desconforto em sala 
de aula. O olhar do professor para o aluno é indispensável para o sucesso da aprendizagem, da auto estima e da valoriza-
ção do aprendiz.
          É através de uma nova interpretação do olhar para a aprendizagem do aluno que o professor descobrirá o talento 
que cada um possui. Ao refletir sobre as potencialidades e capacidade dos alunos, o professor fortalece a interação e a 
compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

        De acordo com as ideias de Celso Antunes, crianças educadas em ambientes estimulantes quando comparadas com 
outras que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos semelhantes, quando separados ao nascer e que se desenvolvem 
em ambientes mais ou menos afetivos, experiências educacionais sugestivas. Os opostos entre cuidados ou a falta destes 

lares amorosos e orfanatos, comunidades integradas por ideais e presídios, ações voluntárias de cuidados ao outro, 
garantem a certeza de que caminhos existem r por eles a construção de um método para alicerçar a pedagogia da Afetivi-
dade. Esta Pedagogia não é impossível quando é aprendida por qualquer professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas.
        Segundo CELSO ANTUNES: 
Se um professor assume aulas para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificulda-
des. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é 
muito sensível a essa expectativa sobre o desempenho. Antunes (1996, p.56)
          Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto quem trabalha com o outro e não sente anseio em cuidar, aspiração em 
acreditar que o mundo pode fazer-se melhor e cobiça em confiar sempre na coragem e no otimismo de que não se educa 
se não se propiciam transformações.
          Uma destas transformações refere-se na importância de desenvolver o sentimento do “nós”, “do cuidar” Esta ação 
inicia-se na primeira escolaridade, na Educação Infantil. Essa ação pedagógica não é tão difícil mas são conquistas 
lentas. É preciso todo o corpo docente estar envolvido e a família ciente deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplauda a iniciativa, mas que poça auxiliar este sentimento no lar (se possível).
         Constitui uma tarefa, um desafio para todo professor afetivo assumir
          Ainda Celso Antunes afirma: 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se impor-
tante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 
entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

        Dissertando sobre o processo de aprendizagem, Antunes (2007, p.33) afirma que aprender não é fácil, realçando que 
o indivíduo precisa estar preparado para receber o aprendizado; nada mais se torna propício para isto do que um ambien-
te marcado pela afetividade, cercado de vivências prazerosas e de relações positivas, de forma que se viabilize o aprendi-
zado prazeroso

CONSIDERAÇÕES FINAIS
     
      A pesquisa se propôs refletir sobre a importância dos aspectos afetivos durante a construção do processo de ensino- 
aprendizagem e também na formação do indivíduo , estabelecendo a existência de uma relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos, à luz dos pressupostos dos teóricos acima estudados nesta  pesquisa bibliográfica .
Podemos observar a importância da imagem do professor para o aluno e como esta relação harmoniosa é facilitadora 
para a aprendizagem.      
      Os vínculos afetivos estão presentes no cotidiano da escola e se refletem nas questões de ordem cognitiva e motora, 
a partir do momento que as pessoas se identificam e buscam coletividade, frente as necessidades dos alunos, suas possi-
bilidades e potencialidades. O professor precisa assumir uma postura crítica de seu trabalho buscando, dentro da ética e 
cidadania, respostas para as situações do cotidiano escolar.
             Durante os seus primeiros anos na escola, a criança está iniciando seu ingresso no mundo, pois antes fazia 
parte de um grupo mais restrito, formado por familiares e amigos: um mundo de descobertas, dúvidas, frustrações, 
alegrias, negação de si mesmo e do outro. O ensino nas escolas não pode estar voltado restritamente para aspectos 
cognitivos. O professor deve questionar-se: “Quem é o meu aluno? ”E a partir de suas conclusões, criar oportunidades 
significativas de aprendizagem que priorizem a reflexão e a criticidade, baseadas numa relação de troca. A escola, portan-
to, deve estar atenta aos aspectos que valorizem a cultura do aluno, fazendo com que o discente possa estar relacionando 
os conteúdos apreendidos com suas vivência, pois como afirma Gadotti (2003, p.47), “aprendemos “com” porque precisa-
mos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”. O processo 
de ensino-aprendizagem precisa favorecer os conhecimentos prévios do aluno e suas múltiplas vivências, e o afeto neste 
contexto proporciona não somente um ambiente agradável para professor e aluno, mas sim uma educação humanizadora 
voltada para a transformação, centrada na solidariedade.

atividades representadas pela educação, o sujeito favorece seu desenvolvimento pessoal.
A fim de promover o crescimento pessoal do sujeito, a educação designa o conjunto de atividades educativas, mediante 
as quais um grupo permite que seus membros construam conhecimentos significativos, a partir da aprendizagem da expe-
riência social acumulada historicamente e organizada culturalmente. 
Há divergências na definição do que consiste o crescimento educativo. Alguns o fundamentam como resultado de um 
processo interno de desenvolvimento, outros o concebem como um resultado externo de aprendizagem. E essas proposi-
ções divergentes propõem ações pedagógicas diferentes que se plantam no currículo. 
Mas a escola precisa extrapolar seu papel preparar o aluno para avaliações e resultados. Apesar do desenvolvimento de 
habilidades também serem importantes na formação do aluno, a função principal da instituição escolar é estimular o 
crescimento dos educandos como seres humanos, desenvolvendo suas emoções, relações, comportamento crítico e sua 
postura de cidadão transformador de sua realidade. 

