
 
 

1 
 

A IMPORTÂNCIA DO AFETO NA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM NA ESCOLA. 

 
Eduardo Fabrício Echer1 

Ires Frozza2 
 

 
 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como tema: A Importância do Afeto na Superação das 
Dificuldades de Aprendizagem na Escola, tendo como objetivo investigar como a 
afetividade pode auxiliar o professor a superar as dificuldades de aprendizagem dos 
alunos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi 
qualitativa, bibliográfica e exploratória. Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário a uma amostra de 15 professores da rede Municipal e Estadual de 
Ensino sendo 5 professores da Educação Infantil, 5 professores da Educação 
Fundamental e 5 professores do Ensino Médio. Diante dos dados coletados e da 
pesquisa bibliográfica pôde-se observar que a afetividade tem extrema relevância na 
educação e pode auxiliar os professores nas dificuldades de aprendizagem na 
escola. Alunos motivados, estimulados e elogiados têm maior facilidade de 
compreender os conteúdos e se sentem mais desafiados a resolverem as atividades 
em sala de aula. Constata-se também, que a afetividade presente na educação sofre 
mudanças nas relações entre professor e aluno, à medida que avanças os anos de 
escolaridade.   
 
 
Palavras-chave: Afetividade 1, Aprendizagem 2, Dificuldades de Aprendizagem 3, 

Afeto 4 e Educação 5. 
  
 
ABSTRACT 

 
 
This article has as its theme: The Importance of Affection in Overcoming Learning 
Difficulties at School, aiming to investigate how affectivity can help the teacher to 
overcome students' learning difficulties. The methodology used for the development 
of this research was qualitative, bibliographic and exploratory. For data collection, a 
questionnaire was used to a sample of 15 teachers from the Municipal and State 
Education network, 5 teachers of Early Childhood Education, 5 teachers of 
Elementary Education and 5 teachers of High School. In view of the data collected 
and the bibliographic research, it can be observed that affectivity is extremely 
relevant in education and can help teachers in learning difficulties at school. 
Motivated, stimulated and praised students find it easier to understand the contents 
and feel more challenged to solve the activities in the classroom. It is also noted that 
the affectivity present in education has a greater change in relation between teacher 
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and student. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda o tema: A importância do afeto na superação das 

dificuldades de aprendizagem na escola, considerando que a afetividade é inerente 

ao ser humano. Desde as sociedades mais primitivas até nos dias atuais ela 

influencia todas as ações dos indivíduos, pois o tempo todo somos afetados ou 

afetamos alguém, seja de forma positiva ou negativa ((BISCARRA, 2012). 

Na área de educação, a afetividade tem um papel crucial no desenvolvimento 

dos educandos, principalmente nas relações entre professor e alunos. Uma criança 

tratada com estímulos, com amor, provavelmente será um adulto atencioso e 

compreensivo. Já uma criança maltratada, desprezada, abusada, provavelmente 

terá dificuldades, vai se tornar um adulto mais fechado, retraído, com medos pois só 

podemos oferecer o que adquirimos durante nossa vivência (BISCARRA, 2012). 

As reações emocionais exercem influência essencial e absoluta em todas as 
formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo 
educativo. Se quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais 
seu pensamento, devemos fazer com que essas atividades sejam 
emocionalmente estimuladas. A experiência e a pesquisa têm demostrado 
que um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais sólida, firme 
e prolongada que um feito indiferente (VYGOTSKY, 2003, p. 121). 
 

O afeto por ser tão importante para potencializar as capacidades dos 

educandos, é uma das ferramentas mais humanas para ajudar aqueles alunos que 

possuem algum tipo de dificuldade no meio escolar (SILVA, 2017). 

A concordância entre o afeto e a aprendizagem é muito importante e 

fundamental para que os alunos tenham um ensino de qualidade, para que eles 

possam cria seu próprio senso de criticidade, solidariedade, criatividade e felicidade. 

