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Introdução
 A escola é tida como espaço acolhedor e mediador no processo de construção do conhecimento e tem como papel principal formar 

sujeitos capazes de transformar a sociedade na qual estão inseridos. Com isso, os indivíduos que a compõe devem ser reconhecidos como 
seres dotados de emoção e afeto e não apenas de aspectos cognitivos o que faz com que muitas vezes o convívio escolar se torne 
insignificativo. Nesse contexto, a afetividade, como aliada da aprendizagem, vem sendo cada vez mais valorizada, pois é uma forma de 
reconhecer e desenvolver aptidões na busca das competências individuais e sociais. Nessa perspectiva, é também papel da escola formar a 
personalidade do aluno e isso ocorre a partir da interação com o outro.Dessa forma, entendemos que as relações sociais dependem de como 
as pessoas se percebem, já que essas percepções sofrem influências de preconceitos e valores.

Objetivos
 O presente trabalho tem o objetivo de aprofundar os estudos sobre afetividade, visto que este é um tema que vem sendo amplamente 

abordado pelos profissionais da educação dado a sua relevância e a sua importância para as relações pessoais na escola.

Material e Métodos
 Através da pesquisa bibliográfica e qualitativa, propomo-nos a investigar a função da afetividade na construção da autoestima dos 

alunos para o desenvolvimento da  aprendizagem, visto que o afeto e a cognição são aspectos indissociáveis. Para atingir tal propósito, foi-se 
a campo, observou-se o contexto de três turmas das séries iniciais do ensino fundamental e três turmas do ensino médio nas quais estão 
inseridos vários casos de crianças com carência de afeto, necessitadas de atenção e cuidado e onde estão claras as indiferenças. A seguir, 
aplicou-se um questionário aos professores, contendo questões abertas obre a temática investigada. A análise dos dados nos apontou a 
necessidade de se promover mudanças na educação, começando pela conscientização do uso de novas metodologias, contextualizadas que 
percebam o aluno como ser humano que precisa de meios que proporcione a construção do seu conhecimento e da sua história.

Resultados e Discussão
 Ao analisar as respostas dadas pelos professores fica clara a dificuldade que alguns apresentam em estabelecer uma relação afetiva 

com os alunos, porém eles reconhecem a importância da presença da afetividade na relação professor-aluno, uma vez que, o ambiente escolar 
é um espaço carregado de emoções, onde cada indivíduo que o compõe traz consigo uma gama delas. Nesse sentido, a afetividade é um fator 
que contribui significativamente para o processo de ensino e aprendizagem.  Então, o êxito da aprendizagem está relacionado com os vínculos 
afetivos que o educando e quem educa estabelece entre si. Os professores também afirmaram que uma postura afetiva funciona como 
motivação e estímulo, ou seja, desperta o interesse e o desejo de aprender, uma vez que, a partir da construção dos vínculos afetivos 
desenvolve-se também uma relação de confiança que repercute no desempenho dos alunos em sala de aula.

Conclusão
 Dessa forma, concluímos que a afetividade manifestada na relação entre professor e aluno é um fator muito importante no processo de 

construção do conhecimento e é um elemento fundamental para a formação de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes de conviver com os 
outros.
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