A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O ensino eficaz é o que parte do nível desenvolvimento do aluno para fazê-lo progredir, possibilitando novos aprendiza-
dos.  Para estarmos diante de uma aprendizagem significativa, o novo material de aprendizagem deve relaciona-se de 
forma substantiva e não arbitrária com que o aluno já sabe. 
Quanto mais significativa, maior será a repercussão da experiência escolar sobre o crescimento pessoal do aluno. Desta 
forma, é importante que o conteúdo curricular seja potencialmente significativo, do ponto de vista de sua estrutura interna 
e do ponto de vista do seu processo de assimilação. Para explorar essa significação na aprendizagem, o aluno deve ser 
motivado a relacionar o que está aprendendo com que já sabe.  Pois se ele apenas memorizar o conteúdo, sem estabele-
cer uma relação com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem se dará de forma repetitiva, mecânica e, por conse-
guinte, sem significação.
Os aspectos motivacionais têm um papel decisivo na aprendizagem, pois ainda que o material de aprendizagem seja 
significativo, se o aluno estiver predisposto a memorizá-lo por repetição, sem lhes dar um real significado, os resultados 
terão escasso valor educativo. Mas vale frisar que o inverso também é verdadeiro. A motivação favorável para aprender 
significativamente não servirá para nada, se o conteúdo de aprendizagem também não for significativo, tanto na vertente 
lógica quanto na psicológica, tanto em sua estrutura interna quanto em seu processo de assimilação. 
A aprendizagem significativa está vinculada à sua funcionalidade. Os alunos precisam percebem que os conhecimentos 
adquiridos nas escolas podem ser utilizados de forma efetiva quando as circunstâncias exigirem.  Com isso, percebe-se 
que conhecimentos funcionais, construídos por meio de uma aprendizagem significativa, são fundamentais para uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 
Na realização de aprendizagens significativas, a estrutura cognitiva do aluno pode ser concebida como um conjunto de 
esquemas de conhecimento.  O objetivo irrenunciável da educação recorda a importância de adquirir estratégias cogniti-
vas de exploração e descoberta. 
CONSTRUTIVISMO PSICOLÓGICO
A repercussão das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal do aluno também está condicionada 
pelos conhecimentos prévios. Sendo assim, ao selecionar conteúdos, objetivos e a maneira de planejar atividades que se 
ajustem às peculiaridades de funcionamento da organização mental do aluno, o Projeto Curricular precisa levar em conta 
possibilidades de raciocínio e de aprendizagem a partir das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal 
do educando, condicionadas pelo seu nível de desenvolvimento operatório.
O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir de conhecimentos que construiu a partir de suas experi-
ências prévias, utilizando-os como instrumento de interpretação que condicionam seu resultado de aprendizagem. Trata-
-se de um processo que ocorre mediante as relações que o aluno estabelece entre o novo conteúdo e os elementos que 
já estão disponíveis em sua estrutura cognitiva.
A nova informação adquirida é armazenada na memória por meio de sua incorporação e assimilação a um ou mais esque-
mas. A lembrança das aprendizagens anteriores é modificada pela construção de novos esquemas, que podem distorcer 
novas informações, acomodando-as às suas existências. Dessa forma, o aluno decide a pertinência dos conteúdos, 
reformulando-os, em função de novas informações.
Este conjunto de contribuições da análise psicológica situa a atividade mental construtiva do aluno, na base dos proces-
sos de crescimento pessoal que educação escolar tenta promover. À medida que o processo educativo se desenvolve, o 
aluno evolui, suas necessidades variam e o tipo de intervenção deve ir sendo ajustado paralelamente.
O princípio do construtivismo psicológico recomenda que os professores investiguem os significados prévios que os 
alunos têm sobre os conceitos novos que vão aprender, a fim de que estes tenham uma aprendizagem significativa. O 
professor precisa captar intuitivamente os progressos e dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, para 
poder modificar suas intervenções.

REPRESENTATIVIDADE CULTURAL
A escola não opera no vazio. A cultura que ali se transmite não cai em mentes, sem outros significados prévios. Os alunos 
são seres bagagem prévia de crenças, significados e valores adquiridos fora das escolas. Diante dessa multiplicidade de 
vivências e princípios, é preciso discutir os desafios que o caráter multicultural da sociedade coloca para a educação. 
Em geral, a cultura escolar tem pouca conexão com a experiência vital dos alunos, principalmente com a experiência 
daqueles que estão socialmente em desvantagem. Um currículo que rejeita conhecer a cultura popular como base signifi-
cativa de conhecimento tende a desvalorizar os educandos.
 Quando a seleção do currículo se desliga da cultura extracurricular que rodeia os alunos, há uma distância entre o que a 
escola transmite e o que se vive fora dela. Ao rejeitar o trabalho com o conhecimento que os alunos possuem, este tipo 
de currículo elimina a possibilidade de desenvolver uma pedagogia conectada ao reconhecimento escolar, com as diver-
sas esferas que ajudam a constituir a vida cotidiana. 
Pelo currículo explícito, que se plasma nas práticas escolares, ou que se reflete nos materiais pedagógicos, a cultura 
escolar delimitada está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e dimensões da cultura da sociedade 
na qual surge o sistema escolar. 

A cultura dominante na sala de aula corresponde à visão de determinados grupos sociais, sendo que poucas vezes apare-
cem, nos conteúdos escolares, as subculturas. Ao selecionar elementos em detrimento de outros, o currículo oculta dos 
alunos determinados aspectos da cultura que rodeia a escola. 
A falta de atenção a essa falta de representatividade cultural no currículo escolar repercute na desigualdade de oportuni-
dades e na incapacidade da cultura escolar para dotar os alunos de instrumentos que permitam compreender melhor o 
mundo e a sociedade. O currículo precisa acompanhar a dinamicidade da sociedade contemporânea, em toda a sua diver-
sidade.