A escola é o local onde a criança estende as formações cognitivas e afetivas. É 

muito difícil ensinar uma criança quando ela não sente segurança no local onde fica 

a maior parte de sua vida. Portanto, a escola deve acolher os alunos e transmitir 

afeto, formando uma criança sociável, preparada e disposta a buscar novos 

caminhos e sem ter medo das dificuldades da vida. E, claro, tendo seu educador 

como um amigo que tem e espera respeito (CUNHA, 2008). 
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Nas ciências humanas principalmente na área de educação, neuropsicologia 

e psicologia, muito tem se discutido sobre o tema dificuldade de aprendizagem. O 

que se entredente atualmente é que as dificuldades de aprendizagem quase sempre 

estão associadas a problemas de outra natureza, como comportamentais e 

emocionais (STEVANATO; LOUREIRO; LINHARES e MARTURANO 2003). 

Sabendo da importância do afeto para a superação das dificuldades, esse 

artigo tem como objetivo investigar como a afetividade pode auxiliar o professor a 

superar as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 APRENDIZAGEM  

A aprendizagem está relacionada com os processos cognitivos, físicos, 

emocionais e ambientais nos quais o indivíduo está inserido. O desenvolvimento da 

aprendizagem começa desde dos primeiros meses de vida ainda dentro do útero e 

continua durante toda a vida (OLIVEIRA, 2014). 

 Existe muitas formas de aprendizagem algumas são voltadas a parte 

instintivas do cotidiano como andar, se comunicar, sentar e outras por meio de 

aprendizagens sistematizadas que acontecem em grande parte nas escolas 

(OLIVEIRA, 2014). 

É o seu corpo, enquanto ponto de referência, que servirá como base para 
aprendizagem de todos os conceitos indispensáveis à aprendizagem, tais 
como: em cima, embaixo, na frente, atrás, esquerdo, direito, alto, baixo, 
assim como permitiria o desenvolvimento do equilíbrio corporal e do freio 
inibitório. ( MORAIS 1998, p. 33). 
 

A aprendizagem pode se manifestar em três formas sendo elas cognitiva, que 

é resultante do armazenamento e organização de informações, pode ser afetiva que 

provém de experiências tais como dor ou prazer, felicidade ou tristeza, ou ainda a 

aprendizagem pode ser psicomotora, que está voltada a motricidade adquirida com o 

treino e prática (MOREIRA, 1999). 

   Existem várias teorias sobre aprendizagem, entre elas se destacam a de 

dois autores Jean Piaget e Lev Vygotsky. 

    Para Piaget o crescimento cognitivo da criança se dá através de 

assimilação e acomodação, quando o indivíduo assimila ele incorpora a realidade e 
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seus esquemas de ação, quando a mente se modifica ocorre o processo de 

acomodação, as acomodações levam a construção de novos esquemas de 

assimilação, promovendo assim o desenvolvimento cognitivo (OSTERMAN e 

CAVALCANTI, 2010). 

     A teoria de Vygotsky se caracteriza como sendo socioculturais, para ele a 

aprendizagem se dá muito antes de chegar à escola, mas a escola vai introduzindo 

novos elementos do desenvolvimento. A aprendizagem é um processo contínuo e a 

educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível para ou outro, por isso 

a importância das relações sociais (COELHO E PISONI, 2012). 

     A aprendizagem não ocorre apenas em nível cognitivo. Além da 

inteligência vai em nível emocional, sendo que afetividade determina os fins 

comportamentais e as estruturas os aspectos cognitivos (OLIVEIRA, 2014). 

2.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

O processo de aprendizagem pode ser entendido como um processo 

pluricasual, abrangente e complexo, que precisa de vários eixos de estruturação: 

afetivos, cognitivos, motores, sociais, econômicos, políticos. Para que aprendizagem 

ocorra é preciso que ocorra o funcionamento de várias partes. Devido a isso a 

dificuldade de aprendizagem não pode ser associada apenas a uma única causa 

(SAMAPIO, 2014). 

 A dificuldade de aprendizagem é percebida principalmente no momento em 

que a criança adentra o ambiente escolar, pois é nos espaços escolares que ocorre 

boa parte do desenvolvimento mental, como por exemplo aprender a ler e escrever, 

relações interpessoais, condutas regidas por regras ( MAZER; BELLO; BAZON, 

2009). 

