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RESUMO 
 
 
 

 
O presente trabalho constitui o resultado de uma ampla 

pesquisa bibliográfica sobre a dimensão afetiva da aprendizagem 
formal no âmbito escolar. De forma mais específica, o objetivo é 
investigar, partindo de uma visão integradora de ser humano, como 
acontece a aprendizagem da criança, que é ao mesmo tempo um 
ser racional e um ser de afetividade. No primeiro capítulo, é feita 
uma análise da relação entre afetividade e inteligência dentro das 
principais teorias sobre o desenvolvimento da inteligência: as teorias 
psicogenéticas de Jean Piaget e Henri Wallon e a teoria sócio-
interacionista de Lev Vygotsky. O segundo capítulo aborda a 
relação entre a afetividade e a socialização da criança: o 
desenvolvimento do autoconceito, da auto-estima, bem como, de 
que forma estes aspectos exercem influência na aprendizagem e, 
consequentemente, no desempenho escolar. O terceiro e último 
capítulo examina como a escola lida com a dimensão afetiva em 
sala de aula; como as emoções, a subjetividade e a  personalidade 
de alunos e professores afetam a relação que se estabelece entre 
os mesmos e, de que forma tal aspecto influencia a aprendizagem 
no contexto escolar. Constatou-se, a partir da pesquisa bibliográfica  
que dá suporte ao referido trabalho, que a afetividade diz respeito a 
um aspecto do ser humano que não pode ser dissociado de outros 
que o compõe. Afetividade e inteligência são aspectos que 
estabelecem uma relação complementar, acompanhando o 
indivíduo no processo de aquisição de conhecimento. À escola, 
cabe considerar o indivíduo dentro de uma perspectiva global, 
preparando-se para lidar de forma adequada com a afetividade 
dentro do contexto de sala de aula, visto que, a aprendizagem 
escolar, como qualquer atividade, pressupõe e requer o indivíduo 
em sua totalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

A relevância do estudo da afetividade ligada ao processo de 
aprendizagem reside no fato de haver uma tendência, ainda vigente na 
educação formal, de focalizar o desenvolvimento cognitivo do aluno e 
avaliar a aprendizagem em termos de capacidades intelectuais, 
negligenciando os aspectos afetivos ligados ao ato de aprender.  

 
 
Tal perspectiva nivela os alunos, pois pressupõe que todos 

chegam à sala de aula com o mesmo nível de conhecimento e que 
todos devem responder da mesma forma às situações de 
aprendizagem. Tal visão aparece fragmentada à medida que dissocia a 
subjetividade e a individualidade do aluno do seu processo de 
aprendizagem. Sobre a necessidade de transcender essa 
fragmentação, Almeida (1999, p. 102) afirma: 

 
 

“(...) encontra-se nas escolas públicas e 
privadas, uma programação que privilegia o 
aspecto cognitivo em detrimento do aspecto 
afetivo, o que é fruto de uma deturpação de 
perspectiva. O desenvolvimento afetivo e o 
intelectual são aspectos diversos de uma 
mesma e única realidade: o desenvolvimento 
pessoal do indivíduo. Eles são inseparáveis, 
pois o desenvolvimento de um depende do 
desenvolvimento do outro.” 

 
 
Destacando a importância do meio social na constituição da vida 

afetiva do indivíduo e a relação desta com a inteligência na teoria de 
Wallon, Galvão (1995) afirma que os processos cognitivo-intelectuais 
têm como substrato os processos afetivo-emocionais, na medida em 
que estes últimos propiciam as interações sociais e o ingresso do 
indivíduo no universo simbólico cultural.  

 
 
No decorrer do trabalho, investigar-se-á a relação entre 

afetividade e aprendizagem escolar, de que forma a primeira influencia 
a segunda. Será discutido o conceito de afetividade dentro das teorias 
de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, com especial ênfase 
neste último.  
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Em seguida, serão abordadas a influência do meio social no 

desenvolvimento do autoconceito e da auto-estima da criança, a 
relevância desta última dentro do processo de aprendizagem e a 
importância da afetividade dentro do contexto escolar. Será feita uma 
revisão crítico-avaliativa da bibliografia e dos trabalhos mais relevantes 
nas áreas afins, que servirão de suporte para a discussão da temática 
em questão, bem como para as conclusões suscitadas. 

 
 
O trabalho tem como objetivos ampliar a visão acerca do 

processo de aprendizagem, ressaltando as influências dos aspectos 
afetivos no processo de aquisição de conhecimentos formais (relativos 
à aprendizagem escolar), além de oferecer subsídios científicos a um 
possível redimensionamento das práticas educacionais vigentes, 
baseado na aplicabilidade dos conhecimentos gerados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9

 
 
 
 

1. AFETIVIDADE E INTELIGÊNCIA 
 
 
 
 

1.1. A Afetividade na abordagem teórica de Jean Piaget: a gênese 
do juízo moral 

 
 

A problemática da afetividade relacionada à inteligência é abordada 
dentro da teoria de Jean Piaget (1994) de forma implícita e 
essencialmente ligada ao desenvolvimento do juízo moral. Ao examinar a 
essência da moralidade, busca compreender o processo que leva o 
indivíduo a respeitar as regras e normas morais. Com essa finalidade, 
analisa a aquisição do raciocínio moral a partir da evolução da 
compreensão (consciência) e da prática da regra dentro dos jogos de 
regras. 

 

Na concepção piagetiana, a consciência, a compreensão do sentido 
da existência das regras (ou seja, sua função) e a prática ou ação do 
indivíduo em conformidade com as regras do jogo evoluem de acordo 
com determinadas etapas. 

 

Segundo La Taille (1992), anomia corresponde à primeira etapa, na 
qual a criança ainda não é capaz de seguir regras que regulam a ação 
coletiva no jogo. Não as compreende, nem a sua finalidade. O interesse 
pelo jogo tem como objetivo a satisfação motora e das fantasias 
simbólicas.  

 

O surgimento do interesse por atividades grupais mediadas por 
regras marca a superação da etapa anterior e ingresso na heteronomia. A 
criança compreende a existência das regras, porém, não tem ainda 
consciência do sentido ou função das mesmas dentro do jogo. Entende a 
origem das regras como provenientes de um agente exterior ou até 
mesmo divino, não concebendo a possibilidade de serem modificadas. 
Desconhece a regra como um dispositivo decorrente de acordos 
estipulados pelos jogadores com a finalidade de regular suas próprias 
ações dentro do jogo. Por desconhecer tais aspectos inerentes às regras, 
a criança termina por desrespeitá-las na prática. 
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A criança passa a respeitar e seguir as regras no jogo ao adquirir a 
compreensão da origem e sentido de sua existência, ou seja, quando 
reconhece sua função reguladora e sua decorrência de combinações 
feitas entre os participantes. Concebe a si e aos outros como possíveis 
modificadores das regras desde que a modificação seja feita de comum 
acordo entre os jogadores. Piaget chamou esta etapa de autonomia, visto 
que a criança já é capaz de pensar e agir de forma independente de algo 
imposto por um agente externo. Ela é capaz de agir de forma autônoma à 
medida que se torna consciente da responsabilidade que cabe a ela e 
aos outros jogadores. 

 

A partir dessa análise, Piaget deduziu que a compreensão das 
regras morais e o comportamento do indivíduo segundo essas regras 
acontecia de forma gradual, seguindo as mesmas etapas do processo de 
aquisição da consciência acerca das regras no jogo. 

 

A criança já nasce dentro de um universo (família, sociedade) 
constituído por relações baseadas em preceitos morais. Os adultos 
presentes na vida da criança, mais precisamente os pais, impõem-na 
regras e normas de caráter moral a fim de orientar sua ação.  

 

Inicialmente, a criança obedece às regras impostas pelos pais, pois 
as concebe como um dever, mas desconhece as razões de ser das 
mesmas. Para a criança, toda ação que estiver em conformidade com as 
regras ditadas pelos adultos é considerada correta.  

 
 
Portanto, toda ação que desobedecer as regras é considerada 

incorreta e passível de punição, o que Piaget chamou de sanção. Dentro 
deste raciocínio não cabe nenhuma concessão ou meio-termo, pois a 
criança não é capaz de considerar em seu julgamento a intencionalidade 
da ação (realismo moral).  

 

Piaget chamou esta etapa de heteronomia moral, pois assim como 
no caso das regras do jogo, a criança aceita (legitima) as regras morais 
sem questioná-las, visto que provém do adulto (agente externo). 
Desconhecendo a função, o sentido e origem das normas morais, o seu 
dever (moral) limita-se a obedecê-las. A esse respeito afirma La Taille 
(1992, p. 52): 
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“A heteronomia, agora expressa pelo 
realismo moral, corresponde a uma fase 
durante a qual as normas ainda não são 
elaboradas, ou reelaboradas pela 
consciência. Por conseguinte, não são 
entendidas a partir de sua função social”. 

 
 
Assim, na heteronomia moral, a obediência às normas morais está 

condicionada a uma figura de autoridade. O processo ocorre de fora para 
dentro, é imposto ao indivíduo, que age segundo uma determinação que 
lhe vem do exterior. 

 

 Ao superar o raciocínio dentro dos moldes do realismo moral, o 
indivíduo adquire a consciência do verdadeiro sentido da existência de 
normas morais, ou seja, da sua função reguladora das ações morais 
dentro do grupo social, que é característica do pensamento do indivíduo 
na etapa da autonomia moral. Aqui, o processo é inverso: de dentro para 
fora. O sujeito age segundo uma determinação da sua própria 
consciência, derivada da compreensão da função dos deveres morais. 

 

Piaget (1994) trata ainda do desenvolvimento do conceito de justiça. 
Este autor propõe que a criança desenvolve tal conceito seguindo o 
mesmo processo de heteronomia inicial e posterior autonomia. 

 

Durante a fase de heteronomia, a noção de justiça está intimamente 
ligada às noções de lei e autoridade. A criança heterônoma acredita que 
qualquer ação é correta (justa) desde que obedeça às regras (lei) 
impostas pelos adultos (autoridade). Por tanto, qualquer ação que 
contrarie essa lei merece punição (sanção) por parte do adulto ou até 
mesmo por “forças externas ou da natureza” aliadas aos adultos (justiça 
imanente). A sanção ou justiça retributiva deve ser aplicada sempre que 
alguma ação contrariar a lei ditada pelo adulto. 

 

Piaget (1994) faz uma importante distinção entre as sanções 
expiatórias e as sanções por reciprocidade. Às primeiras correspondem 
as punições que não guardam relação direta com a ação considerada 
incorreta (p. exemplo: deixar sem assistir televisão porque a criança disse 
uma mentira). As sanções por reciprocidade guardam uma relação de 
proximidade com a ação incorreta (p. exemplo: excluir do grupo alguém 
que não foi leal com o companheiro, quando o próprio grupo exigia 
lealdade).  
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As pesquisas de Piaget demonstram que as sanções expiatórias 

são as mais escolhidas pelas crianças heterônomas quando indagadas 
sobre as sanções mais justas a serem aplicadas. Elas demonstram um 
caráter severo ao julgarem ações consideradas incorretas; a justiça é 
diretamente proporcional à dureza da punição. 