AS INTENÇÕES EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
Conforme Coll (1987), para cumprir suas funções com êxito, o currículo contempla informações sobre o que ensinar; 
quando ensinar; como ensinar e sobre o que, como e quando avaliar. 
As atividades educativas escolares caracterizam-se pelas suas intencionalidades. O Projeto Curricular analisa, classifica, 
identifica e formula as intenções do projeto educacional. 
Na seleção das possíveis intenções, são questionados os aspectos do crescimento pessoal do aluno que podem ser 
promovidos mediante a educação escolar. Diante disso, são formuladas e organizadas as intenções que são úteis, no 
sentido de orientar a ação pedagógica. 
Em seu processo de concretização, as intenções educativas adotam a forma em nível de ciclos de objetivos gerais. Estes 
são enunciados que explicitam as capacidades o aluno deve adquirido no final de cada espaço de tempo.  Os objetivos 
gerais de ciclo concretizam-se em objetivos gerais de área. Estas explicitam as capacidades que o aluno deve adquirir em 
cada componente curricular. Portanto os objetivos gerais de ciclo referem-se aos resultados esperados. Já os objetivos 
gerais de área incluem referem-se aos conteúdos, ou seja, aos conjuntos de saberes articulados, que constituem as áreas 
curriculares.  
  A partir dos objetivos gerais do ensino obrigatório trata-se de responder que tipos de habilidades, possibilidades 
e tendências de comportamento são necessários para que a criança se torne um adulto ativo na sociedade, capaz de 
interagir de forma construtiva com os demais membros da sociedade e resolver com criatividade seus problemas habitu-
ais.  
Depois de estabelecer os objetivos gerais, são estabelecidos critérios para a sua sequenciação e inserção dos conteúdos 
nos diferentes ciclos, conforme a complexidade intrínseca das capacidades esperadas nos objetivos gerais e de acordo 
com as inclinações próprias de crescimento pessoal da faixa etária que corresponde a cada ciclo. É nesse sentido que a 
psicologia evolutiva desempenha um papel decisivo.  
Os conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. Portanto, o Projeto 
Curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas tem uma função de incluir critérios gerais de 
ajuda pedagógica, exemplificando-os por meio de propostas de atividades escolares, nos diferentes componentes curricu-
lares. 
Os métodos de ensino precisam estar em função do tipo de ajuda pedagógica que corresponde às necessidades dos 
alunos. Diante de uma nova situação de aprendizagem, as características individuais mais importantes para decidir o tipo 
de ajuda pedagógica referem-se aos esquemas de conhecimento que o aluno utiliza para interpretar determinada 
situação. 
As características individuais dos alunos são um produto de sua história pessoal e vão sendo modificadas conforme suas 
experiências, portanto estão sujeitas a evolução. Por isso, o Projeto Curricular precisa, em um processo progressivo, estar 
aberto às modificações, à flexibilidade. Precisa ter um caráter aberto, a fim de ser um instrumento acessível e facilitador.  
A sequenciação de objetivos gerais de ciclo constitui-se basicamente em estabelecer uma hierarquia nas capacidades dos 
alunos.  E a avaliação vem ajustar a ajuda pedagógica com as necessidades dos alunos, além de determinar se foram 
alcançadas as intenções educativas, que estão na base da intervenção pedagógica. 
O principal objetivo da avaliação precisa ser o controle do processo educacional que é indicado pelos resultados de apren-
dizagem dos alunos. Portanto, mediante resultados estipulados de aprendizagem dos alunos, a conscientização do grau 
de êxito ou de fracasso do processo educacional deve ser o principal foco da avaliação, no cumprimento das intenções 
educativas.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas curriculares orientam práticas pedagógicas importantes para a consecução de objetivos educacionais.  A razão 
de ser do currículo é a de explicar as intenções e o plano de ação que presidem as atividades educativas escolares. Sua 
função é evitar a distância entre intenções e condições reais, proporcionando guias de atenção para os professores que 
irão executá-lo. 
O projeto curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas deve incluir critérios gerais de ajuda 
pedagógica, exemplificando-os mediante propostas de atividades educativas nas diferentes áreas curriculares. 
Cabe ao projeto curricular proceder à análise, à classificação e à formulação das intenções que presidem o projeto educa-
cional.  Deve se inventariar e selecionar as intenções possíveis, escolher os aspectos serem promovidos para o cresci-
mento pessoal do aluno. Depois, as intenções precisam ser concretizadas por meio de uma formulação que guie e planeje 
a ação pedagógica. Essas múltiplas intenções precisam então ser organizadas e sequenciadas temporalmente, para 
então prever-se uma avaliação que permita verificar se a são pedagógica correspondente está adequada às intenções 
perseguidas.
O currículo aberto é apoiado pela concepção construtivista da aprendizagem escolar e de intervenção pedagógica. Seu 
princípio é ajustar a ação educativa para as necessidades específicas do aluno, conforme seus processos de construção 
de conhecimento, considerando suas experiências prévias, suas dificuldades e potencialidades. Sistemas educacionais 
abertos garantem importância às diferenças individuais e ao contexto sócio cultural no qual o programa é aplicado, 
propondo interação entre sistema e entorno, integrando influências externas em um aberto e continuo processo de revisão 
e reorganização, e incentivando atividades interdisciplinares.
Por meio de aprendizagens significativas, o aluno constrói significados enriquecedores para o seu conhecimento e poten-
cializa seu desenvolvimento pessoal. Estes processos de crescimento pessoal implicam em um processo construtivista 
de aprendizagem.  

Quanto mais complexas forem as relações estabelecidas pelas estruturas cognoscitivas do aluno, entre seus conheci-
mentos prévios e novos conteúdos de aprendizagem, mais profunda será sua assimilação e maior será a significação de 
aprendizagem.
O currículo produz identidades e subjetividades sociais. O currículo está construído para ter efeito sobre as pessoas. O 
currículo não apenas representa, ele faz. 
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RESUMO
 
A promoção do desenvolvimento pessoal do sujeito, principal objetivo da educação, configura-se por meio de processos 
psicológicos, frutos de interação do indivíduo com a cultura de seu grupo social. Um conteúdo curricular funcional e repre-
sentativo reflete uma experiência escolar mais significativa para o crescimento pessoal do aluno. A cultura transmitida na 
escola opera em estruturas cognitivas carregadas de bagagens prévias, que precisam ser consideradas nas intervenções 
didáticas do educador. A multiplicidade de vivências e cultura que não aparecem nos projetos curriculares, distanciam a 
escola do que se vive fora dela. A falta de representatividade cultural no currículo escolar reverbera nas desigualdades de 
oportunidades sociais e na incapacidade de melhores compreensões sobre o mundo e a sociedade. As atividades educa-
tivas são caracterizadas pelas suas intencionalidades, selecionadas a partir de questionamentos sobre quais os aspectos 
de desenvolvimento pessoal que a educação escolar pode e deve promover. 

 Palavras-chave:  Aprendizagens; Construtivismo; Intenções Educativas.