 O aluno quando entra na escola passa a ter suas habilidades e 

desenvolvimento avaliados pelos pais, professores e os próprios colegas, que 

cobram um bom desempenho, e quando apresentam um baixo rendimento, gera no 

educando baixa estima, sentimento de incapacidade, afetando principalmente na 

capacidade produtiva dos alunos ( MAZER; BELLO; BAZON, 2009). 

 As dificuldades de aprendizagem quase sempre estão associadas a 

problemas de outra natureza, como comportamentais e emocionais, sendo que 

crianças que apresentam algumas dificuldades de aprendizagem e de 
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comportamento são tidas como menos envolvidas com as tarefas comparados com 

colegas sem dificuldades (STEVANATO; LOUREIRO; LINHARES e MARTURANO 

2003). 

Segundo Santos (2017): 

“  As Dificuldades de Aprendizagem existem como uma condição incapacitante e 
que durante o transcorrer do desenvolvimento da vida pode afetar a autoestima 
interferindo na aprendizagem verbal ou não verbal e tendo uma condição crônica 
de suposta origem neurológica incapacitando o desenvolvimento de suas 
manifestações, ao longo de sua vida e esse grau de severidade é uma condição 
que pode afetar sua educação, também a vocação, interferindo em sua vida diária 
nas atividades na socialização com a literatura ( SANTOS, p. 27, 2017).” 

 

  As dificuldades de aprendizagem vêm sendo muito debatidas no campo das 

ciências humanas, sendo que muitos caminhos estão sendo pensados para essa  

superação das dificuldades de aprendizagem, principalmente na   parte da 

afetividade como um desses meios, que será enfatizado a seguir. 

 

2.3 O QUE É AFETIVIDADE 

Desde a época mais primitiva até os dias atuais estamos ligados aos 

sentimentos. Em tudo o que fazemos ou situações do dia a dia os sentimentos se 

manifestam de diferentes formas como amor, ódio, afetividade, desprezo, indiferença 

e atenção. Então muitas vezes esses sentimentos podem ser definitivos em tomadas 

de decisões na vida das pessoas e principalmente no desenvolvimento das crianças 

(BISCARRA, 2012). 

As emoções são importantes para a saúde humana. Somos um ser social e 

afetivo. Afetivo, principalmente, porque nos socializamos uns com os com os outros. 

Nossa primeira forma de aprendizagem vem pelas relações sociais, que sempre 

estarão conosco. Ainda que deixemos de estudar, ler, assistir à televisão e ir à 

escola, continuaremos a aprender pela convivência. Todo e qualquer distúrbio que 

interfere em nossas relações sociais é profundamente danoso à aprendizagem 

(CUNHA, 2008). 

Todo o período de nossa vida necessitamos de cuidados. O jeito que um 

adulto trata uma criança influencia no desenvolvimento e na aprendizagem. Uma 

criança tratada com estímulos, amor, provavelmente será um adulto atencioso e 

compreensivo. Já uma criança maltratada, desprezada, abusada, provavelmente 

terá dificuldades, vai se tornar um adulto mais fechado, retraído, com medos e 
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dificilmente vai ter uma vida saudável, pois, só podemos oferecer o que adquirimos 

durante nossa vivência (BISCARRA, 2012).  

A afetividade pode ser produtiva tanto para o professor quanto para o aluno 
no processo de ensino-aprendizagem. Considerado como uma díade, o 
aluno-professor e o ensino-aprendizagem, é importante que o professor 
tenha com o aluno uma relação amistosa e impregnada de sentimentos 
positivos para que ocorra uma aprendizagem profícua (Mahoney e Almeida, 
2005). 
 

A afetividade é um estágio humano ligado com a psicologia pois trata do 

emocional das crianças. As emoções são primordiais no aprendizado e no 

desenvolvimento cognitivo. A afetividade consegue transformar os sentimentos 

dando uma nova visão da sociedade e o modo de se manifestar dentro dela. Tudo o 

que acontece na vida de uma criança tem influência nas recordações, experiências 

na sua vivência e como o indivíduo se desenvolverá (SARNOSKI, 2014). 

