
INTRODUÇÃO

A relação que caracteriza o ensinar e o aprender 
transcorrem a partir de vínculos entre as pesso-
as e inicia-se na família. A base das relações ali 
presentes é afetiva, pois é através de uma forma 
de comunicação emocional que o bebê mobiliza 
o adulto, garantindo assim os cuidados que ne-
cessita. Assim sendo, é o vinculo afetivo criado 
entre a criança e o adulto que sustenta a etapa 
inicial do processo de aprendizagem. Os profes-
sores podem oferecer o afeto, criar e fortalecer 
esses vínculos na escola. A afetividade que está 
embutida no campo dos sentimentos e desta for-
ma passa pelos medos e sofrimentos, mas tam-
bém despertam os interesses e promove a solidi-
fi cação da aprendizagem. O valor do afeto como 
propulsor dos processos de internalização do 
conhecimento, a estabilidade emocional gerada 
na relação com os outros alunos e professores, 
levando em consideração os sentimentos, a 
relação respeitosa auxilia na construção dos vín-
culos afetivos evitando que estes sejam frágeis, 
gerando uma solidão perturbadora na criança 
que difi culta os processos da aquisição do saber.  

OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo buscar na 
literatura quais são os possíveis danos causados 
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pela falta de vínculos afetivos: porque uma crian-
ça com difi culdades de aprendizagem pode estar 
demonstrando indiretamente a falta dos vínculos 
que dão equilíbrio emocional, psíquico e social 
para o aluno principalmente nos mais jovens.

METODOLOGIA

O estudo está sendo realizado através de uma 
pesquisa bibliográfi ca. O tema está sendo pes-
quisado em publicações de periódicos, livros e 
na base de dados da internet, nos sites acadê-
micos como: Scielo, Lilacs. Fornece instrumental 
analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, 
mas também pode esgotar-se em si mesma.

RESULTADOS PARCIAIS

A pesquisa ainda encontra-se em andamento, 
mas através das pesquisas e conteúdos anali-
sados até o momento conclui-se que todo ser 
humano nasce predisposto a aprender, assim 
como a aprender com as pessoas com quem 
convive. Ele já nasce aprendendo e isso conti-
nua acontecendo por toda a sua vida, ou seja, 
ele aprende o que ouve, o que vê, o que con-
tam e etc.