INTRODUÇÃO

Constituído de conhecimentos socialmente válidos, o currículo expressa a forma como certas questões sociais são defini-
das. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual determinantes 
sociais diferentes vivem lado a lado.
A história do currículo oferece pistas para analisarmos as relações complexas entre escola e sociedade, já que revela 
como as instituições escolares retratam definições da sociedade sobre conhecimentos culturalmente válidos. A história do 
currículo busca o deslocamento de saberes em favor de outros, a fim de compreender por que há aspectos mais visíveis 
na história, por que há artefatos sociais que triunfam sobre outros. O conhecimento corporificado no currículo escolar, na 
perspectiva de um artefato social e cultural, deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se tornar o que é, 
e descrever a dinâmica social que o moldou dessa forma. 
O objetivo central da história do currículo não consiste em simplesmente descrever como o conhecimento escolar se 
organizava no passado, a fim de demonstrar as diferenças dessas organizações na atualidade. Seu objetivo consiste 
também em investigar a historicidade dos valores e habilidades tidos como verdadeiros, de acordo com determinada 
época. Cabe à história do currículo especular e determinar de que forma essa validade e legitimidade de conhecimentos 
foram estabelecidas, como as matérias escolares e métodos de ensino constituíram um mecanismo para designar e 
diferenciar os educandos.
 As instituições de educação processam não só conhecimentos, mas também pessoas. É preciso se pensar no currículo 
como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça e gênero. Currículos diferentes produzem diferentes pessoas. 
A história do currículo não deve se deter nas deliberações formais sobre o que é ensinado nas escolas, mas precisa 
também investigar os processos informais e interacionais que levam os guias curriculares a serem interpretados de 
diferentes formas.  Assim sendo, é importante darmos atenção às formas pelas quais o processamento diferencial do 
conhecimento está vinculado ao processamento diferencial das pessoas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SUJEITO
A finalidade da educação é promover o crescimento dos seres humanos. Crescimento pessoal é o processo pelo qual o 
homem se apropriada cultura do seu grupo social.  Os processos psicológicos que configuram o crescimento pessoal são 
frutos de uma interação constante com ambiente culturalmente organizado.  A cultura faz a intermediação nessa interação 
do homem com seu meio. Os grupos sociais nos ajudam a assimilar as experiências culturalmente organizadas e, conse-
quentemente, converte-nos em agentes de criação cultural. Nesse processo de interação do sujeito com os agentes 
mediadores, processo que se dá pela cultura, o sujeito torna sua competência cognitiva mais forte. 
As atividades educativas escolares surgem quando as atividades de observação e imitação dos adultos não são mais 
suficientes para o crescimento pessoal, pois é preciso uma ajuda específica, por meio de atividades de ensino especial-
mente exclusivas para essa finalidade, a serviço de um projeto educacional. Assim, ao participar de um conjunto de 

atividades representadas pela educação, o sujeito favorece seu desenvolvimento pessoal.
A fim de promover o crescimento pessoal do sujeito, a educação designa o conjunto de atividades educativas, mediante 
as quais um grupo permite que seus membros construam conhecimentos significativos, a partir da aprendizagem da expe-
riência social acumulada historicamente e organizada culturalmente. 
Há divergências na definição do que consiste o crescimento educativo. Alguns o fundamentam como resultado de um 
processo interno de desenvolvimento, outros o concebem como um resultado externo de aprendizagem. E essas proposi-
ções divergentes propõem ações pedagógicas diferentes que se plantam no currículo. 
Mas a escola precisa extrapolar seu papel preparar o aluno para avaliações e resultados. Apesar do desenvolvimento de 
habilidades também serem importantes na formação do aluno, a função principal da instituição escolar é estimular o 
crescimento dos educandos como seres humanos, desenvolvendo suas emoções, relações, comportamento crítico e sua 
postura de cidadão transformador de sua realidade. 

A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O ensino eficaz é o que parte do nível desenvolvimento do aluno para fazê-lo progredir, possibilitando novos aprendiza-
dos.  Para estarmos diante de uma aprendizagem significativa, o novo material de aprendizagem deve relaciona-se de 
forma substantiva e não arbitrária com que o aluno já sabe. 
Quanto mais significativa, maior será a repercussão da experiência escolar sobre o crescimento pessoal do aluno. Desta 
forma, é importante que o conteúdo curricular seja potencialmente significativo, do ponto de vista de sua estrutura interna 
e do ponto de vista do seu processo de assimilação. Para explorar essa significação na aprendizagem, o aluno deve ser 
motivado a relacionar o que está aprendendo com que já sabe.  Pois se ele apenas memorizar o conteúdo, sem estabele-
cer uma relação com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem se dará de forma repetitiva, mecânica e, por conse-
guinte, sem significação.
Os aspectos motivacionais têm um papel decisivo na aprendizagem, pois ainda que o material de aprendizagem seja 
significativo, se o aluno estiver predisposto a memorizá-lo por repetição, sem lhes dar um real significado, os resultados 
terão escasso valor educativo. Mas vale frisar que o inverso também é verdadeiro. A motivação favorável para aprender 
significativamente não servirá para nada, se o conteúdo de aprendizagem também não for significativo, tanto na vertente 
lógica quanto na psicológica, tanto em sua estrutura interna quanto em seu processo de assimilação. 
A aprendizagem significativa está vinculada à sua funcionalidade. Os alunos precisam percebem que os conhecimentos 
adquiridos nas escolas podem ser utilizados de forma efetiva quando as circunstâncias exigirem.  Com isso, percebe-se 
que conhecimentos funcionais, construídos por meio de uma aprendizagem significativa, são fundamentais para uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 
Na realização de aprendizagens significativas, a estrutura cognitiva do aluno pode ser concebida como um conjunto de 
esquemas de conhecimento.  O objetivo irrenunciável da educação recorda a importância de adquirir estratégias cogniti-
vas de exploração e descoberta. 
CONSTRUTIVISMO PSICOLÓGICO
A repercussão das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal do aluno também está condicionada 
pelos conhecimentos prévios. Sendo assim, ao selecionar conteúdos, objetivos e a maneira de planejar atividades que se 
ajustem às peculiaridades de funcionamento da organização mental do aluno, o Projeto Curricular precisa levar em conta 
possibilidades de raciocínio e de aprendizagem a partir das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal 
do educando, condicionadas pelo seu nível de desenvolvimento operatório.
O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir de conhecimentos que construiu a partir de suas experi-
ências prévias, utilizando-os como instrumento de interpretação que condicionam seu resultado de aprendizagem. Trata-
-se de um processo que ocorre mediante as relações que o aluno estabelece entre o novo conteúdo e os elementos que 
já estão disponíveis em sua estrutura cognitiva.
A nova informação adquirida é armazenada na memória por meio de sua incorporação e assimilação a um ou mais esque-
mas. A lembrança das aprendizagens anteriores é modificada pela construção de novos esquemas, que podem distorcer 
novas informações, acomodando-as às suas existências. Dessa forma, o aluno decide a pertinência dos conteúdos, 
reformulando-os, em função de novas informações.
Este conjunto de contribuições da análise psicológica situa a atividade mental construtiva do aluno, na base dos proces-
sos de crescimento pessoal que educação escolar tenta promover. À medida que o processo educativo se desenvolve, o 
aluno evolui, suas necessidades variam e o tipo de intervenção deve ir sendo ajustado paralelamente.
O princípio do construtivismo psicológico recomenda que os professores investiguem os significados prévios que os 
alunos têm sobre os conceitos novos que vão aprender, a fim de que estes tenham uma aprendizagem significativa. O 
professor precisa captar intuitivamente os progressos e dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, para 
poder modificar suas intervenções.