 
 
De acordo com La Taille (1992), as noções de justiça e autoridade 

confundem-se na concepção da criança heterônoma: é justo quem tem 
autoridade para sê-lo; é justa toda ordem que vem de uma figura 
investida de autoridade para a criança. Num período de transição da 
heteronomia para a autonomia, a criança já pode ser capaz de 
reconhecer a injustiça na ordem proveniente do adulto, porém não 
considera moralmente correto opor-se a ela. 

 
 
Quando a criança é capaz de distinguir a noção de justiça da noção 

de autoridade, afirma-se que ela atingiu a autonomia.  Ela assume uma 
postura mais crítica frente à ordem imposta pelo adulto, tornando-se 
capaz de fazer-lhe oposição, simplesmente por considerá-la injusta. A 
justiça deixa de ser algo inerente à figura de autoridade. A criança já é 
capaz de refletir acerca das normas morais, sem aceitá-las como 
verdades absolutas e imutáveis. 

 

Piaget considera o ser humano como sujeito ativo no seu 
processo de desenvolvimento moral. Portanto, afirma e defende a 
construção da autonomia do indivíduo frente à sociedade. A construção 
de uma moral autônoma acontece, necessariamente, dentro de um 
contexto social. Sintetizando o pensamento de Piaget, La Taille (1992, p. 
58) afirma que “a moral é um fato social, e, portanto, uma consciência 
puramente individual não seria capaz de elaborar e respeitar regras 
morais.” 

 

A moral deriva, então, do estabelecimento de relações 
interindividuais, basicamente as relações de coação e cooperação. As 
relações de coação são características do período de heteronomia moral, 
derivam-se desta. São relações consideradas assimétricas, não 
recíprocas à medida que, um dos lados submete e o outro é subjugado. 
Não é uma relação construída pelos participantes, ela é dada a priori e 
suas regras são pré-concebidas. Qualquer tradição é perpassada e 
perpetuada por esse tipo de relação.  
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Do ponto de vista moral, nas relações de coação, a criança é 
submetida pela figura de autoridade e impelida a seguir normas e regras, 
sobre as quais desconhece a verdadeira função.  A relação pais-filhos, 
pelo caráter de assimetria que apresenta e pela dependência das 
crianças em relação aos pais, apresenta características da relação de 
coação, embora não se configure totalmente como tal, visto que, “nem 
tudo é coação entre pais e filhos”. (La Taille, 1992, p. 59).  

 
 

Segundo La Taille (1992), as relações de coação se opõem ao 
desenvolvimento intelectual, visto que condena a criança a permanecer 
no pensamento egocêntrico, impossibilitando-a de considerar o ponto de 
vista do outro. Não permitindo a superação do egocentrismo, veta à 
criança a possibilidade de ascender ao pensamento operatório, 
inviabilizando o salto qualitativo no seu desenvolvimento cognitivo. 

 
 
Às relações simétricas permeadas pelo caráter de reciprocidade 

entre os indivíduos, que pressupõem a ocorrência anterior de 
combinações firmadas entre os mesmos, Piaget chamou de cooperação. 
Através do estabelecimento de relações de cooperação, o 
desenvolvimento intelectual é propiciado, à medida que exigem da 
criança um progressivo descentramento do seu próprio ponto de vista e 
consideração do ponto de vista do outro. Do ponto de vista moral, das 
relações de cooperação originam-se o respeito mútuo e a autonomia. 

 
 
A relação entre as noções de dever e bem assume 

peculiaridades distintas nas relações de coação (heteronomia) e 
cooperação (autonomia). Nas relações de coação, a criança considera 
que o bem advém da obediência às regras dos adultos, ou seja do dever. 
Das relações de cooperação, depreende-se que o dever de agir segundo 
os preceitos morais advém da compreensão de que isto propicia o bem.  

 
 
As relações de cooperação pressupõem a consciência do 

indivíduo de que sua ação moral proporciona o bem coletivo. Isso se 
torna possível quando o indivíduo ingressa na autonomia, 
compreendendo que as regras fundamentam a vida em sociedade, 
regulando as ações dos indivíduos, tendo em vista o bem comum.  

 

Piaget (1994) afirma com a sua teoria do desenvolvimento moral 
que o indivíduo passa, necessária e inevitavelmente, por um período em 
que suas ações morais dependem de um respeito unilateral pelas figuras 
de autoridade. A autonomia moral torna-se possível, à medida que o 
indivíduo compreende e internaliza as regras, passando a agir segundo 
sua própria consciência.  



 14

 
La Taille (1992) afirma que a imposição de autoridade, 

necessária no início do desenvolvimento moral, não pode ser mantida, 
pois impediria o avanço da criança em direção à autonomia. Dentro do 
contexto escolar, os professores poderiam favorecer a conquista da 
autonomia das crianças, aproveitando os momentos de interação entre 
elas, visto que, destes originam-se relações de cooperação entre as 
mesmas.  

 
 
As relações entre afetividade e desenvolvimento intelectual 

encontram-se implícitas na teoria piagetiana sobre o desenvolvimento 
moral. A respeito disso, afirma La Taille (1992, p. 64): “... é sobretudo na 
ação moral que se confrontam afetividade e Razão.” 

 
 
La Taille (1992) enfatiza que as ações dos adultos, tendo em 

vista o desenvolvimento moral da criança, têm como objetivo capacitá-las 
a controlar suas emoções, desejos e sentimentos (aspectos afetivos) em 
favor das necessidades do grupo social, não de interesses pessoais. 

 

Ainda segundo La Taille (1992), a ação da criança em 
conformidade com as regras impostas pelos adultos é motivada por 
sentimentos de medo, amor, sagrado. Quando ingressa na autonomia, 
esse sentimento é racionalizado (submetido à apreciação da Razão), 
transformando-se em necessidade. O indivíduo age em conformidade 
com as normais morais porque compreende a necessidade (as razões) 
de assim o fazer. A autonomia é conquistada a partir da racionalização ou 
intelectualização do dever moral que, anteriormente, na heteronomia era 
fruto de um misto de sentimento de amor e medo.  

 

 Piaget (1994) equipara o raciocínio moral ao raciocínio lógico. A 
criança conclui que é necessário respeitar as regras morais da mesma 
forma com que chega às deduções e conclusões produzidas a partir do 
raciocínio lógico.  

 

O pensamento moral consiste num aspecto da afetividade. A 
moralidade é um conhecimento construído pelo sujeito como qualquer 
outro. O processo de desenvolvimento moral é similar ao processo de 
desenvolvimento cognitivo. As aquisições da criança na esfera afetiva 
processam-se de forma semelhante às aquisições intelectuais.  

 

 Não existe dentro da teoria piagetiana uma tentativa de 
sobrepujar a inteligência à afetividade, antes esta é um aspecto da 
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primeira. Wadsworth (1997) afirma que qualquer ação humana consiste 
de aspectos cognitivos e afetivos. Segundo este autor, Piaget reconhece 
que tais aspectos possuem naturezas distintas, mas que são 
inseparáveis, não existindo ações determinadas somente pela 
inteligência, nem tampouco somente pela afetividade.  

 
 
A inteligência desenvolve-se com influência da afetividade e a 

recíproca também é verdadeira. Segundo Wadsworth (1997), a 
afetividade modula o ritmo de desenvolvimento da inteligência, 
acelerando-o ou diminuindo-o, determinando e selecionando os 
conteúdos sobre os quais a inteligência se debruçará. Da mesma forma, 
“... a evolução da inteligência permite organizar o mundo afetivo” (La 
Taille, 1992, 72-73). 

 
 
O indivíduo não age sobre a realidade somente com um aparato 

cognitivo, mas com sua afetividade. Afetividade e inteligência 
desenvolvem-se paralelamente, uma alimentando e permeando as 
conquistas da outra. 

 
 
 
 

1.2. O lugar da afetividade na teoria de Lev Vygotsky 
 

 
1.2.1. Afetividade e funções psicológicas superiores 

 
 

A compreensão da afetividade na teoria de Vygotsky encontra-se 
essencialmente relacionada ao estudo dos processos psicológicos 
superiores característicos da espécie humana, mais especificamente, as 
funções intelectuais. A estas correspondem os processos mentais 
complexos, voluntários, intencionais e as ações conscientemente 
controladas, como a memória voluntária, a capacidade de planejamento, 
entre outras. 

  

De acordo com Rego (1995), Vygotsky concebe as funções 
mentais superiores como intrinsecamente relacionadas a outras funções, 
não podendo ser compreendidas de forma isolada. O pensamento se 
origina de aspectos afetivo-volitivos como as emoções, desejos, 
necessidades, interesses e motivações, que, por sua vez, são 
influenciados pelo pensamento. Assim, afeto e intelecto são aspectos do 
ser humano que se desenvolvem a partir das próprias inter-relações que 
estabelecem entre si e das influências que exercem um sobre o outro.  
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Oliveira (1992) destaca dois pressupostos complementares 

existentes na teoria de Vygotsky, que esboçam o seu posicionamento em 
relação ao lugar ocupado pela afetividade no funcionamento psicológico: 
a perspectiva declaradamente monista e a abordagem holística. 

 
 

A perspectiva declaradamente monista diz respeito à 
contraposição feita à dissociação do ser humano em aspectos isolados e 
independentes. A abordagem holística, também contrária à fragmentação 
do todo em elementos isolados, procura ver o ser humano como um 
sistema constituído de unidades que refletem a totalidade do indivíduo. 

 
 
Tais pressupostos denotam a concepção abrangente e 

integradora de ser humano, sendo incompleta qualquer tentativa de se 
compreender o mesmo a partir do estudo isolado de suas dimensões. 
Dentro dessa perspectiva integradora, não faz sentido analisar afeto e 
cognição como aspectos separados e independentes, mas como 
aspectos mutuamente influenciados, intercambiáveis, interdependentes 
de uma mesma totalidade (o ser humano). 

 
 
Vygotsky se opõe à perspectiva dualista de concepção do ser 

humano, criticando essa tendência presente na psicologia de sua época. 
Quanto à separação entre intelecto e afeto, Vygotsky afirma em citação 
feita por Rego (1995, p. 121): 

 
 

“A sua separação enquanto objetos de 
estudo é uma das principais deficiências da 
psicologia tradicional, uma vez que esta 
apresenta o processo de pensamento como 
um fluxo autônomo de pensamentos que 
pensam a si próprios, dissociado da 
plenitude da vida, das necessidades e dos 
interesses pessoais, das inclinações e dos 
impulsos daquele que pensa.” 

