“Um ser em emoção”
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O Papel das Emoções
na Aprendizagem

Muitos dos problemas de aprendizagem seriam

vas ou nos seus terrores, se ninguém validar os seus

colmatados se os educadores,

sentimentos e não lhe confirmar que o que ela sente é

pais tiverem algum suporte e estratégias de

justo e que tem o direito de sentir o que sente, ela

como lidar com as dificuldades emocionais

pode chegar ao ponto de apagar da consciência aquilo

versus

que realmente sente, deixando de sentir o que que

pouparia, tanto às crianças, como aos docentes e

quer que seja no seu interior, ou então sentido… uma

pais que ficam angustiados perante a ineficácia

outra emoção «autorizada», que substitua a sua verda-

dos

de.

aprender.

aprendizagem.

seus

esforços

Muito

de ajudar

professores e

sofrimento

a

criança

“Um ser em emoção”

se

a

Quando a criança não tem o direito de sentir por si
mesma passa a ser… aquela que é definida pelos seus
pais, pelos seus professores… pelos outros. Estes dizem-lhe quem ela é, e ela assume esse papel. Deixando de se sentir “ser”.
Através das suas escolhas, a criança procura-se a si
mesma. Tem preferências e exprime-as. Toma consciência do que a diferencia dos outros. Constrói o seu
sentimento de identidade. São muitos os adultos que
hoje em dia não sabem tomar uma decisão, que hesitam entre as vias a seguir, que já nem sequer sabem
exprimir uma preferência pela pizaria ou pelo restaurante chinês, que se remetem às escolhas dos outros…
e que têm dificuldade em afirmar uma identidade clara!

Saber mais…
Filliozat, I. (2003). No coração das emoções das
crianças. Editorial Pergaminho.

Gabinete de Apoio Psicológico
(GAP)
Projeto “O mundo das crianças”
Tel.: 231 416 085
Email: gap@cspo.pt
www.cspo.pt

O papel das emoções na aprendizagem
 A importância da emoção e dos afetos no procesDurante muito tempo, pais e educadores ignoraram os sus-
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 A emoção está na base de toda a aprendizagem.

ganizadores do nosso comportamento.

emoções universais. Estas emoções são agradáveis e desa-
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Existem emoções naturais e fisiológicas que aparecem em
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der” são um exemplo ilustrativo da relação significativa entre a inteligência, aprendizagem e emoções.

mentos e o estabelecimento de relacionamentos
interpessoais ocorre a partir de algum tipo de sentimento (empatia, atração, desconforto, etc). Deste
modo, as emoções têm um papel importante no