REPRESENTATIVIDADE CULTURAL
A escola não opera no vazio. A cultura que ali se transmite não cai em mentes, sem outros significados prévios. Os alunos 
são seres bagagem prévia de crenças, significados e valores adquiridos fora das escolas. Diante dessa multiplicidade de 
vivências e princípios, é preciso discutir os desafios que o caráter multicultural da sociedade coloca para a educação. 
Em geral, a cultura escolar tem pouca conexão com a experiência vital dos alunos, principalmente com a experiência 
daqueles que estão socialmente em desvantagem. Um currículo que rejeita conhecer a cultura popular como base signifi-
cativa de conhecimento tende a desvalorizar os educandos.
 Quando a seleção do currículo se desliga da cultura extracurricular que rodeia os alunos, há uma distância entre o que a 
escola transmite e o que se vive fora dela. Ao rejeitar o trabalho com o conhecimento que os alunos possuem, este tipo 
de currículo elimina a possibilidade de desenvolver uma pedagogia conectada ao reconhecimento escolar, com as diver-
sas esferas que ajudam a constituir a vida cotidiana. 
Pelo currículo explícito, que se plasma nas práticas escolares, ou que se reflete nos materiais pedagógicos, a cultura 
escolar delimitada está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e dimensões da cultura da sociedade 
na qual surge o sistema escolar. 

A cultura dominante na sala de aula corresponde à visão de determinados grupos sociais, sendo que poucas vezes apare-
cem, nos conteúdos escolares, as subculturas. Ao selecionar elementos em detrimento de outros, o currículo oculta dos 
alunos determinados aspectos da cultura que rodeia a escola. 
A falta de atenção a essa falta de representatividade cultural no currículo escolar repercute na desigualdade de oportuni-
dades e na incapacidade da cultura escolar para dotar os alunos de instrumentos que permitam compreender melhor o 
mundo e a sociedade. O currículo precisa acompanhar a dinamicidade da sociedade contemporânea, em toda a sua diver-
sidade.

AS INTENÇÕES EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
Conforme Coll (1987), para cumprir suas funções com êxito, o currículo contempla informações sobre o que ensinar; 
quando ensinar; como ensinar e sobre o que, como e quando avaliar. 
As atividades educativas escolares caracterizam-se pelas suas intencionalidades. O Projeto Curricular analisa, classifica, 
identifica e formula as intenções do projeto educacional. 
Na seleção das possíveis intenções, são questionados os aspectos do crescimento pessoal do aluno que podem ser 
promovidos mediante a educação escolar. Diante disso, são formuladas e organizadas as intenções que são úteis, no 
sentido de orientar a ação pedagógica. 
Em seu processo de concretização, as intenções educativas adotam a forma em nível de ciclos de objetivos gerais. Estes 
são enunciados que explicitam as capacidades o aluno deve adquirido no final de cada espaço de tempo.  Os objetivos 
gerais de ciclo concretizam-se em objetivos gerais de área. Estas explicitam as capacidades que o aluno deve adquirir em 
cada componente curricular. Portanto os objetivos gerais de ciclo referem-se aos resultados esperados. Já os objetivos 
gerais de área incluem referem-se aos conteúdos, ou seja, aos conjuntos de saberes articulados, que constituem as áreas 
curriculares.  
  A partir dos objetivos gerais do ensino obrigatório trata-se de responder que tipos de habilidades, possibilidades 
e tendências de comportamento são necessários para que a criança se torne um adulto ativo na sociedade, capaz de 
interagir de forma construtiva com os demais membros da sociedade e resolver com criatividade seus problemas habitu-
ais.  
Depois de estabelecer os objetivos gerais, são estabelecidos critérios para a sua sequenciação e inserção dos conteúdos 
nos diferentes ciclos, conforme a complexidade intrínseca das capacidades esperadas nos objetivos gerais e de acordo 
com as inclinações próprias de crescimento pessoal da faixa etária que corresponde a cada ciclo. É nesse sentido que a 
psicologia evolutiva desempenha um papel decisivo.  
Os conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. Portanto, o Projeto 
Curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas tem uma função de incluir critérios gerais de 
ajuda pedagógica, exemplificando-os por meio de propostas de atividades escolares, nos diferentes componentes curricu-
lares. 
Os métodos de ensino precisam estar em função do tipo de ajuda pedagógica que corresponde às necessidades dos 
alunos. Diante de uma nova situação de aprendizagem, as características individuais mais importantes para decidir o tipo 
de ajuda pedagógica referem-se aos esquemas de conhecimento que o aluno utiliza para interpretar determinada 
situação. 
As características individuais dos alunos são um produto de sua história pessoal e vão sendo modificadas conforme suas 
experiências, portanto estão sujeitas a evolução. Por isso, o Projeto Curricular precisa, em um processo progressivo, estar 
aberto às modificações, à flexibilidade. Precisa ter um caráter aberto, a fim de ser um instrumento acessível e facilitador.  
A sequenciação de objetivos gerais de ciclo constitui-se basicamente em estabelecer uma hierarquia nas capacidades dos 
alunos.  E a avaliação vem ajustar a ajuda pedagógica com as necessidades dos alunos, além de determinar se foram 
alcançadas as intenções educativas, que estão na base da intervenção pedagógica. 
O principal objetivo da avaliação precisa ser o controle do processo educacional que é indicado pelos resultados de apren-
dizagem dos alunos. Portanto, mediante resultados estipulados de aprendizagem dos alunos, a conscientização do grau 
de êxito ou de fracasso do processo educacional deve ser o principal foco da avaliação, no cumprimento das intenções 
educativas.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas curriculares orientam práticas pedagógicas importantes para a consecução de objetivos educacionais.  A razão 
de ser do currículo é a de explicar as intenções e o plano de ação que presidem as atividades educativas escolares. Sua 
função é evitar a distância entre intenções e condições reais, proporcionando guias de atenção para os professores que 
irão executá-lo. 
O projeto curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas deve incluir critérios gerais de ajuda 
pedagógica, exemplificando-os mediante propostas de atividades educativas nas diferentes áreas curriculares. 
Cabe ao projeto curricular proceder à análise, à classificação e à formulação das intenções que presidem o projeto educa-
cional.  Deve se inventariar e selecionar as intenções possíveis, escolher os aspectos serem promovidos para o cresci-
mento pessoal do aluno. Depois, as intenções precisam ser concretizadas por meio de uma formulação que guie e planeje 
a ação pedagógica. Essas múltiplas intenções precisam então ser organizadas e sequenciadas temporalmente, para 
então prever-se uma avaliação que permita verificar se a são pedagógica correspondente está adequada às intenções 
perseguidas.
O currículo aberto é apoiado pela concepção construtivista da aprendizagem escolar e de intervenção pedagógica. Seu 
princípio é ajustar a ação educativa para as necessidades específicas do aluno, conforme seus processos de construção 
de conhecimento, considerando suas experiências prévias, suas dificuldades e potencialidades. Sistemas educacionais 
abertos garantem importância às diferenças individuais e ao contexto sócio cultural no qual o programa é aplicado, 
propondo interação entre sistema e entorno, integrando influências externas em um aberto e continuo processo de revisão 
e reorganização, e incentivando atividades interdisciplinares.
Por meio de aprendizagens significativas, o aluno constrói significados enriquecedores para o seu conhecimento e poten-
cializa seu desenvolvimento pessoal. Estes processos de crescimento pessoal implicam em um processo construtivista 
de aprendizagem.  