 
 

De acordo com Oliveira (1992), na teoria de Vygotsky, as funções 
mentais superiores não são dadas a priopri, isto é, não são inatas, mas 
têm sua origem nas interações sociais entre os seres humanos. É através 
dessas interações que se desenvolve o processo de internalização dos 
modelos culturais de comportamento. A esse processo de internalização 
da cultura, mediado sócio-historicamente, corresponde à formação da 
consciência, que é o próprio processo de constituição da subjetividade.  
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A formação da consciência ou a constituição da subjetividade 

envolve relações interpessoais mediadas por símbolos culturais. Implica a 
assimilação ativa da cultura por parte do indivíduo, e não a assimilação 
mecânica, onde o mesmo receberia passivamente da sociedade os 
modelos culturais transmitidos. Dessa forma, o processo de constituição 
do indivíduo a partir do social envolve ainda, segundo Oliveira (1992, 
p.80): 
  
 

“... a construção de sujeitos absolutamente 
únicos, com trajetórias pessoais singulares 
e experiências particulares em sua relação 
com o mundo e, fundamentalmente, com as 
outras pessoas.” 

 
 
Conclui-se que a internalização desses modelos culturais não é 

uma aprendizagem meramente intelectual, já que ocorre por meio de 
interações sociais que, em grande parte, envolvem afeto. O indivíduo 
adquire o conhecimento sobre a realidade no contato com o meio social 
em que vive, porém este não é um processo puramente intelectual, mas 
mediado pela afetividade presente nas trocas entre os indivíduos. 

 
 
 

 
1.2.2. Afetividade e linguagem: sentido e significado 

 
 

Para Vygotsky (1989), o sujeito se constitui como tal através da 
mediação simbólica, sendo a linguagem o sistema simbólico básico dos 
seres humanos. A linguagem media a relação entre o sujeito e os objetos 
de conhecimento.  

 
 
 Oliveira (1992) identifica, dentro da teoria de Vygotsky sobre a 

linguagem, uma nítida analogia entre aspectos afetivos e cognitivos no 
funcionamento psicológico, na análise dos componentes do significado da 
palavra: o significado propriamente dito e o sentido. O significado 
propriamente dito corresponde ao significado objetivo da palavra, 
compartilhado por todas as pessoas que a utilizam. O sentido refere-se 
ao significado que a palavra tem para cada indivíduo, relacionado ao 
contexto em que é utilizada e às vivências afetivas e motivos pessoais do 
indivíduo.   

 
O sentido da palavra mantém estreita relação com a experiência 

individual. Esta confere maior complexidade ao sentido do que ao 
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significado propriamente dito da palavra, justamente por carregar as 
significações pessoais que o indivíduo lhe atribui.  

 
 
A teoria de Vygotsky sobre a aquisição da linguagem 

compreende algumas fases. No início, a criança utiliza a fala para fins de 
comunicação com o meio social, porém, posteriormente, esta fala é 
internalizada, podendo a criança, agora, utilizá-la como instrumento do 
pensamento. Vygotsky chamou esta fase de discurso interior. 

 
 
Segundo Oliveira (1992), no discurso interior, predomina o 

sentido sobre o significado das palavras, visto que, a internalização 
destas relaciona-se muito mais às significações pessoais e vivências 
afetivas do indivíduo do que ao significado objetivo e compartilhado.  A 
principal função do discurso interior é dar suporte às funções psicológicas 
superiores: utilização de estratégias para a resolução de problemas, 
planejamento de ação. 

 
 
A afetividade permeia, assim, a constituição do sujeito como tal, 

bem como, as aquisições cognitivas do ser humano, na medida em que, 
estas acontecem a partir de interações sociais, que por sua vez, são 
carregadas de significação afetiva. Afetividade e cognição são diferentes 
aspectos de uma mesma unidade do funcionamento psicológico. 

 
 
 
 

1.3. A Afetividade na psicogenética de Henri Wallon 
 
 

A temática da afetividade adquire notoriedade na teoria 
walloniana sobre o desenvolvimento infantil. Segundo Almeida (1999), 
este autor desenvolveu uma teoria para explicar a origem da afetividade e 
seu papel na constituição da subjetividade e da personalidade. 

 
 
Almeida (1999) afirma que Wallon assume um posicionamento 

contrário à tendência vigente na psicologia da época em que iniciou seus 
estudos (1925), de fragmentar o estudo do desenvolvimento infantil em 
dois aspectos: o cognitivo e o afetivo-social. Dessa forma, rompe com 
esse paradoxo, transcendendo-o, à medida que aborda o 
desenvolvimento da criança a partir de uma perspectiva global, buscando 
compreendê-lo na sua totalidade. 
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Almeida (1999) ressalta que, na teoria walloniana, a questão da 

afetividade figura como aspecto essencial na abordagem da psicologia da 
criança, porém não ocupa um lugar privilegiado em detrimento dos 
aspectos cognitivos. Os aspectos afetivos, pessoais, cognitivos e motores 
do desenvolvimento adquirem equivalente relevância. Afetividade e 
inteligência constituem aspectos que mantêm entre si uma relação de 
complementaridade.   

 
 
Emoção e inteligência mantêm uma relação de caráter dialético, 

coexistindo no indivíduo sempre. Almeida (1999, p. 29) expõe o caráter 
de interdependência e contradição que estas duas funções mentais 
assumem dentro da concepção walloniana, quando afirma que: 

 
 

“... a emoção e a inteligência, em sua 
gênese, constituem pólos opostos, como 
norte e sul. Ambas têm propriedades 
diversas e forças que as opõem. No 
entanto, uma pressupõe a outra para 
desenvolver o indivíduo.” 
 

 
De acordo com Almeida (1999), Wallon concebe a origem da 

afetividade como antecedente à inteligência. O movimento é a mais 
primitiva forma de expressão da vida psíquica da criança, constituindo a 
principal forma de relação com o meio antes da aquisição da linguagem 
falada. O movimento traduz-se pelas descargas motoras do bebê, pelos 
gestos e comportamentos da criança, que denotam estados afetivos e de 
humor. Essa é a forma primordial de manifestação da afetividade.  

 
 
De natureza orgânica, as primeiras manifestações da afetividade, 

como as descargas motoras, os espasmos, os reflexos, os movimentos e 
os gestos garantem a comunicação com o meio social. 
Progressivamente, ocorre a substituição da comunicação pelos gestos de 
expressão, representados pelo tônus muscular, pela comunicação verbal, 
inaugurando uma gama maior de possibilidades de ação sobre o meio 
físico e social.  

 
 

O desenvolvimento das funções mentais afetividade e inteligência 
possuem um substrato orgânico, à medida que está condicionado à 
maturação dos centros nervosos correspondentes. Os processos afetivos 
são regulados por centros nervosos subcorticais1, que apresentam 

                                                           
Nota da autora: 
 1 Regiões localizadas abaixo do córtex cerebral. 
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maturação precoce em relação aos centros nervosos corticais 
reguladores das funções intelectuais. 

 
 
Desta forma, a afetividade origina-se anteriormente à inteligência, 

garantindo a sobrevivência do bebê e da criança pequena num período 
em que esta ainda não pode dispor das funções mentais corticalizadas, 
visto que estas se encontram submetidas a uma maturação orgânica 
posterior. 

 
 
Segundo Almeida (1999), o desenvolvimento da afetividade e da 

inteligência está condicionado à maturação orgânica, mas não se resume 
a esta. A teoria walloniana destaca a influência do meio social nesse 
processo. Devido à incapacidade de sobreviver por seus próprios 
recursos, o bebê necessita do meio social para satisfazer suas 
necessidades. Essa relação com o mundo das pessoas constitui a 
primeira forma de relação com o mundo exterior. A progressiva 
maturação do aparato afetivo vai possibilitando conquistas tanto no 
aspecto afetivo-emocional, quanto na área cognitiva, permitindo um salto 
qualitativo na forma da criança se relacionar com o seu meio. 

 
 
 Almeida (1999) identifica, na teoria de Wallon, etapas evolutivas 

no desenvolvimento da afetividade. Assim, existe uma primeira etapa 
caracterizada pela impulsividade que acompanha os movimentos do 
bebê, ligados às sensações de prazer e desprazer, relacionadas às 
experiências de satisfação e insatisfação das necessidades fisiológicas 
básicas: fome, sede, sono e cuidados de higiene.  

 
 
Posteriormente, a partir da interação social, os gestos carregados 

de impulsividade da etapa anterior vão se diferenciando nas primeiras 
emoções, como a cólera, o medo e a alegria. O aparecimento das 
primeiras emoções marca a entrada da criança no estágio emocional.  
Até esta fase, a afetividade se expressa de forma preponderante por suas 
manifestações orgânicas, ou seja, as emoções. Estas possuem uma 
natureza fisiológica relacionada ao tônus muscular e uma duração 
efêmera.  

 
 

Com o desenvolvimento da capacidade de representação (uma 
aquisição intelectual), as relações afetivas com o meio social se 
modificam, tornando-se mais complexas com o aparecimento do 
sentimento e da paixão. O sentimento e a paixão constituem 
manifestações complexas da afetividade, de natureza psicológica, 
possuindo um caráter ideativo, caracterizando um estado mais 
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permanente. Inaugura-se, então, o terceiro estágio de desenvolvimento 
da afetividade, correspondente à afetividade moral.  

 
 

Almeida (1999) ressalta que o aparecimento da afetividade moral 
está condicionado ao surgimento de funções como a representação e o 
conhecimento. Neste momento, se estabelece o conflito entre razão e 
emoção. A afetividade torna-se moral a partir dos conflitos colocados pela 
racionalidade. A afetividade evolui, assim, de um estado inicial em que se 
reduz às suas manifestações orgânicas (emoções), em direção a formas 
mais racionalizadas de expressão como o sentimento e a paixão.  

 
 
A afetividade (predominante no início da vida) vai se 

“intelectualizando” ao longo do desenvolvimento. Nesse sentido, Almeida 
(1999) diz que as necessidades eminentemente afetivas vão se 
transformando em necessidades cognitivas. Corroborando essa 
afirmação, Dantas (1992) afirma que as relações afetivas em cada 
estágio incorporam progressivas exigências racionais, como as 
exigências do adolescente por respeito mútuo, igualdade de direitos e 
justiça.   

 
 
 Wallon enfatiza a necessidade de se fazer a distinção entre os 

conceitos de emoção, sentimento e paixão. Estes são concebidos como 
expressões da afetividade, mas não podem ser considerados como 
conceitos sinônimos. Sentimento e paixão, assim como a emoção, são 
manifestações afetivas, mas distinguem-se desta, justamente pelo fato de 
possuírem a representação como “reguladora ou estimuladora da 
atividade psíquica” (Almeida, 1999, p.54). O sentimento provoca, nas 
crianças, reações menos imediatistas e mais corticalizadas2, diferentes 
daquelas provocadas pela emoção. 

 
 
Desta forma, as conquistas no aspecto intelectual, como a 

aquisição da representação, permeiam e possibilitam as conquistas no 
plano da afetividade. Assim, segundo Almeida (1999), a afetividade 
evolui, incorporando as construções realizadas no plano da inteligência.  