No processo ensino-aprendizagem o afeto é muito eficaz, pois está ligado 

com a autoestima das crianças. Uma criança estimulada e elogiada se sente mais 

desafiadas e tem o um maior aprendizado, fazendo a socialização com outras 

crianças, criando possibilidades, facilitando o convívio e o aprendizado (SARNOSKI, 

2014).  

A afetividade é um tema muito debatido, pois é um assunto de tamanha 

relevância para o processo de ensino-aprendizagem, tendo bastante influência e 

percepção na memória, raciocínio-lógico, cognitivo, no pensamento, nas vontades 

do indivíduo e sendo fundamental na construção do homem. A afetividade está 

presente nas fases da vida ao longo do tempo contribuindo para que o indivíduo 

tenho valores e princípios (CAVALCANTE, 2018). 

2.4 IMPORTÂNCIA DO AFETO NA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

 As relações afetivas são muito importantes para o desenvolvimento emocional 

e também no processo cognitivo das crianças (LITTIG, 2013). 

 No processo ensino-aprendizagem e na relação professor-aluno, a afetividade 

tem muito a ver com o emocional que pode acarretar nas dificuldades de 

aprendizagem e nas ações pedagógicas. Espera-se dos docentes, por trabalharem 
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com crianças em desenvolvimento, que saibam lidar com o emocional e psicológico 

delas. (LITTIG, 2013). 

A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento depende da 
ação de dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existe 
uma relação recíproca que impede qualquer tipo de determinação no 
desenvolvimento humano, tanto que a constituição biológica da criança ao 
nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os seus efeitos podem ser 
amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da sua existência 
onde a escolha individual não está ausente (WALLON, 2010, P.288). 

 A relação de afeto do professor é muito relevante para os alunos e pode 

influenciar no vínculo com a escola e com os colegas. Muitas vezes as crianças não 

estão prontas para ingressarem na escola, pois se inicia uma nova fase da vida com 

mais responsabilidade e autonomia (LITTIG, 2013).  

 A afetividade ajuda no desenvolvimento e proporciona a aprendizagem das 

crianças deixando-as mais seguras, confortáveis, fluindo melhor as ideias, as 

informações e as oportunidades repassadas pelos professores no contexto diário 

(SILVA, 2017). 

Precisamos indagar o que é mais importante neste tempo: ensinar ou semear 

no educando o desejo de aprender. Na educação, a atenção do aluno seleciona o 

que lhe é importante, o que lhe é viável. Quem não gostaria de ouvir palavras de 

amor? Quem já não foi estimulado a dizê-las ou arrebatado pela necessidade de 

ouvi-las? E quando ditas, que contribuíram para a vida. Alunos dispersos, 

desinteressados, desmotivados, abatidos, inquietos, agressivos sempre os teremos, 

estão, é melhor amá-los (CUNHA, 2008). 

 O afeto está presente nas relações humanas, devendo ser valorizado no 

processo de ensinar e de aprender. Todas as emoções e sentimentos dos alunos 

devem ser respeitados dentro e fora da sala de aula orientando a lidar consigo 

mesmo e preparando para o mundo que a cerca. A afetividade não é tão 

encantadora como parece pois nunca sabemos o que os alunos estão pensando ou 

o que estão passando no dia a dia. O docente deve conhecer os alunos tendo uma 

compreensão de como eles interagem e aprendem, que os mesmos se dediquem ao 

máximo para que tenham uma boa formação e se transformam em seres críticos de 

sua realidade (SILVA, 2017). 
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Fatores emocionais e afetivos que influenciam dois importantes elementos do 

aprendizado: a atenção e a interação. Assim, esses fatores podem ser tanto a causa 

como a consequência dos problemas, interferindo na capacidade de concentração e 

no comportamento. O aluno perde o interesse pelo estudo, começa a perder a 

atenção, tirando a atenção dos colegas e não faz as atividades. Ainda que o afeto 

não seja considerado em muitas práticas pedagógicas, ele é, inevitavelmente, 

lembrado nas dificuldades de aprendizagem, por que, em sua grande parte, elas 

estão relacionadas à ausência dele (CUNHA, 2008). 