Quanto mais complexas forem as relações estabelecidas pelas estruturas cognoscitivas do aluno, entre seus conheci-
mentos prévios e novos conteúdos de aprendizagem, mais profunda será sua assimilação e maior será a significação de 
aprendizagem.
O currículo produz identidades e subjetividades sociais. O currículo está construído para ter efeito sobre as pessoas. O 
currículo não apenas representa, ele faz. 
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RESUMO
 
A promoção do desenvolvimento pessoal do sujeito, principal objetivo da educação, configura-se por meio de processos 
psicológicos, frutos de interação do indivíduo com a cultura de seu grupo social. Um conteúdo curricular funcional e repre-
sentativo reflete uma experiência escolar mais significativa para o crescimento pessoal do aluno. A cultura transmitida na 
escola opera em estruturas cognitivas carregadas de bagagens prévias, que precisam ser consideradas nas intervenções 
didáticas do educador. A multiplicidade de vivências e cultura que não aparecem nos projetos curriculares, distanciam a 
escola do que se vive fora dela. A falta de representatividade cultural no currículo escolar reverbera nas desigualdades de 
oportunidades sociais e na incapacidade de melhores compreensões sobre o mundo e a sociedade. As atividades educa-
tivas são caracterizadas pelas suas intencionalidades, selecionadas a partir de questionamentos sobre quais os aspectos 
de desenvolvimento pessoal que a educação escolar pode e deve promover. 

 Palavras-chave:  Aprendizagens; Construtivismo; Intenções Educativas.

INTRODUÇÃO

Constituído de conhecimentos socialmente válidos, o currículo expressa a forma como certas questões sociais são defini-
das. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual determinantes 
sociais diferentes vivem lado a lado.
A história do currículo oferece pistas para analisarmos as relações complexas entre escola e sociedade, já que revela 
como as instituições escolares retratam definições da sociedade sobre conhecimentos culturalmente válidos. A história do 
currículo busca o deslocamento de saberes em favor de outros, a fim de compreender por que há aspectos mais visíveis 
na história, por que há artefatos sociais que triunfam sobre outros. O conhecimento corporificado no currículo escolar, na 
perspectiva de um artefato social e cultural, deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se tornar o que é, 
e descrever a dinâmica social que o moldou dessa forma. 
O objetivo central da história do currículo não consiste em simplesmente descrever como o conhecimento escolar se 
organizava no passado, a fim de demonstrar as diferenças dessas organizações na atualidade. Seu objetivo consiste 
também em investigar a historicidade dos valores e habilidades tidos como verdadeiros, de acordo com determinada 
época. Cabe à história do currículo especular e determinar de que forma essa validade e legitimidade de conhecimentos 
foram estabelecidas, como as matérias escolares e métodos de ensino constituíram um mecanismo para designar e 
diferenciar os educandos.
 As instituições de educação processam não só conhecimentos, mas também pessoas. É preciso se pensar no currículo 
como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça e gênero. Currículos diferentes produzem diferentes pessoas. 
A história do currículo não deve se deter nas deliberações formais sobre o que é ensinado nas escolas, mas precisa 
também investigar os processos informais e interacionais que levam os guias curriculares a serem interpretados de 
diferentes formas.  Assim sendo, é importante darmos atenção às formas pelas quais o processamento diferencial do 
conhecimento está vinculado ao processamento diferencial das pessoas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SUJEITO
A finalidade da educação é promover o crescimento dos seres humanos. Crescimento pessoal é o processo pelo qual o 
homem se apropriada cultura do seu grupo social.  Os processos psicológicos que configuram o crescimento pessoal são 
frutos de uma interação constante com ambiente culturalmente organizado.  A cultura faz a intermediação nessa interação 
do homem com seu meio. Os grupos sociais nos ajudam a assimilar as experiências culturalmente organizadas e, conse-
quentemente, converte-nos em agentes de criação cultural. Nesse processo de interação do sujeito com os agentes 
mediadores, processo que se dá pela cultura, o sujeito torna sua competência cognitiva mais forte. 
As atividades educativas escolares surgem quando as atividades de observação e imitação dos adultos não são mais 
suficientes para o crescimento pessoal, pois é preciso uma ajuda específica, por meio de atividades de ensino especial-
mente exclusivas para essa finalidade, a serviço de um projeto educacional. Assim, ao participar de um conjunto de 

atividades representadas pela educação, o sujeito favorece seu desenvolvimento pessoal.
A fim de promover o crescimento pessoal do sujeito, a educação designa o conjunto de atividades educativas, mediante 
as quais um grupo permite que seus membros construam conhecimentos significativos, a partir da aprendizagem da expe-
riência social acumulada historicamente e organizada culturalmente. 
Há divergências na definição do que consiste o crescimento educativo. Alguns o fundamentam como resultado de um 
processo interno de desenvolvimento, outros o concebem como um resultado externo de aprendizagem. E essas proposi-
ções divergentes propõem ações pedagógicas diferentes que se plantam no currículo. 
Mas a escola precisa extrapolar seu papel preparar o aluno para avaliações e resultados. Apesar do desenvolvimento de 
habilidades também serem importantes na formação do aluno, a função principal da instituição escolar é estimular o 
crescimento dos educandos como seres humanos, desenvolvendo suas emoções, relações, comportamento crítico e sua 
postura de cidadão transformador de sua realidade. 