 
 

Ao passar de um estágio para o outro, afetividade e inteligência 
constroem-se e modificam-se, em contínua inter-relação e 
interdependência.  Em cada estágio de desenvolvimento, as duas 

                                                           
Nota da autora: 
2  Pressupõe uma regulação pelo córtex cerebral, que controla os processos de ordem 
intelectual.  As reações corticalizadas entendem-se aqui como reações intelectualizadas, 
mediadas pela racionalidade. O sentimento provoca reações afetivas corticalizadas, 
submetidas à atividade intelectual.  
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funções alternam-se como função dominante ou função dominada. No 
estágio em que a função dominante é, por exemplo, a afetividade, a 
inteligência comporta-se como a função dominada e vice-versa. A função 
dominada dá suporte às conquistas da função dominante, “preparando-se 
para sucedê-la no próximo estágio” (Almeida, 1999, p.51). É justamente 
essa integração de funcionamento e nutrição mútua entre afetividade e 
inteligência que promove o desenvolvimento. 

 
 
Wallon concebe afetividade e inteligência como funções mentais 

com naturezas essencialmente antagônicas. Ressalta o caráter de 
insubordinação inerente à emoção, mas alerta que a produção intelectual 
implica, necessariamente, a não submissão ao poder da emoção, uma 
vez que isto, segundo Almeida (1999, p.82), “obnubilaria a percepção do 
mundo real e, consequentemente, reduziria o nível de atividade 
intelectual do sujeito” . 

 
 
 Na concepção de Almeida (1999), o caráter de antagonismo que 

perpassa a relação entre afetividade e inteligência não anula a 
complementaridade existente entre ambas, sendo que, mesmo a mais 
intelectual das atividades não elimina a emoção, nem a intensa reação 
emocional anula totalmente a razão. Assim, não existe para Wallon, uma 
atividade ou ação humana puramente movida pela afetividade ou pela 
razão. Ambas coexistem no indivíduo mesmo nas situações em que uma 
delas parece prevalecer.  

 
 
A preponderância da emoção sobre a razão traz prejuízos para a 

atividade do indivíduo, principalmente, para as atividades cognitivas. 
Galvão (1995, p.66) chama atenção para a relação inversamente 
proporcional existente entre emoção e inteligência: 

 
 
“Na vida cotidiana é possível constatar que 
a elevação da temperatura emocional tende 
a baixar o desempenho intelectual e impedir 
a reflexão objetiva. O poder subjetivador das 
emoções (que volta a atividade do sujeito 
para suas disposições íntimas, orgânicas) 
incompatibiliza-se com a necessária 
objetividade das operações intelectuais”. 
 

 
 Isto não significa, porém, que a emoção tenha que ser eliminada 

em favor da razão. De acordo com Almeida (1999), Wallon alerta 
justamente para a necessidade de manter o equilíbrio entre as duas 
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funções, visto que coexistem no indivíduo e as conquistas de uma são 
apreendidas também pela outra.  

 
 
De acordo com Almeida (1999), Wallon considera a 

representação (uma função cognitiva) uma forma eficaz de reduzir os 
efeitos da emoção sobre o indivíduo a um nível compatível com a 
atividade ou capacidade de produção. A possibilidade de reflexão sobre 
um comportamento intensamente emocional dá condições ao indivíduo 
de reduzir os efeitos da própria emoção sobre o seu comportamento.  

 
 
As habilidades cognitivas beneficiam o aspecto emocional, 

evitando que a emoção reine absoluta e o indivíduo perca o controle 
sobre sua própria ação. Nesse sentido, Galvão (1995, p.67) afirma: “... a 
atividade intelectual voltada para a compreensão das causas de uma 
emoção reduz seus efeitos, uma crise emocional tende a se dissipar 
mediante atividade reflexiva”. 

 
 
Por apresentar uma natureza antagônica em relação aos 

processos racionais, a emoção tende a diminuir e desorganizar o 
desempenho do funcionamento intelectual. O sucesso do indivíduo 
depende da capacidade de controlar a emoção, colocando-a em um nível 
ótimo para a produção intelectual. Dantas (1992) afirma que a emoção 
precisa ser submetida ao trabalho da razão3 com o objetivo de reduzir 
seus efeitos desorganizadores do funcionamento intelectual. 

 
 

Dessa forma, submeter a emoção à apreciação intelectual traz 
benefícios para o indivíduo, evitando que este seja dominado pela 
primeira, o que dificultaria uma visão mais objetiva da realidade.   Por sua 
vez, a emoção oferece oportunidades para o progresso da inteligência, à 
medida que, esta, para se desenvolver, necessita superar os desafios 
postos pela primeira, mantendo com ela um estado de equilíbrio. 

 
 
A teoria walloniana destaca ainda a importância do conflito para o 

desenvolvimento infantil. É através dos conflitos postos entre afetividade 
e inteligência que a personalidade se desenvolve. A resolução desses 
conflitos é conseguida através do equilíbrio entre razão e emoção, o que 
possibilita o amadurecimento tanto no plano intelectual, quanto no 
emocional. Dessa forma, o desenvolvimento da afetividade implica o 
desenvolvimento da inteligência e vice-versa. 

                                                           
Nota da autora: 
3 Para Wallon, a emoção nunca pode ser suprimida da ação, pois é parte constituinte desta. Ela 
pode ter seus efeitos reduzidos por meio de processos de ordem intelectual (como a reflexão). 
Isto implica um controle da emoção, não o seu desaparecimento.  
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Afetividade e inteligência aparecem, assim, como aspectos 

antagônicos do ser humano, com funções distintas, mas complementares 
e interdependentes, trabalhando de forma integrada para o 
desenvolvimento e constituição do indivíduo como tal.    
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2. AFETIVIDADE E SOCIALIZAÇÃO 
 
 
 

Ao nascer, a criança já se encontra inserida em um grupo social. 
Este, por sua vez, tem a responsabilidade de prover as necessidades 
básicas da criança, uma vez que, esta se apresenta inapta a sobreviver 
por sua própria conta. A relação que a criança mantém com o grupo 
social constitui uma relação de dependência, estando, dessa forma, 
predisposta à interação social. 

 

Por outro lado, é possível afirmar que a relação estabelecida entre 
criança e o grupo social no seio do qual nasce é de interdependência. 
Segundo López (1995), o grupo social também necessita que a criança 
faça parte da sociedade, se integre e incorpore a cultura, os valores, as 
normas, os costumes e tudo o mais que fundamenta a mesma. Aqui 
também, identifica-se uma questão de sobrevivência, visto que, a 
sociedade depende da incorporação de novos membros para continuar a 
existir.  

 

Com a finalidade de perpetuar-se, a sociedade necessita transmitir 
ao novo membro, toda a herança cultural acumulada pela humanidade. 
Essa função é realizada através de agentes sociais, responsáveis tanto 
por suprir as necessidades da criança, quanto pela integração da mesma 
à sociedade.  

 

López (1995) afirma que os agentes de socialização são 
representados por algumas pessoas (pessoas da família e de outros 
grupos sociais que a criança pertença), instituições, como a família e a 
escola; meios de comunicação social, além de outros instrumentos, como 
livros e brinquedos. Tais agentes sociais adquirem um caráter importante, 
visto que, põem a criança em interação com o seu meio, garantindo a 
transmissão cultural e sua inserção no grupo social.  

 

Esse processo de socialização compreende a apreensão e 
aprendizagem pela criança dos valores, normas, costumes, papéis, 
conhecimentos e condutas que constituem a base da sociedade em que 
vive. Os agentes socializadores cumprem a função de ensiná-los à 
criança, para que esta possa, posteriormente, regular suas ações para 
com a sociedade. 
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2.1. Processos de socialização 
 
 

As interações sociais possibilitam à criança, desde a mais tenra 
idade, adquirir conhecimentos sociais concernentes às pessoas e à 
sociedade em geral. Assim, a partir das relações estabelecidas com o 
grupo familiar, a criança começa a construir as primeiras noções 
referentes ao reconhecimento de si e dos outros, identidade sexual, 
papéis desempenhados, relações entre as pessoas, conhecimento de 
valores, normas, condutas socialmente valorizadas, aprendizagem de 
hábitos e de habilidades sociais. 

 
 
López (1995) aponta três processos básicos de socialização: 

processos mentais de socialização, processos condutuais de socialização 
e processos afetivos de socialização. Tais processos não acontecem de 
forma independente uns dos outros, mas encontram-se interligados, 
possibilitando o desenvolvimento da criança. 

 
 
Os processos mentais de socialização dizem respeito à aquisição 

de conhecimentos sociais como os valores que fundamentam a 
sociedade, as heranças culturais, os símbolos sociais, as relações entre 
as pessoas, o funcionamento das instituições, a linguagem, bem como o 
conhecimento veiculado pela escola e pelos meios de comunicação e 
informação.  

   
 
 Além dos conhecimentos sociais, é esperado que a criança adquira 

condutas socialmente valorizadas, como os hábitos e as habilidades 
interpessoais. Os processos condutuais de socialização possibilitam à 
criança desenvolver uma conduta baseada no que é considerado 
adequado pela sociedade. 

 
 
Os processos afetivos de socialização referem-se aos vínculos 

afetivos estabelecidos entre a criança e as pessoas da família e de outros 
grupos aos quais pertença. Esses vínculos afetivos possibilitam a 
sobrevivência da criança em um período da vida em que é extremamente 
dependente da mãe, bem como a união da criança às pessoas de seu 
grupo social.  

 
 
 É no contexto das relações afetivas que se constróem as primeiras 

aprendizagens da criança, como o reconhecimento de pessoas, o 
reconhecimento de si como indivíduo diferenciado do meio externo, a 
aprendizagem da linguagem, etc. 
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As experiências viabilizadas pelas interações estabelecidas com as 

pessoas, oferecem as condições necessárias para que aconteça a 
aprendizagem social. As situações sociais vivenciadas pela criança 
permitem-na internalizar o contexto social no qual se encontra inserida, e 
consequentemente, regular sua conduta. É possível concluir, portanto, 
que a aprendizagem encontra-se intimamente ligada ao contato 
estabelecido com o meio social. 
 
 
 
 

2.2. Desenvolvimento do autoconceito 
 
 

Um importante aspecto decorrente dos processos de socialização 
(principalmente os processos afetivos de socialização4) aos quais a 
criança encontra-se submetida desde o nascimento, diz respeito ao 
desenvolvimento do autoconceito.  

 
 
O autoconceito corresponde ao conjunto de conhecimentos, idéias e 

crenças que um indivíduo tem de si mesmo. Envolve atributos físicos, 
características de personalidade, papéis desempenhados, identidade 
sexual, além de qualidades e atitudes que se tem a respeito de si próprio. 
Pode referir-se ao indivíduo dentro de uma perspectiva global, ou a algum 
aspecto ou dimensão do mesmo. Segundo Solé (2003, p. 40): 

 
 

“O autoconceito é aprendido ou forjado no 
decorrer das experiências da vida; as relações 
interpessoais, particularmente as vinculadas 
aos ‘outros significativos’ (pais, irmãos, 
professores, colegas, amigos, etc.), constituem 
os elos mediante os quais a pessoa tece a 
visão de si mesma.” 