 Todos os alunos deveriam ter acesso à educação de qualidade e de fácil 

compreensão, com afetividade, elogios e estimulados por seus docentes, buscando 

participar em todas as suas atividades e ações, além disso, procurando construir e 

reconstruir os elementos que os farão felizes, porém, as barreiras que encontram 

para o seu aprendizado, se não forem desfeitas, poderão representar um bloqueio 

na sua vida pessoal, ou algo crônico que jamais será resolvido plenamente (CUNHA, 

2008). 

 

3 METODOLOGIA  

O presente artigo classifica-se, como uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e 

exploratória. 

Segundo Knecth (2014), a pesquisa bibliográfica é um estudo desenvolvido 

com base em matérias publicados em artigos, livros, jornais, redes eletrônicas, em 

matérias onde circulam informações de cunho acadêmicos de fácil acesso ao 

público.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi usado como principais fontes 

bibliográficas os seguintes autores BISCARRA, 2012; CUNHA, 2008; SARNOSKI, 

2014; CAVALCANTE, 2018; LITTIG, 2013 e SILVA, 2017. 

Esses autores permitiram que o tema pesquisado seja conhecido mais 

profundamente. Para a autora:  

“Na pesquisa bibliográfica, embora esta seja uma modalidade particular de 
pesquisa, não são realizadas entrevistas nem são feitas observações sobre 
situações vividas, mas o pesquisador “conversa” e “debate” com os outros autores, 
por meio de seus escritos (knechtel, 2014, p. 146)” 

  

 Essa pesquisa também se caracteriza como qualitativa, pois foi utilizado 

métodos como entrevistas, questionários, observações, os dados obtidos permitem 
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uma perspectiva mais humana, compreender a complexidade e os detalhes das 

informações recolhidas (BLUM, 2018). 

Para Carvavelli e Cauchick (2009), uma pesquisa exploratória é usada para 

facilitar a elaboração do questionário ou para servir a uma pesquisa futura, e ainda 

se manifestar como experimental que tem como objetivo testar hipóteses.  

A presente pesquisa foi desenvolvida na rede Municipal e Estadual de ensino 

do município de Maravilha – SC, ocorreu por meio de um questionário enviado para 

15 professores, sendo eles, 5 da Educação Infantil, 5 do Ensino Fundamental e 5 do 

Ensino Médio. 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Por estarmos passando por tempos difíceis devido a Pandemia da COVID-19, 

estando em distanciamento social, nem todos os processos foram executados do 

jeito que foi planejado a primeiro momento. 

Em razão disso, não foi possível elaborar observação em sala de aula em 

modo presencial, sendo usado o método de questionário criado através da 

plataforma Google Forms, com intuito de conseguir a obtenção dos dados. 

As escolas da rede de ensino estão todas fechadas, por essa razão foi 

encaminhado os questionários de modo ON LINE, para que os professores da 

Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio, pudessem ter melhor 

acesso e praticidade ao responder. Houve o retorno de 15 professores da rede 

municipal e estadual que responderam 5 questões relacionadas a aprendizagem e 

afetividade, as quais serão apresentadas e analisadas a seguir. Para manter o 

anonimato das entrevistadas, usou-se o nome de flores para identificar cada uma 

delas. 

Em relação ao primeiro questionamento:  “Qual o teu conceito de 

aprendizagem na Educação? obtivemos as seguintes respostas das professoras da 

Educação Infantil: 

“Professora Margarida: A criança aprende brincando interagindo. Na 

educação infantil não devemos priorizar letramento e sim desenvolver habilidades 

para que no ensino fundamental possa então ser alfabetizada”. 

“Professora Orquídea: Toda criança aprende brincando”. 

“Professora Antúrio: A base”. 
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“Professora Azaléia: A educação infantil é a base para as demais fases da 

educação, aprendizagem na educação infantil deve ter a ludicidade o afeto e o 

cuidado, pois é uma etapa muito importante para o desenvolvimento”. 