A BUSCA POR UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O ensino eficaz é o que parte do nível desenvolvimento do aluno para fazê-lo progredir, possibilitando novos aprendiza-
dos.  Para estarmos diante de uma aprendizagem significativa, o novo material de aprendizagem deve relaciona-se de 
forma substantiva e não arbitrária com que o aluno já sabe. 
Quanto mais significativa, maior será a repercussão da experiência escolar sobre o crescimento pessoal do aluno. Desta 
forma, é importante que o conteúdo curricular seja potencialmente significativo, do ponto de vista de sua estrutura interna 
e do ponto de vista do seu processo de assimilação. Para explorar essa significação na aprendizagem, o aluno deve ser 
motivado a relacionar o que está aprendendo com que já sabe.  Pois se ele apenas memorizar o conteúdo, sem estabele-
cer uma relação com seus conhecimentos prévios, a aprendizagem se dará de forma repetitiva, mecânica e, por conse-
guinte, sem significação.
Os aspectos motivacionais têm um papel decisivo na aprendizagem, pois ainda que o material de aprendizagem seja 
significativo, se o aluno estiver predisposto a memorizá-lo por repetição, sem lhes dar um real significado, os resultados 
terão escasso valor educativo. Mas vale frisar que o inverso também é verdadeiro. A motivação favorável para aprender 
significativamente não servirá para nada, se o conteúdo de aprendizagem também não for significativo, tanto na vertente 
lógica quanto na psicológica, tanto em sua estrutura interna quanto em seu processo de assimilação. 
A aprendizagem significativa está vinculada à sua funcionalidade. Os alunos precisam percebem que os conhecimentos 
adquiridos nas escolas podem ser utilizados de forma efetiva quando as circunstâncias exigirem.  Com isso, percebe-se 
que conhecimentos funcionais, construídos por meio de uma aprendizagem significativa, são fundamentais para uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 
Na realização de aprendizagens significativas, a estrutura cognitiva do aluno pode ser concebida como um conjunto de 
esquemas de conhecimento.  O objetivo irrenunciável da educação recorda a importância de adquirir estratégias cogniti-
vas de exploração e descoberta. 
CONSTRUTIVISMO PSICOLÓGICO
A repercussão das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal do aluno também está condicionada 
pelos conhecimentos prévios. Sendo assim, ao selecionar conteúdos, objetivos e a maneira de planejar atividades que se 
ajustem às peculiaridades de funcionamento da organização mental do aluno, o Projeto Curricular precisa levar em conta 
possibilidades de raciocínio e de aprendizagem a partir das experiências educativas formais sobre o crescimento pessoal 
do educando, condicionadas pelo seu nível de desenvolvimento operatório.
O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir de conhecimentos que construiu a partir de suas experi-
ências prévias, utilizando-os como instrumento de interpretação que condicionam seu resultado de aprendizagem. Trata-
-se de um processo que ocorre mediante as relações que o aluno estabelece entre o novo conteúdo e os elementos que 
já estão disponíveis em sua estrutura cognitiva.
A nova informação adquirida é armazenada na memória por meio de sua incorporação e assimilação a um ou mais esque-
mas. A lembrança das aprendizagens anteriores é modificada pela construção de novos esquemas, que podem distorcer 
novas informações, acomodando-as às suas existências. Dessa forma, o aluno decide a pertinência dos conteúdos, 
reformulando-os, em função de novas informações.
Este conjunto de contribuições da análise psicológica situa a atividade mental construtiva do aluno, na base dos proces-
sos de crescimento pessoal que educação escolar tenta promover. À medida que o processo educativo se desenvolve, o 
aluno evolui, suas necessidades variam e o tipo de intervenção deve ir sendo ajustado paralelamente.
O princípio do construtivismo psicológico recomenda que os professores investiguem os significados prévios que os 
alunos têm sobre os conceitos novos que vão aprender, a fim de que estes tenham uma aprendizagem significativa. O 
professor precisa captar intuitivamente os progressos e dificuldades que marcam o processo de aprendizagem, para 
poder modificar suas intervenções.

REPRESENTATIVIDADE CULTURAL
A escola não opera no vazio. A cultura que ali se transmite não cai em mentes, sem outros significados prévios. Os alunos 
são seres bagagem prévia de crenças, significados e valores adquiridos fora das escolas. Diante dessa multiplicidade de 
vivências e princípios, é preciso discutir os desafios que o caráter multicultural da sociedade coloca para a educação. 
Em geral, a cultura escolar tem pouca conexão com a experiência vital dos alunos, principalmente com a experiência 
daqueles que estão socialmente em desvantagem. Um currículo que rejeita conhecer a cultura popular como base signifi-
cativa de conhecimento tende a desvalorizar os educandos.
 Quando a seleção do currículo se desliga da cultura extracurricular que rodeia os alunos, há uma distância entre o que a 
escola transmite e o que se vive fora dela. Ao rejeitar o trabalho com o conhecimento que os alunos possuem, este tipo 
de currículo elimina a possibilidade de desenvolver uma pedagogia conectada ao reconhecimento escolar, com as diver-
sas esferas que ajudam a constituir a vida cotidiana. 
Pelo currículo explícito, que se plasma nas práticas escolares, ou que se reflete nos materiais pedagógicos, a cultura 
escolar delimitada está longe de ser um resumo representativo de todos os aspectos e dimensões da cultura da sociedade 
na qual surge o sistema escolar. 