 
 
É no contexto das relações estabelecidas com os adultos que a 

criança avança na compreensão acerca de si mesma. Quando constrói a 
noção de que é um ser diferenciado do mundo externo, afirma-se que a 
criança adquiriu a consciência de si mesma ou autoconsciência. 

 
                                                           
Nota da autora: 
4 É, primordialmente, nas relações estabelecidas com os membros da família que a criança 
desenvolve a noção de “eu” dissociado do mundo exterior. O caráter central dessas 
relações familiares é o vínculo afetivo que une a criança aos pais. 
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De acordo com Bee (2003), ao ascender ao nível da 

autoconsciência, ocorrem alterações no comportamento da criança e nas 
suas atitudes frente às pessoas. São observadas atitudes de oposição às 
pessoas (utilização frequente da palavra “Não”), independência (passa a 
querer fazer tudo sozinha), tenta impor seus próprios desejos e luta pela 
posse da maior quantidade possível de objetos. 

 
 
 Na opinião de Hidalgo & Palacios (1995, p. 181), a criança procura 

se apossar dos objetos, “como se o aumento de suas propriedades 
intensificasse a consciência de seu ego”. Tais mudanças nas atitudes da 
criança cumprem a função de fortalecer a recém-adquirida consciência de 
si mesma. 

 
 
Além das alterações comportamentais mencionadas, Bee (2003) 

ressalta a expressão de emoções como o orgulho e a vergonha na 
criança, como resultado do desenvolvimento da autoconsciência. Tais 
emoções envolvem uma dimensão auto-avaliativa, possível somente a 
partir do momento em que a criança desenvolve um mínimo de 
consciência de si mesma. 

 
 
A gradativa consciência de si possibilita à criança construir um 

autoconceito. O autoconceito das crianças em idade pré-escolar (2 a 6 
anos) envolve basicamente atributos visíveis, externos, atividades que 
realizam, habilidades e aparência física, não englobando ainda 
características psicológicas. Nesta fase, o autoconceito da criança 
mantém estreita relação com o conceito do adulto a respeito dela.  

  
 
Bee (2003) afirma que a criança busca a aprovação do adulto, pois, 

esta funciona como parâmetro para avaliar se sua conduta atende às 
expectativas e padrões estabelecidos. Dessa forma, a criança começa a 
distinguir entre comportamentos adequados e inadequados, podendo 
regular seu comportamento de acordo com o que é valorizado pelo meio 
social.  

 
 
Na idade escolar (7 a 12 anos), ocorre uma mudança qualitativa no 

autoconceito das crianças, que passam a se descrever com base, não 
somente, em atributos físicos, mas também, em características de 
personalidade, sentimentos, qualidades de seus sentimentos, crenças e 
relacionamentos que estabelece. 
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 Nesta fase, a partir da internalização dos padrões e expectativas, a 
criança torna-se menos dependente do olhar do adulto para fazer sua 
auto-avaliação. Assim, afirmam Hidalgo & Palacios (1995, p.245): “... a 
fundamentação do autoconceito deixa de estar na opinião dos adultos 
sobre a criança, passando a ser cada vez mais elaborada, com base nos 
próprios juízos e na avaliação das evidências.” 

 
 

As crianças em idade escolar são capazes de comparar seu 
desempenho na realização de uma tarefa com os desempenhos de 
outras crianças e com padrões pré-estabelecidos, sendo a comparação 
um parâmetro para a determinação do autoconceito nesta idade.  

 
 
Contudo, as idéias e os conceitos que os adultos têm a respeito da 

criança continuam tendo repercussão sobre o conceito que esta faz de si 
mesma.  Os julgamentos e expectativas de pais e professores a respeito 
do desempenho da criança exercem influência no seu autoconceito, e 
consequentemente, no seu comportamento.   

 
 
Bee (2003) afirma que a criança incorpora as explicações de pais e 

professores sobre o seu desempenho, comportando-se de forma 
correspondente a tais explicações. De acordo com tal ponto de vista, 
Hidalgo & Palacios (1995, p. 255) afirmam: “... as expectativas do 
professor em relação ao aluno (assim como acontece com os pais) 
convertem-se, freqüentemente, em profecias que se auto-realizam”.  

 
 
É possível perceber a influência decisiva do meio social na 

formação do autoconceito da criança. O meio social funciona como fonte 
de confirmação ou retificação para a criança acerca do que ela pensa a 
respeito de si mesma.  
 
 
 
 

2.3. Auto-estima e seus determinantes 
 

 
O desenvolvimento da auto-estima mantém estreita relação com a 

elaboração do autoconceito, à medida que depende da forma como a 
criança se percebe, ou seja, da imagem que a criança tem de si mesma. 
O termo auto-estima reporta-se ao aspecto avaliativo das crenças, idéias 
e conhecimentos que o indivíduo tem a respeito de si. Consiste na 
avaliação e nos juízos de valor atribuídos ao autoconceito. 
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Harter, citada por Bee (2003, p. 330-331), aponta dois parâmetros 
para se determinar o nível de auto-estima de uma criança: aquilo que a 
criança gostaria de ser ou pensa que deveria ser e aquilo que realmente 
acha que é. Tanto maior será a auto-estima da criança quanto maior for a 
proximidade entre o que a criança valoriza e espera de si mesma e o que 
consegue fazer para atingir tais expectativas. A percepção de que não 
consegue alcançar os objetivos estabelecidos para si mesma acarreta 
uma queda no nível de auto-estima. 

 
 
Diferentes culturas valorizam diferentes habilidades, qualidades, 

desempenho em determinada área de conhecimento, características 
físicas, etc. Portanto, o contexto sociocultural no qual a criança encontra-
se inserida exerce papel determinante no nível de auto-estima, à medida 
que, influencia o que deve ser valorizado pela sociedade e, 
consequentemente, pela criança.  

 
 
 

 
2.3.1. Auto-estima e relações interpessoais 

 
 

As relações estabelecidas entre a criança e as pessoas que fazem 
parte dos grupos sociais aos quais pertence (família, escola, amigos), 
têm impacto sobre o desenvolvimento da auto-estima da mesma. As 
crenças, idéias e julgamentos que essas pessoas têm a respeito da 
criança funcionam como parâmetros nos quais a criança baseará a 
avaliação que faz de si mesma.  

 
 

As crianças em idade escolar já são capazes de comparar o seu 
desempenho em determinada atividade com o desempenho dos colegas, 
sendo capazes, também, de utilizar essa comparação como critério na 
avaliação de si mesmas.  Segundo Bee (2003), o desempenho da criança 
em determinada área terá impacto sobre sua auto-estima quanto mais 
valorizada for essa área pela criança. O valor que a criança atribui à 
determinada área é, por sua vez, afetado pelo valor atribuído à mesma 
(área) pelos pais. 

 
 
As expectativas dos pais sobre o desempenho da criança exercem 

influência sobre a sua auto-estima. As crianças tendem a ser afetadas 
pelo valor que os pais atribuem a determinadas áreas e habilidades.  
Sobre esse aspecto, Bee (2003, p. 333) afirma que: 
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“... o grau de ênfase que os pais dão ao bom 
desempenho da criança em alguma área, seja 
na escola, seja nos esportes ou seja no 
xadrez, é um elemento importante na formação 
das aspirações da criança em cada domínio.”  

 
 
As atitudes dos pais (e demais adultos), bem como o tipo de 

práticas educativas que utilizam com a criança, desempenham papel 
decisivo no desenvolvimento da auto-estima da mesma. As atitudes 
refletem as idéias e crenças que as pessoas possuem a respeito dela, 
bem como a sua valorização ou desvalorização dentro dos grupos a que 
pertence, o que vai repercutir sobre o valor que a criança atribui a si 
mesma. Assim, afirmam Hidalgo & Palacios (1995, p. 185): “... o que os 
pais e demais educadores pensam da criança e a forma que se 
comportam com ela, influi decisivamente na opinião que a criança vai 
formando de si mesma.” 

 
 
Hidalgo & Palacios (1995) ressaltam que atitudes de carinho, 

respeito, aceitação tanto das habilidades como das limitações da criança, 
bem como a demonstração de afeto pela mesma, são apontadas como 
determinantes de uma auto-estima positiva. 

 
 
A aceitação que a criança experimenta por parte das pessoas que 

lhe são significativas (pais, amigos, professores) constitui um outro fator 
determinante do nível de sua auto-estima.  De acordo com Bee (2003), 
sentir-se incondicionalmente aceita, amada e apoiada por essas pessoas 
predispõe a criança a um nível mais alto de auto-estima. 

 
 
Uma atmosfera de afetividade e respeito nas relações que os 

adultos estabelecem com a criança, bem como a qualidade das 
interações entre os mesmos, constitui condutas favoráveis para que a 
criança desenvolva uma atitude de valorização de si mesma.  

 
 
 Corroborando tal ponto de vista, Hidalgo & Palacios (1995, p. 185) 

ressaltam: “Se a criança percebe que é tratada com afeto e com respeito, 
que é aceita como é, será fácil para ela formar uma idéia de si mesma 
como uma pessoa de valor”. 
 

 
Por outro lado, Bee (2003) chama a atenção para o fato de que a 

percepção da criança de que o apoio recebido dos pais está 
condicionado a um bom desempenho em determinada área, acarreta 
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conseqüências negativas para sua auto-estima. A criança busca 
corresponder às expectativas dos pais, pois, percebe isto como condição 
para garantir o apoio dos mesmos. Frente à não consecução de tal 
objetivo, a criança vivencia a perda de apoio dos pais e a conseqüente 
baixa na auto-estima.   

 
 
Ainda segundo Bee (2003), a auto-estima da criança encontra-se, 

também, sob influência direta dos juízos de valor e rótulos a ela 
atribuídos pelas pessoas em geral. A criança que ouve comentários 
positivos a respeito de si tende a apresentar uma auto-estima mais alta 
do que aquela que costuma ouvir comentários negativos ou 
depreciativos.  

 
 
É possível afirmar seguramente a determinação social5 da auto-

estima da criança. A auto-estima da criança encontra-se, em grande 
parte, condicionada à qualidade das interações que o meio social 
estabelece com ela. 
 
 
 

 
2.3.2. Auto-estima e senso de auto-eficácia 

 
 

As idéias e crenças da criança acerca da sua capacidade para 
realizar uma tarefa e apresentar um bom desempenho encontram-se 
intimamente ligadas à construção de uma auto-imagem positiva. A 
sensação de ser capaz de realizar algo (senso de auto-eficácia) depende, 
em grande parte, da construção prévia de idéias positivas a respeito da 
própria capacidade. 

 
 
Essas idéias a respeito da própria capacidade de realização 

constituem reflexos da auto-estima, sendo afetadas pelas atitudes dos 
adultos e pessoas significativas da vida da criança. A auto-estima da 
criança é positivamente afetada pelas crenças que tais pessoas 
depositam no seu potencial e na sua capacidade de realização. 