“Professora Begônia: A aprendizagem na educação infantil deve ser 

trabalhada de forma lúdica, valorizando a singularidade de cada criança, neste 

sentido, as brincadeiras e interações devem fazer parte do cotidiano escolar do 

aluno. Como sabemos, esta etapa da educação básica é a base para os anos 

futuros, nos quais a criança irá aprimorar os saberes adquiridos nesta fase”. 

Diante das falas das professoras pode-se observar que todas concordam que 

aprendizagem é muito importante na Educação Infantil, sendo que nessa fase do 

desenvolvimento o afeto e ludicidade são essenciais para estimular a aprendizagem 

das crianças. 

As respostas obtidas sobre a mesma pergunta para as professoras do Ensino 

Fundamental foram as seguintes: 

Professora Rosa: “Compreender e conseguir realizar a atividade proposta de 

acordo com as condições individuais, aceitar a correção e tentar realizar novamente 

tentando progredir”. 

Professora Botão- de -ouro: “Acredito que aprendizagem seja uma somatória 

de resultados, das metodologias aplicadas, desenvolvendo no educando todas as 

capacidades cognitivas possíveis”. 

Para a professora Crisântemo: “Acredito que aprender é se transformar, 

mudar atitudes e compreender a realidade onde o educando está inserido”. 

Para a docente Ciclame: “A aprendizagem ocorre quando o aluno 

compreende o que está fazendo/ lendo. Quando ele internaliza o conhecimento e 

posteriormente faz uso desse conhecimento”. 

Para a professora Cravo: “É quando acontece a interação com o meio no 

processo de aquisição do conhecimento”. 

As docentes do Ensino Médio relatam as seguintes falas sobre a mesma 

indagação: 

A professora Gérbera: “O importante é além do ensino aprendizagem a 

criança receba muito carinho e amor. Sou muito a favor do ensino humanizado. 

Quando a criança se sentir amada e protegida, certamente ela terá um resultado 

melhor”. 

A professora Hortência: “A aprendizagem ocorre muito abaixo do esperado e 
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comparado a outros países de primeiro mundo ficamos ainda mais longe”. 

A professora Íris: “Para mim, aprendizagem no ensino fundamental é muito 

importante, pois prepara o aluno para seguir para uma nova etapa da vida, com 

segurança e certeza”. 

A Professora Girassol: “Aprendizagem tem fatores sociais, biológicos e 

psicólogos, que fazem o educando construir seus conhecimentos e usar de acordo 

com suas necessidades”. 

Para a professora Hibisco: “É imprescindível”. 

Constatou-se, com estas respostas, que as professoras não definem 

exatamente a aprendizagem, mas que todas elas possuem conceitos particulares 

sobre a aprendizagem como uma questão muito importante na aquisição do 

conhecimento. 

Referente a questão: “Na sua opinião quais fatores mais influenciam no 

processo de aprendizagem na Educação Infantil”? Obteve-se as seguintes 

respostas: 

Professora Margarida: “O professor deve estar em sintonia com a 

criança...deixando-a participar, dando oportunidade para que desenvolva o 

raciocínio lógico, instigando e ela desafiando ...e a família estar presente no dia a dia 

escolar”. 

Professora Orquídea: “Em primeiro lugar a presença de uma família, 

indiferente se for somente mãe, ou pai, ou avós, mas que tenham alguém que olhe 

por eles e que os incentivem a aprender. A criança necessita de apoio para que 

possa desenvolver as atividades motivada”. 

Professora Antúrio: “A ludicidade, a afetividade e mediação”. 

Professora Azaléa “Acredito que seja fatores biológicos, sociais, psicológicos 

e emocionais. 

Professora Begônia, não se manifestou. 

As docentes do Ensino Fundamental relaram que: 

Professora Rosa: “Motivação, forma da explicação e exemplificação, e força 

de vontade e incentivo para tentar realizar”. 

Professora Botão- de -ouro: “Incentivo à leitura, didáticas que estimulem a 

criança a querer saber mais sobre o assunto”. 

Para a professora Crisântemo: “A boa qualidade do ensino que é oferecido, 

as metodologias aplicadas, o meio onde o aluno está inserido a relação escola e 



 
 

12 
 

família”. 

