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AFETO: A “Pedra de Toque” da Aprendizagem 

 

 

 

“A criança só pode aprender, se primeiro 

sentir, e o sentir refere-se a tudo o que é 

atividade emocional e lúdica e dimensão 

expressiva. A emoção está na base de toda 

a aprendizagem. A criança aprende quando 

o seu interesse é suscitado afetivamente.” 

(João dos Santos) 

 

A capacidade de aprendizagem do Ser 

Humano é em grande parte 

determinada pelos modos particulares 

de aprendizagem dominantes numa 

família e cultura. O que permite ao 

individuo manter a sua capacidade de 

pensar, reside em grande escala, na 

natureza da aprendizagem a que esteve 

sujeito desde início.  

O crescimento interno da criança está 

intimamente ligado ao tipo de 

aprendizagem que ela faz desde as 

primeiras fases da sua vida. É o peso da 

estimulação afetiva (familiar e social) e 

da qualidade das trocas relacionais 

entre a criança e quem lhe é mais 

próximo, que permitem evolução 

psíquica e o desenvolvimento da 

inteligência. 

As capacidades criativas e intelectuais 

são inibidas, em particular, pela 

ansiedade e também, muito 

especificamente pela repressão da 

curiosidade e individualidade da 

criança. A criança só pode aprender a 

partir das suas experiências reais, 

devendo o educador procurar motivar 

e dar apoio a essas experiências, em 

vez de se interpor no caminho delas. 



Vejamos o seguinte exemplo 

ilustrativo: uma criança está junto à 

mãe a tentar resolver um puzzle. A sua 

incapacidade para completar o puzzle 

que, na perspetiva da sua mãe, é muito 

simples, pode gerar nesta sentimentos 

de ansiedade e irritabilidade pela 

incapacidade do filho. Ao sentir isso, a 

criança fica igualmente ansiosa, 

acabando por frustrantemente desistir 

da tarefa, por não se sentir mais capaz 

de a realizar. A criança não só não 

aprendeu nada com a experiência, 

como se retraiu e não voltou a tentar 

resolver o puzzle, passando para defesa 

do EU, a considerar os todos os puzzles 

aborrecidos.  

Sabemos que os vínculos emocionais 

que se estabelecem desde o 

nascimento, influenciam na construção 

da personalidade, do autoconceito e da 

auto-estima do sujeito e propiciam-lhe 

ferramentas necessárias à aquisição da 

aprendizagem e à conservação daquilo 

que se aprendeu. O vínculo emocional 

que os pais criam com seus filhos, serve 

como modelo para seus 

relacionamentos na esfera familiar, 

social e escolar. Nesse sentido, crianças 

com vínculo afetivo seguro terão 

certamente, maior capacidade para 

ampliar a sua competência cognitiva. 

Em muitas situações, as dificuldades de 

aprendizagem, têm na sua origem, 

problemas de ordem emocional. A 

ausência de um bem-estar emocional e 

afetivo, manifesta-se através de uma 

inibição da atividade intelectual da 

criança, resultando em dificuldades na 

aprendizagem (sintoma). 

Estas crianças estão “cheias”, cheias de 

emoções e sentimentos que as 

perturbam e que lhes retiram espaço e 

disponibilidade interior para receber e 

assimilar o conteúdo das 

aprendizagens.  

As suas funções mentais estão 

comprometidas devido à influência de 

mecanismos emocionais, que 

consomem energia na luta contra um 

conflito interno, empobrecendo dessa 

forma o seu potencial intelectual e 

criativo, tornando as crianças  inibidas 

ou bloqueadas a nível cognitivo. Nestes 

casos, é comum verificarem-se falhas 

de atenção e de memória e um 

raciocínio lento. 

Muitas crianças com dificuldades 

escolares apresentam uma estrutura 

depressiva. A sua autoestima está 

“beliscada”, há um sentimento de 

desvalorização do próprio e uma 

expectativa de insucesso, o que pode 

desencadear alterações na expressão 

comportamental (agitação, 



instabilidade, irritabilidade, 

agressividade, inibição). Acresce a este 

quadro, a manifestação de ansiedade e 

desagrado por parte dos pais, pela falta 

de sucesso académico dos filhos, o que 

fomenta mais ainda um auto-conceito 

negativo nas criança e a crença de não 

se ser capaz. Normalmente subjacente 

a uma estrutura depressiva na criança, 

encontra-se uma deceção narcísica dos 

pais. A criança precisa de se sentir 

interessante para as suas figuras de 

referência, precisa de ser amada e de 

se sentir segura. Só assim poderá ter 

interesse em aprender e em descobrir 

o mundo.  

Para existir um saudável 

desenvolvimento cognitivo-intelectual, 

tem de existir bem-estar psicológico e 

emocional. 

 

 “Educa-se com o sentir e não com a 

inteligência. Só se educa 

inteligentemente, se se educar com o 

coração e com amor”. (João dos Santos) 
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