 
 
A crença positiva ou negativa a respeito do próprio potencial é 

afetada, também, pelas experiências anteriores da criança com o 
sucesso ou com o fracasso em determinadas áreas. A forma como a 
criança lida com experiências de sucesso e fracasso depende, pelo 

                                                           
5 Não se pretende afirmar que a auto-estima da criança seja determinada unicamente ou 
preponderantemente pelo meio social, mas destacar a forte influência que exerce sobre o 
desenvolvimento da auto-estima. 
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menos em parte, da forma como os pais lidam com o sucesso e/ou com o 
fracasso da mesma.  

 
 
Solé (2003) afirma que pessoas que costumam vivenciar situações 

em que obtêm sucesso em relação à própria atuação apresentam mais 
condições de considerar o próprio sucesso como decorrência de sua 
capacidade e esforço, o que reforça sua auto-estima, possibilitando uma 
atitude positiva frente aos desafios. 

 
 
Além da influência determinante do meio social, a auto-estima 

envolve um grau de elaboração subjetiva da realidade por parte da 
criança. Assim, segundo Clemes & Bean (1995, p. 20), a criança com 
baixa auto-estima “tende a deturpar as comunicações e interpretar mal as 
atitudes das pessoas, acreditando que os outros pensam dela o que ela 
pensa de si mesma” .  

 
 
A criança com alta auto-estima acredita na própria capacidade, 

procura por atividades nas quais mostra um bom desempenho e 
apresenta-se motivada pelos desafios. A criança com baixa auto-estima 
evita atividades nas quais não apresenta bom desempenho, repelindo 
situações desafiadoras por medo do fracasso.  

 
 
As situações de obtenção de bom desempenho em determinadas 

atividades reforçam o senso de auto-eficácia da criança, pois confirmam 
para a mesma seu poder de realização. Bee (2003) destaca que o 
resultado mais importante disso é que a criança passa a acreditar 
significativamente no poder que possui de controlar alguns resultados. 
Isso envolve um grau de responsabilidade pessoal (crença no próprio 
potencial e mobilização de recursos) como determinante do seu 
desempenho na realização de algo. 
 
 
 
 

2.3.3. Auto-estima e desempenho escolar 
 
 

O rendimento escolar ou acadêmico consiste em uma das áreas da 
vida humana na qual é amplamente valorizado o bom desempenho. 
Considerando as variações culturais, o desempenho escolar é valorizado 
por ser considerado um indicador de sucesso e realização profissional na 
vida adulta. 
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O senso de auto-eficácia constitui uma das expressões do nível de 
auto-estima e afeta de modo direto a aprendizagem e, 
consequentemente, o rendimento escolar da criança. Este não é afetado 
somente pelo nível intelectual da criança, mas, pela quantidade e 
qualidade da auto-estima da mesma. Corroborando tal idéia, Clemes & 
Bean (1995, p. 18): 
 

 
“A auto-estima é um dos mais importantes 
fatores que influenciam o aproveitamento 
escolar. Pode ser que crianças com 
inteligência superior, mas com pouca auto-
estima, saiam-se mal na escola, enquanto 
crianças com inteligência mediana e muita 
auto-estima tenham um aproveitamento 
excepcional.” 

 
 

O interesse e a motivação pelas atividades escolares tendem a ser 
afetados pelo nível de auto-estima. Crianças com baixa auto-estima 
concentram pouca energia nas atividades relativas à escola, pois, 
segundo Clemes & Bean (1995, p.18), centram o foco de suas 
preocupações no que afeta diretamente “os sentimentos que nutrem a 
respeito de si mesmas – relacionamentos com os outros, problemas, 
medos e ansiedades”. 

 
 
Clemes & Bean (1995) ressaltam que para uma criança com baixo 

rendimento escolar, as experiências relacionadas à escola, geralmente, 
reforçam a baixa auto-estima, que por sua vez, reforçam o mau 
desempenho escolar, gerando ansiedades com as quais a criança se 
ocupará. Dessa forma, a criança encontra-se encerrada num círculo que 
se retro-alimenta, impedindo que ela se liberte. 

 
 
O mau desempenho em atividades escolares põe a criança em 

contato com situações onde são evidenciados o seu fracasso pessoal, os 
seus erros e a sua “incapacidade”, o que afeta de forma negativa o seu 
senso de auto-eficácia. A criança encontra-se, então, susceptível a 
desenvolver crenças negativas a respeito de si mesma, julgando-se 
menos competente, menos inteligente e incapacitada para aprender. Tais 
crenças impedem a criança de mobilizar seus recursos internos para 
melhorar seu desempenho, pois, não acredita no próprio potencial.  

 
 
Um baixo nível de auto-estima restringe as possibilidades de ação 

da criança, que procura evitar envolver-se com as situações desafiadoras 
como forma de evitar o fracasso. Sobre a proporção que a falta de auto-
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estima toma na vida de uma criança e suas conseqüências, afirmam 
Clemes & Bean (1995, p. 13): 

 
 

“As crianças com pouca auto-estima não são 
menos ‘incapacitadas’ do que as pessoas com 
grave deficiência física. A pouca auto-estima 
limita a capacidade de alcançar sucesso na 
aprendizagem, nos relacionamentos humanos e 
em todas as áreas produtivas da vida”. 
 
 

A motivação para a aprendizagem é correlata de um nível 
satisfatório de auto-estima. Livre de ansiedades resultantes da falta de 
auto-estima, a criança pode dar vazão a todo o seu potencial, sentindo 
maior motivação para aprender e melhorando o seu desempenho nas 
atividades escolares. 

 
 
Assim como o nível de auto-estima exerce influência sobre a 

aprendizagem e o desempenho escolar, estes, por sua vez, afetam de 
forma significativa o nível de auto-estima da criança. Segundo Solé 
(2003), a experiência de aprender e a constatação de que realmente 
aprendeu reforça a auto-estima da criança, funcionando como agente 
motivador para que a mesma assuma uma atitude positiva frente aos 
novos desafios que se apresentam no âmbito da aprendizagem escolar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

 
 
 

3. AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM ESCOLAR 
 
 
 
 

3.1. Afetividade na instituição escolar 
 

 
A escola ainda assume uma postura negligente quanto à inter-

relação entre os aspectos afetivos e cognitivos no processo de 
aprendizagem. A aprendizagem escolar ainda é essencialmente 
concebida em termos de processos cognitivos que acontecem de forma 
estanque e sem qualquer relação com outros aspectos do 
desenvolvimento, em especial, o aspecto afetivo. 

 
 
A escola tem uma visão fragmentada e compartimentalizada 

sobre o aluno, à medida que concebe a sua aprendizagem como 
decorrente de processos puramente intelectuais. Assim, a 
aprendizagem é vista como um processo mecânico de apreensão 
intelectual de conteúdos curriculares em que a afetividade e a 
subjetividade do aluno não precisam estar envolvidas. Sobre a 
preocupação da escola em transmitir conteúdos aos alunos, 
destituindo a aprendizagem da dimensão afetiva e subjetiva que lhe é 
inerente, Saltini (1999, p.15) destaca uma consequência negativa ao 
afirmar que: 

 
 

“As escolas deveriam entender mais de 
seres humanos e de amor do que de 
conteúdos e técnicas educativas. Elas têm 
contribuído em demasia para a construção 
de neuróticos por não entenderem de amor, 
de sonhos, de fantasias, de símbolos e de 
dores.”  

 
 
Aspectos afetivos do aluno, como as emoções, são percebidos 

como um fator que compromete a sua aprendizagem. Ao isentar-se de 
considerar os aspectos afetivos ligados ao ato de aprender, a escola 
perde a oportunidade de utilizar a dimensão afetiva como um fator 
impulsionador da aprendizagem.   
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3.1.1. As emoções no contexto da sala de aula 
 
 

A escola preocupa-se em eliminar qualquer situação que 
comprometa ou ameace a aprendizagem em sala de aula. Dessa 
forma, as emoções e sua exteriorização, especialmente as 
manifestações motoras são consideradas incompatíveis com a 
aprendizagem e, portanto, passam a ser excluídas da sala de aula. 

 
 
Segundo Almeida (1999), tal incompatibilidade entre 

aprendizagem e movimento deve-se ao fato deste último encontrar-se 
freqüentemente associado à agitação e à desatenção, que por sua vez, 
são concebidos como fatores que impedem a aprendizagem. A escola 
demonstra interesse em conter o movimento, “como se sua simples 
eliminação pudesse assegurar a aprendizagem da criança” (Almeida, 
1999, p. 90). 

 
 
Não se trata de a escola assumir uma atitude deliberadamente 

permissiva em relação ao movimento dos alunos, sob pena de trazer 
prejuízos para a realização das atividades escolares. Mas, por outro 
lado, é importante que a escola tenha um olhar diferenciado sobre o 
movimento das crianças, procurando, segundo Almeida (1999), ficar 
atenta às expressões motoras dos alunos, pois podem indicar estados 
emocionais que precisam ser levados em consideração quando 
manifestados em sala de aula.   

 
 

A escola não se encontra preparada para lidar com as emoções e 
com as manifestações motoras destas. Almeida (1999) ressalta que o 
desconhecimento dos professores a respeito da relação que se 
estabelece entre emoções e movimento, geralmente leva a dificuldades 
no relacionamento com os alunos, visto que não conseguem responder 
de forma adequada ao que os alunos estão querendo expressar, 
instalando-se, assim o que Dantas (1992) chamou de “circuito 
perverso”.  

 
 

O circuito perverso na relação professor-aluno acontece quando o 
professor não consegue reagir de forma racional às expressões 
emocionais dos alunos. O professor deixa-se “contaminar” pelo clima 
emocional da situação, o que dificulta a percepção objetiva do que está 
acontecendo, impedindo que responda adequadamente a seus alunos.  
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A instalação do circuito perverso no relacionamento entre o 
professor e os alunos traz, segundo Almeida (1999), prejuízos para 
ambos, visto que implica desgaste físico por parte do professor, o que 
compromete sua atuação em sala de aula, e consequentemente, 
prejudica a aprendizagem dos alunos. 

 
 
O conhecimento a cerca das emoções e seus determinantes 

podem ajudar o professor a reagir de forma adequada frente às 
manifestações afetivo-emocionais dos alunos, evitando que se instale o 
circuito perverso em sala de aula e os prejuízos derivados deste.  

 
 
Quanto à importância do professor conhecer e identificar os tipos 

de emoção (medo, alegria, tristeza, raiva) e suas manifestações (choro, 
riso, grito, contração muscular, agitação motora, sudorese) com o 
objetivo de tornar sua ação pedagógica mais voltada para as 
demandas dos alunos, Almeida (1999, p. 96) afirma: “... aprender a ler 
as emoções é um pré-requisito para administrá-las. (...) o professor 
deve manter-se aberto ao ‘diálogo tônico’, isto é, ser um arguto 
intérprete dos sinais para planejar sua ação pedagógica.” 

 
 
Sabe-se que as relações afetivas que se estabelecem entre a 

criança e as pessoas significativas para ela favorecem situações e 
modelos de identificação e aprendizagem para a mesma. A criança se 
espelha nos adultos de seu convívio e imita padrões de 
comportamentos destes.  