Para a docente Ciclame: “O significado que educandos e educadores dão ao 

que está sendo discutido, trabalhando, estudado”. 

Para a professora Cravo: “Um bom planejamento, atividades variadas e 

lúdicas, interesse dos alunos, dinâmica dos professores”. 

As professoras do Ensino Médio se manifestaram as seguintes opiniões: 

A professora Gérbera: “Um professor bem preparado, um ambiente propício, 

infraestrutura, material disponível, presença e acompanhamento da família e muito 

amor.”. 

A professora Hortência: “Afeto, competência do Professor, empatia, 

segurança”. 

A professora Íris: “Acredito que fatores emocionais 

A Professora Girassol: “Relação do aluno com o professor, aluno com os 

colegas, e segurança do aluno”. 

Para a professora Hibisco: “O meio que o aluno aprende, a metodologia do 

professor e como ele está se sentindo aquele dia.” 

De posse destas respostas, pode-se concluir que o afeto, a relação do 

professor com o aluno, o apoio da família e um bom planejamento, são fatores que 

exercem grande influência na aprendizagem. 

Referente a questão: “A relação entre professor e criança/ aluno, influencia na 

aprendizagem”? Para essa indagação todos os docentes concordam que sim a 

relação entre professor e aluno é crucial para a aprendizagem. Seguem algumas 

falas das professoras: 

Professora Margarida: “Com certeza. É necessário que haja uma boa relação 

entre ambos, um goste do outro e que o professor seja um grande incentivador das 

aprendizagens da criança, que ele desenvolva nela o gosto por aprender e buscar 

novos conhecimentos. 

Professora Rosa: “Motivação, forma da explicação e exemplificação, e força 

de vontade e incentivo para tentar realizar”. 

A Professora Girassol: “Sim, se há uma boa relação entre os dois com certeza 

o aluno vai ter vontade de estudar e vai estudar com prazer, agora se não há uma 

boa relação, o aluno só vai estudar por estudar, por obrigação”. 

Baseado nas respostas das professoras é possível perceber o quanto uma 

boa relação com o educando é benéfica à  aprendizagem. Segundo  Littig (2013), no 
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processo de ensino e aprendizagem professor e aluno, a afetividade tem muito a ver 

com o emocional, sendo esperado que os professores saibam trabalhar no 

desenvolvimento, trabalhando o emocional e o psicológico dos mesmos. 

Percebe-se que todas as professoras concordam que a relação 

professor/aluno é um fator preponderante na aprendizagem.  

Relativo à indagação: “Qual é na sua opinião o elemento que tem maior peso, 

maior importância, na relação da criança com a aprendizagem?”. As professoras da 

Educação Infantil trazem em suas falas “o afeto”, “o lado emocional”, “regras e 

limites”, “despertar a atenção e o interesse de cada aluno”. 

Para as professoras do Ensino Fundamental os elementos que mais pesam 

são: “Motivação, incentivo e força de vontade”, “Gostar do professor, da escola e dos 

colegas”, “Participação da família”, “Conhecimento”, “Saber o objetivo/finalidade da 

atividade”. 

E os docentes do Ensino Médio acreditam que os fatores são: “O professor 

está bem preparado”, “planejamento das aulas”, “o respeito” e “estar atualizado”. 

Por meio das respostas dos professores pode-se observar que quanto maior 

é a faixa etária dos alunos, menos se pensa na afetividade como um elemento que 

pesa na aprendizagem. É possível observar que na Educação Infantil uma grande 

parte das professoras colocaram o afeto e as emoções como um dos elementos, já 

no Ensino Fundamental e Médio o mesmo não ocorreu.  

Essa realidade é constatada no dia a dia das escolas, quando, na medida em 

que a criança deixa a Educação Infantil e vai avançando nos anos iniciais, o afeto 

também vai se distanciando das relações escolares. Esses elementos merecem 

outro estudo, uma nova pesquisa. 

Relacionado a um dos objetivos dessa pesquisa, questionado aos 

professores: “O que você diria sobre a relação entre afetividade e aprendizagem?. 