A cultura dominante na sala de aula corresponde à visão de determinados grupos sociais, sendo que poucas vezes apare-
cem, nos conteúdos escolares, as subculturas. Ao selecionar elementos em detrimento de outros, o currículo oculta dos 
alunos determinados aspectos da cultura que rodeia a escola. 
A falta de atenção a essa falta de representatividade cultural no currículo escolar repercute na desigualdade de oportuni-
dades e na incapacidade da cultura escolar para dotar os alunos de instrumentos que permitam compreender melhor o 
mundo e a sociedade. O currículo precisa acompanhar a dinamicidade da sociedade contemporânea, em toda a sua diver-
sidade.

AS INTENÇÕES EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
Conforme Coll (1987), para cumprir suas funções com êxito, o currículo contempla informações sobre o que ensinar; 
quando ensinar; como ensinar e sobre o que, como e quando avaliar. 
As atividades educativas escolares caracterizam-se pelas suas intencionalidades. O Projeto Curricular analisa, classifica, 
identifica e formula as intenções do projeto educacional. 
Na seleção das possíveis intenções, são questionados os aspectos do crescimento pessoal do aluno que podem ser 
promovidos mediante a educação escolar. Diante disso, são formuladas e organizadas as intenções que são úteis, no 
sentido de orientar a ação pedagógica. 
Em seu processo de concretização, as intenções educativas adotam a forma em nível de ciclos de objetivos gerais. Estes 
são enunciados que explicitam as capacidades o aluno deve adquirido no final de cada espaço de tempo.  Os objetivos 
gerais de ciclo concretizam-se em objetivos gerais de área. Estas explicitam as capacidades que o aluno deve adquirir em 
cada componente curricular. Portanto os objetivos gerais de ciclo referem-se aos resultados esperados. Já os objetivos 
gerais de área incluem referem-se aos conteúdos, ou seja, aos conjuntos de saberes articulados, que constituem as áreas 
curriculares.  
  A partir dos objetivos gerais do ensino obrigatório trata-se de responder que tipos de habilidades, possibilidades 
e tendências de comportamento são necessários para que a criança se torne um adulto ativo na sociedade, capaz de 
interagir de forma construtiva com os demais membros da sociedade e resolver com criatividade seus problemas habitu-
ais.  
Depois de estabelecer os objetivos gerais, são estabelecidos critérios para a sua sequenciação e inserção dos conteúdos 
nos diferentes ciclos, conforme a complexidade intrínseca das capacidades esperadas nos objetivos gerais e de acordo 
com as inclinações próprias de crescimento pessoal da faixa etária que corresponde a cada ciclo. É nesse sentido que a 
psicologia evolutiva desempenha um papel decisivo.  
Os conteúdos selecionados dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. Portanto, o Projeto 
Curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas tem uma função de incluir critérios gerais de 
ajuda pedagógica, exemplificando-os por meio de propostas de atividades escolares, nos diferentes componentes curricu-
lares. 
Os métodos de ensino precisam estar em função do tipo de ajuda pedagógica que corresponde às necessidades dos 
alunos. Diante de uma nova situação de aprendizagem, as características individuais mais importantes para decidir o tipo 
de ajuda pedagógica referem-se aos esquemas de conhecimento que o aluno utiliza para interpretar determinada 
situação. 
As características individuais dos alunos são um produto de sua história pessoal e vão sendo modificadas conforme suas 
experiências, portanto estão sujeitas a evolução. Por isso, o Projeto Curricular precisa, em um processo progressivo, estar 
aberto às modificações, à flexibilidade. Precisa ter um caráter aberto, a fim de ser um instrumento acessível e facilitador.  
A sequenciação de objetivos gerais de ciclo constitui-se basicamente em estabelecer uma hierarquia nas capacidades dos 
alunos.  E a avaliação vem ajustar a ajuda pedagógica com as necessidades dos alunos, além de determinar se foram 
alcançadas as intenções educativas, que estão na base da intervenção pedagógica. 
O principal objetivo da avaliação precisa ser o controle do processo educacional que é indicado pelos resultados de apren-
dizagem dos alunos. Portanto, mediante resultados estipulados de aprendizagem dos alunos, a conscientização do grau 
de êxito ou de fracasso do processo educacional deve ser o principal foco da avaliação, no cumprimento das intenções 
educativas.
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Políticas curriculares orientam práticas pedagógicas importantes para a consecução de objetivos educacionais.  A razão 
de ser do currículo é a de explicar as intenções e o plano de ação que presidem as atividades educativas escolares. Sua 
função é evitar a distância entre intenções e condições reais, proporcionando guias de atenção para os professores que 
irão executá-lo. 
O projeto curricular não deve recomendar um método de ensino determinado, mas deve incluir critérios gerais de ajuda 
pedagógica, exemplificando-os mediante propostas de atividades educativas nas diferentes áreas curriculares. 
Cabe ao projeto curricular proceder à análise, à classificação e à formulação das intenções que presidem o projeto educa-
cional.  Deve se inventariar e selecionar as intenções possíveis, escolher os aspectos serem promovidos para o cresci-
mento pessoal do aluno. Depois, as intenções precisam ser concretizadas por meio de uma formulação que guie e planeje 
a ação pedagógica. Essas múltiplas intenções precisam então ser organizadas e sequenciadas temporalmente, para 
então prever-se uma avaliação que permita verificar se a são pedagógica correspondente está adequada às intenções 
perseguidas.
O currículo aberto é apoiado pela concepção construtivista da aprendizagem escolar e de intervenção pedagógica. Seu 
princípio é ajustar a ação educativa para as necessidades específicas do aluno, conforme seus processos de construção 
de conhecimento, considerando suas experiências prévias, suas dificuldades e potencialidades. Sistemas educacionais 
abertos garantem importância às diferenças individuais e ao contexto sócio cultural no qual o programa é aplicado, 
propondo interação entre sistema e entorno, integrando influências externas em um aberto e continuo processo de revisão 
e reorganização, e incentivando atividades interdisciplinares.
Por meio de aprendizagens significativas, o aluno constrói significados enriquecedores para o seu conhecimento e poten-
cializa seu desenvolvimento pessoal. Estes processos de crescimento pessoal implicam em um processo construtivista 
de aprendizagem.  

Quanto mais complexas forem as relações estabelecidas pelas estruturas cognoscitivas do aluno, entre seus conheci-
mentos prévios e novos conteúdos de aprendizagem, mais profunda será sua assimilação e maior será a significação de 
aprendizagem.
O currículo produz identidades e subjetividades sociais. O currículo está construído para ter efeito sobre as pessoas. O 
currículo não apenas representa, ele faz. 
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