 
 
Dessa forma, é importante que o professor (assim como os 

familiares) possa lidar adequadamente com seus sentimentos e 
emoções para favorecer o equilíbrio emocional dos alunos, visto que 
“... um ambiente equilibrado afetivamente proporciona à criança 
estabilidade emocional” (Almeida, 1999, p. 98). 

 
 
Conclui-se que cabe à escola e ao professor um papel social que 

não se restringe somente ao de transmitir ao aluno a herança cultural e 
os conhecimentos produzidos pela sociedade. É, também, papel da 
escola e do professor “... compreender o aluno no âmbito de sua 
dimensão humana, na qual tanto os aspectos intelectuais quanto os 
afetivos estão presentes e se interpenetram em todas as 
manifestações do conhecimento” (Almeida, 1999, p. 101). 

 
 
A escola precisa conceber o aluno como um ser completo, inteiro, 

levando em consideração que este é um sujeito que aprende tanto em 
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função do seu aparato cognitivo, como em função da sua 
personalidade, da sua subjetividade e das suas emoções e 
sentimentos. O aluno não pode desvincular sua dimensão afetiva do 
seu processo de aprendizagem. 

 
 
O equívoco cometido pela escola encontra-se na subestimação e 

tentativa de suprimir a emoção das atividades pedagógicas e do 
contexto de sala de aula de uma forma geral. Se afetividade e 
inteligência caminham juntas, uma potencializando as conquistas da 
outra, não faz sentido que no processo de aprendizagem somente a 
inteligência seja requerida. Conclui-se, portanto, que o professor 
também deve considerar na sua ação pedagógica a dimensão afetiva 
de seus alunos, concebendo-a como fator impulsionador da 
aprendizagem. Corroborando tal perspectiva, Almeida (1999, p.103) 
afirma que:  

 
 

“... o professor deve procurar utilizar as 
emoções como fonte de energia e, quando 
possível, as expressões emocionais dos 
alunos como facilitadores do conhecimento. 
É necessário encarar o afetivo como parte 
do processo de conhecimento, já que 
ambos são inseparáveis.”  
 
 

A fragmentação do processo de aprendizagem produz uma 
compreensão incompleta acerca das necessidades dos alunos. Insistir 
em não reconhecer o caráter afetivo da aprendizagem constitui um 
equívoco que pode trazer prejuízos para o desempenho escolar dos 
mesmos.  Segundo Morales (2003, p. 140): 

 
 

“(...) o aprendizado não é um processo 
meramente cognitivo ou intelectual. O modo 
como nos sentimos influi poderosamente em 
como e quanto aprendemos. Ignorar essa 
dimensão emocional não conduz a nada e, 
além disso, prestar atenção ao âmbito 
afetivo dos alunos pode melhorar o 
aprendizado convencional das matérias.”  
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3.1.2. A relação professor-aluno 
 

 
A teoria walloniana concebe o professor como o eixo da atividade 

pedagógica. A sua atuação em sala de aula não se restringe ao 
planejamento de atividades que contemplem apenas o aspecto 
intelectual. Dentro de uma perspectiva mais ampla, cabe ao professor 
considerar em sua ação pedagógica a dimensão afetiva do ato de 
aprender.  

 
 
A dimensão afetiva do processo de aprendizagem escolar, 

quando compreendida e considerada pelo professor, pode transformar-
se em um valioso recurso para tornar a aprendizagem mais 
significativa. Por outro lado, quando negligenciada e suprimida da ação 
pedagógica, pode tornar-se um empecilho à aprendizagem do aluno. 

 
 
Morales (2003) salienta a importância de o professor refletir sobre 

os resultados não-intencionais dessa relação. Sabe-se que o professor 
tem a intenção de que seus alunos aprendam determinadas coisas. 
Porém, é possível que os alunos aprendam algo além (ou em vez) 
daquilo que se pretende que aprendam. Geralmente, este aprendizado 
não-intencional refere-se a coisas que o professor gostaria que os 
alunos não aprendessem, porém, são aprendidas por que o próprio 
professor lhes ensina, muito embora, nem sempre, esteja consciente 
disso. 

 
 
É possível identificar este aprendizado não-intencional dentro do 

circuito perverso que se instala na relação professor-aluno. Estando o 
professor despreparado para lidar com as emoções dos seus alunos, 
deixa-se contaminar pelo clima emocional, reagindo a estes com a 
mesma exaltação emocional. Por se tratar de uma referência, de um 
modelo para os alunos, o professor ensina-os (de forma não-
intencional e inconsciente) a reagirem exatamente da mesma forma, ou 
seja com arroubos emocionais e não de forma racional e equilibrada. 

 
 
A aprendizagem dos alunos, seja intencional ou não-intencional, 

depende, pelo menos em parte, do estilo de relação que o professor 
estabelece com seus alunos, bem como da personalidade, 
subjetividade e dimensão afetiva do professor, aspectos estes que 
influenciam sua prática pedagógica. Sobre esse aspecto, Morales 
(2003, p.17) afirma:  
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“... podemos estar ensinando o que 
queremos ... e também o que não 
queremos. Podemos ensinar algumas tantas 
coisas com nossas explicações, e outras 
diferentes com o que somos, com nossa 
maneira de nos relacionar com os alunos. 
Nesses efeitos não-intencionais, mas 
importantes, é que entra em jogo nossa 
relação com os alunos dentro da sala de 
aula. (...) Tudo é relação e comunicação; até 
mesmo o modo de olhar os alunos diz algo 
para eles.” 
 
 

Entre o que é ensinado de forma intencional pelo professor 
encontram-se os conteúdos curriculares e conhecimentos das 
diferentes disciplinas que se quer que os alunos aprendam. Já, o que o 
professor ensina sem ter intenção de ensinar, nem mesmo consciência 
de o estar fazendo, corresponde aos modelos de identificação que 
fornecem aos alunos, aceitação ou não-aceitação dos mesmos, além 
das mensagens implícitas e explícitas, verbais e não verbais que o 
professor lhes transmite. 

 
 
É conhecida a importância dos modelos de identificação 

fornecidos pela família no processo de desenvolvimento da 
personalidade da criança. O professor, como uma pessoa significativa 
na vida do aluno, também constitui uma importante fonte de 
identificação para este. A aprendizagem intencional, bem como a não-
intencional, também acontece por meio de identificação com modelos 
oferecidos. 

 
 
Segundo Morales (2003), aspectos como a personalidade do 

professor, a sua maneira de se apresentar, o estilo de relacionamento 
que estabelece com os alunos, suas atitudes gerais em relação aos 
mesmos, os comentários que faz a respeitos deles e a forma como lida 
com situações de conflito, podem ensinar aos alunos (e estes podem 
aprender) atitudes e valores positivos e negativos. Isso pode influenciar 
os alunos a tomarem certos posicionamentos em suas vidas que 
podem ser positivos ou negativos. 

 
 
Os alunos podem, inclusive aprender a “amar” ou “odiar” 

determinada disciplina, também, por influência da forma como o 
professor a ensina. O professor, que tem como intenção fazer com que 
o aluno aprenda o conteúdo de sua disciplina, pode de forma não-
intencional ensinar ao aluno a odiar tal conteúdo, “porque os ódios e os 
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amores, como os conhecimentos, são aprendidos...” (Morales, 2003, 
p.17). 

 
 
As atitudes dos alunos com relação à aprendizagem de algumas 

disciplinas (entusiasmo, gosto pelo desafio, falta de motivação, 
antecipação de fracasso e até mesmo algumas dificuldades), 
dependem, pelo menos em parte, das atitudes e da metodologia de 
ensino utilizada pelo professor em sala de aula. De acordo com 
Morales (2003, p. 25-26):  

 
 

“... quer se pretenda conscientemente quer 
não, os métodos utilizados na sala de aula, 
os exercícios, as práticas etc. podem 
influenciar notavelmente não só no 
aprendizado dos conteúdos ou habilidades 
dos alunos, mas também em suas atitudes 
com relação à matéria, ao estudo e ao 
trabalho, assim como a respeito de si 
mesmos.” 
 
 

Morales (2003) ressalta que a qualidade da relação professor-
aluno depende de dois aspectos: o relacional ou das relações 
interpessoais e o aspecto didático, que não devem ser confundidos. 
Ambos os aspectos são complementares e essenciais para que a 
aprendizagem aconteça de forma significativa.  

 
 
A dimensão didática diz respeito à utilização prática de uma 

metodologia de ensino eficaz que possibilite a aprendizagem dos 
alunos. Já, a dimensão relacional refere-se às atitudes que o professor 
pode ter para potencializar um clima sócio-emocinal que favoreça essa 
aprendizagem, tais como: reforçar a autoconfiança dos alunos, lidar 
adequadamente com os seus acertos e erros, reconhecer e responder 
de forma adequada às suas necessidades, ajudar a melhorar o 
autoconceito, o senso de auto-eficácia dos mesmos, bem como 
estimular-lhes a motivação. 

 
  
A utilização de uma didática eficaz ajuda os alunos na sua tarefa 

de aprender, mas esta não é condição suficiente para garantir uma 
aprendizagem com qualidade. A falta de cuidado com o aspecto 
relacional compromete a qualidade da aprendizagem dos alunos, pois 
“se deixará de ensinar e aprender coisas importantes” (Morales, 2003, 
p.51). 

 



 43

Assim, o aspecto relacional precisa ser considerado pelo 
professor no que diz respeito à sua atuação em sala de aula. No que 
tange a esse aspecto, o professor precisa ter perspicácia para 
interpretar as necessidades emocionais dos alunos, bem como as sua 
próprias e, assim, ser capaz de identificar os obstáculos e dificuldades 
que se interpõem à relação “para melhor saber lidar com a teia das 
relações que se criam na apropriação do conhecimento” (Almeida, 
1999, p. 107). 

 
 
Cuidar do aspecto relacional da relação professor-aluno é 

imprescindível, pois a escola é um espaço em que as relações 
estabelecidas acontecem entre pessoas, que apesar de terem como 
objetivo a aquisição do conhecimento, também envolvem afeto. 

 
 
Segundo Almeida (1999), a afetividade presente nas relações 

estabelecidas entre professor e alunos evolui de acordo com a idade 
dos alunos. As necessidades afetivas da criança evoluem e, junto deve 
evoluir a conduta do professor para lidar com as mesmas. À medida 
que a criança amadurece, essas necessidades afetivas tornam-se 
menos restritas às formas epidérmicas de expressão (carinhos, beijos e 
abraços), passando a incluir um grau maior de exigência: necessidade 
de ser ouvida, de ser respeitada, de ser aceita, etc.) 

 
 
Dentro de uma perspectiva psicológica, Morales (2003) aponta a 

motivação e as necessidades dos alunos como indicadores claros da 
relação professor-aluno. Este autor coloca a motivação como algo 
interno e decorrente da satisfação das necessidades psicológicas. O 
aluno está motivado quando suas necessidades de ordem psicológica 
encontram-se satisfeitas.  