Sobre essa indagação todos os docentes reconheceram o quão a afetividade é 

importante para aprendizagem, sendo possível observar esse fato em falas como: 

Professora Margarida: “A afetividade é importante pois as crianças são muito 

sentimentais e precisam de cuidado e amor para se desenvolverem”. 

Professora Rosa: “A afetividade é de fundamental importância na relação de 

ensino e aprendizagem. O educando só consegue ter motivação e interesse quando 

o ambiente onde está inserido seja de compreensão, carinho e afeto”. 

Professora Girassol: “A afetividade é uma sensação de extrema importância 
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para a saúde mental de todos, por influenciar o desenvolvimento geral, o 

comportamento e o desenvolvimento da pessoa em si”. 

Por meio dos dados coletados pode-se constatar que os professores 

pesquisados, consideram que afetividade é crucial para o aprendizado e o 

desenvolvimento do educando, principalmente na relação entre professor aluno.  

A afetividade é um meio norteador para que o professor possa potencializar 

as habilidades dos educandos, fazendo com que eles superem suas dificuldades de 

aprendizagem, por meio do afeto, motivação, prazer. Pois a todo o momento somos 

afetados e afetamos alguém seja de maneira positiva ou negativa, deixamos marcas 

pelo caminho, na educação não é diferente, por isso é importante trabalhar de 

maneira mais humana possível para que possamos ensinar ou semear no educando 

o desejo de aprender (CUNHA, 2008). 

Diante do que foi exposto acima, fica ainda uma pergunta: Por que 

encontramos tantos alunos com dificuldades de aprendizagem? Se o afeto é um 

fator tão importante, onde ele entra na hora de aprender? A escola não é um 

ambiente afetivo? Essas questões demandam estudos mais aprofundado, pesquisas 

mais claras, amostragens maiores, maior tempo e tantas outras condições. Acredita-

se que a afetividade ainda é um tema novo na educação e, que, com o passar do 

tempo, com novos atores na profissão de professores, novas teorias, novas 

metodologias, a afetividade realmente atinja sua importância e contribua, 

efetivamente, para a aprendizagem das crianças. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Artigo teve como tema A Importância do Afeto na Superação das 

Dificuldades de Aprendizagem na Escola, abordou-se como a afetividade tem 

importância no aprendizado das crianças.  

 

Através da pesquisa bibliográfica percebeu-se que a afetividade está cada 

vez mais presente na aprendizagem e participando para diminuir as dificuldades de 

aprendizagem nas escolas. Que os professores precisam estar preparados para 

poder lidar com diversos tipos de alunos e poderem auxiliar na superação das 

dificuldades de aprendizagem em sala de aula. 

Pôde-se constatar que a afetividade está presente nas escolas, é um tema 
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ainda pouco estudado, cientificamente há poucas comprovações ainda, mas 

acredita-se que com o tempo, com a relevância deste aspecto na aprendizagem, 

muitos estudos ainda deverão surgir. A relação professor/aluno é movida pela 

afetividade, que, por sua vez, impulsiona a aprendizagem. Saber lidar com os 

diferentes jeitos de aprender, deve ser uma questão que move os professores ao 

sucesso nas aprendizagens dos alunos.  

Alunos motivados, estimulados e elogiados tem maior facilidade de 

compreender os conteúdos e se sentem mais desafiados a resolverem as atividades 

em sala de aula. 

Então basta aos docentes estarem preparados para as novas gerações que 

estão por vir, com muitas informações e vivências, pois cada indivíduo reage de 

forma diferente quando exposto à aprendizagem e isso se deve, também, ao meio 

em que vive, podendo ser este um fator facilitador ou dificultador de aprendizagem. 

Como visto processo de aprendizagem vai de cada um, e a afetividade está ligada 

ao emocional das crianças. Ambas se desenvolvem ao longo do tempo. Ao 

aprender, as crianças acrescentam aos seus conhecimentos, novos conhecimentos, 

fazendo relações às suas vivências. 

Por fim, conclui-se que a afetividade está presente nas diferentes relações 

humanas e especificamente no campo educacional, tornando o aprendizado mais 

efetivo e dinâmico. Enfim, o afeto está presente em todos os momentos, em todos os 

espaços e em todas as relações.  
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