 
 
Assim, tão mais eficaz será a conduta do professor quanto mais 

levar em consideração as necessidades dos seus alunos. E ainda 
segundo Morales (2003, p.53): “... Essas (necessidades) não podem 
reduzir-se à necessidade de ser aprovado na matéria; é algo mais 
profundamente humano”.  

 
 
A forma com que o professor lida com os erros dos alunos 

constitui um aspecto importante da relação que se estabelece em sala 
de aula. Morales (2003, p.56) ressalta que “os alunos devem sentir-se 
livres para errar e aprender com seus erros. O sentir-se livres se traduz 
aqui por ausência de medo, de angústia... Aprender com os próprios 
erros é importante para o crescimento pessoal, seja emocional, social 
ou cognitivo.”  
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Morales (2003) ressalta ainda o caráter multidimensional da 

relação professor-aluno, visto que ambos se influenciam de forma 
recíproca.  Assim, constitui um importante fator de análise as 
percepções que os alunos têm do professor. 

 
 

As atitudes do professor comunicam coisas que são percebidas 
pelos alunos. Estes reagem ao professor de acordo com as percepções 
e a imagem que formam deste.  Destaca-se a importância de os alunos 
perceberem o interesse do professor por eles. De acordo com Morales 
(2003, p. 60): 

 
 

“Talvez nós, professores, não pensemos no 
que supõe para alguns alunos ver que o 
professor se fixou neles, que sabe que 
existem, que não passam despercebidos. A 
disponibilidade, o interesse etc. têm de ser 
comunicados aos alunos. E tal comunicação 
afeta a percepção que eles têm do professor 
e, consequentemente, influi em sua 
dedicação às tarefas de aprendizado.” 
 

 
Conclui-se, portanto, que a própria motivação do aluno é, em 

parte, influenciada pela conduta do professor em relação a ele e, mais 
especificamente, da percepção que tem acerca do interesse do 
professor por ele. A respeito disso, Saltini (1999, p. 49) faz a seguinte 
afirmação: 

 
 

“Passamos 25 anos prestando atenção 
apenas ao professor, sem alguém jamais 
prestar atenção a nós. Se algum dia um 
professor prestou atenção à minha pessoa, 
valorizo tanto esse ato e me sinto tão 
contente, que, como forma de 
agradecimento, estudo a matéria dada por 
ele mais que qualquer outra dada por outro 
professor. Não é isto que acontece 
inúmeras vezes com todos nós, ao longo da 
vida estudantil?” 

 
 
 Por outro lado, segundo Morales (2003), a conduta do professor 

é influenciada pelo grau de dedicação que o aluno apresenta para com 
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a sua aprendizagem. O professor tende a responder, atender e motivar 
ainda mais aqueles alunos que apresentam maior interesse em relação 
à aprendizagem. Os alunos menos dedicados recebem menos atenção 
do professor, visto que estes podem despertar-lhe sentimentos de 
menor competência e, até mesmo, menos aceitação por parte dos 
alunos. 

 
 
Morales (2003) alerta que as expectativas do professor sobre o 

rendimento dos alunos produzem efeitos sobre a aprendizagem destes. 
O professor trata os alunos de forma diferencial, dependendo das 
expectativas que deposita nos mesmos. A respeito disso, Solé (2003, 
p. 47) afirma:  

 
 

“(...) os alunos respondem e adaptam-se de 
formas diversas aos diferentes tratamentos 
educativos a eles destinados, mostrando 
maior ou menor interesse, atenção, 
envolvimento, dedicação e esforço nas 
atividades propostas, e assim podem acabar 
confirmando as expectativas de seus 
professores.” 

 
 
Por sua vez, a aprendizagem e o rendimento escolar dos alunos 

dependem, em parte, das expectativas do professor. O aluno que 
responde com seu esforço às altas expectativas do professor, reforça 
exatamente uma atitude de maior atenção por parte deste. Pelo 
contrário, se o aluno responde com desmotivação e baixo rendimento 
às baixas expectativas do professor, reforça exatamente o desinteresse 
do professor por ele. 

 
 
Geralmente, esse tratamento diferencial não é consciente por 

parte do professor, o que cria um obstáculo à reflexão de como suas 
condutas em sala de aula podem influenciar de forma negativa ou 
positiva a aprendizagem e, consequentemente, o desempenho escolar 
do aluno. Tal situação impede que o professor possa responder 
adequadamente às demandas dos seus alunos, sem distinção. 
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CONCLUSÕES 
 

 
 

Nos primórdios das pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, a 
recém-nascida ciência psicológica inaugura uma abordagem de estudo 
da criança, na qual predomina a fragmentação da mesma em seus 
diversos aspectos. Assim, afetividade e inteligência foram (e de certa 
forma ainda são) abordados dentro de perspectivas dissociadas. 

 
 
Autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, partindo 

de perspectivas diferenciadas, contemplaram, no cerne de suas 
teorias, o aspecto afetivo e suas inter-relações com o aspecto 
intelectual. 

 
 
Piaget dedicou-se a compreender como se desenvolve a 

inteligência. Embora não tenha dedicado a mesma atenção  à 
afetividade, este autor constatou que ambos os aspectos, apesar de 
apresentarem naturezas distintas, são indissociáveis, estando 
presentes em qualquer  ação realizada pelo ser humano. Para ele, 
inteligência e afetividade se influenciam mutuamente. 

 
 
Partindo das pesquisas realizadas sobre como se desenvolve o 

pensamento moral nas crianças, observou que tal pensamento é uma 
aquisição intelectual como qualquer outra, e um conhecimento que 
segue um processo de construção. Apesar da influência do meio social 
não ter sido o foco da atenção de Piaget, observa-se a influência deste 
sobre o processo de desenvolvimento da inteligência. O processo de 
construção do pensamento moral6 não constitui uma aquisição 
meramente intelectual, visto que, envolve pessoas que interagem com 
base em vínculos afetivos que as unem. 

 
 
 Vygotsky rompe de forma definitiva com a abordagem 

fragmentada do ser humano, procurando concebê-lo à luz de uma 
perspectiva de totalidade. Para este autor, as aquisições das funções 
intelectuais e outras características típicas do ser humano envolvem 
processos que não podem ser qualificados somente como processos 
cognitivos. Tais aquisições são mediadas pelo meio social, que oferece 
os modelos com base nos quais o indivíduo internaliza a cultura da 
sociedade em que vive. Esse processo de internalização da cultura 
também é um processo que não envolve somente o intelecto, mas 
pressupõe uma mediação afetiva entre os  membros da espécie 
humana. 

                                                           
6 Assim como todo processo de construção de conhecimentos 



 47

 
Wallon também busca compreender o desenvolvimento infantil 

partindo de uma abordagem global, tendo em vista os aspectos da 
criança e suas inter-relações. Este autor concebe afetividade e 
inteligência como aspectos que, apesar de possuírem natureza 
antagônica, apresentam funções complementares. O desenvolvimento 
global da criança depende do equilíbrio e da integração entre o 
funcionamento de ambos os aspectos. 

 
 
As concepções dos três autores citados acerca das inter-relações 

entre inteligência e afetividade apontam que ambos os aspectos estão 
presentes no indivíduo em qualquer atividade que possam realizar. 
Assim, o indivíduo age sobre a realidade e, mais especificamente, 
sobre os objetos de conhecimento, com a inteireza do seu ser e, não 
somente com o intelecto. Isto conduz à conclusão de que a 
aprendizagem de conteúdos e conhecimentos formais no âmbito 
escolar implica (além de outros fatores) o aluno em todas as suas 
dimensões (intelectual e afetiva). 

 
 
A afetividade, assim como a inteligência, são responsáveis pela 

constituição do indivíduo como tal, pela aprendizagem da condição 
humana. Desde a mais tenra idade, a afetividade está presente e, 
inicialmente, ela abre caminho para o desenvolvimento intelectual, visto 
que, é com base nas relações afetivas estabelecidas entre a criança e 
seus pais e familiares que se processam as primeiras aprendizagens 
da mesma: a noção de ser um indivíduo dentre outros no mundo, os 
conhecimentos sociais, regras e limites,  comportamentos valorizados e 
esperados pelo grupo social, etc.  

 
 
O meio social exerce larga influência sobre as aprendizagens da 

criança. É no contato com o meio social que a criança aprende não 
somente a ser o indivíduo que a sociedade espera, mas também, 
aprende muito a seu respeito: as idéias e crenças sobre si mesma 
(autoconceito) e o julgamento que faz acerca de si própria (auto-
estima). 

 
 
O meio social funciona, assim, como um espelho no qual a 

criança se vê e elabora as próprias concepções acerca de si. Este cria 
expectativas sobre a criança, oferece modelos de identificação. A 
constatação de que atingiu ou não tais expectativas funciona, para a 
criança, como parâmetro para  se auto-avaliar. Relações interpessoais 
que oferecem à criança interações baseadas no respeito, aceitação, 
afeto, comentários positivos sobre seu desempenho, motivação, crença 
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positiva sobre seu potencial tendem a propiciar-lhe um nível mais alto 
de auto-estima.  

 
 
O nível de auto-estima, por sua vez, influencia a forma como a 

criança enfrenta as situações de aprendizagem na escola. Crianças 
que acreditam no próprio potencial e sentem-se capazes, apresentam 
melhores resultados em termos de desempenho escolar. 

 
 
A aprendizagem escolar encontra-se, em grande parte, 

condicionada pela qualidade das interações estabelecidas entre os  
professores e os alunos. Para tornar mais significativa a aprendizagem 
do aluno, o professor precisa considerar que esse processo implica o 
envolvimento do aluno em sua totalidade: capacidade intelectual, 
emoções, sentimentos, medos, angústias, sua personalidade e sua 
subjetividade.  

 
 
Se a aprendizagem envolve a subjetividade do aluno e esta é 

única, conclui-se que cada aluno tem uma forma (que lhe é peculiar) de 
aprender. Se cada aluno aprende de uma forma única, o professor 
precisa adequar sua atuação às necessidades dos alunos. Partindo-se 
do princípio que a aprendizagem é um processo intelectual e afetivo, 
abre-se espaço para que o aluno possa significar os conteúdos que 
aprende, pois implica também que sua subjetividade está presente. Se 
parte-se do pressuposto que a aprendizagem constitui um processo 
puramente intelectual, requer-se do aluno apenas a reprodução do 
conhecimento que é transmitido pelo professor, excluindo qualquer 
possibilidade de elaboração subjetiva do conteúdo. 

 
 
Portanto, cabe à escola compreender o aluno em sua totalidade e 

planejar uma atuação pedagógica que contemple a dimensão afetiva 
do processo de aprendizagem e suas inter-relações com a dimensão 
intelectual. Tal perspectiva demarca os limites entre a aprendizagem 
“mecânica”7 e a aprendizagem com significado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Aprendizagem mecânica refere-se, aqui, como a aquela que se processa com base na 
repetição, na reprodução, no “exercício de fixação”, portando, destituída de significado. 
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