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RESUMO: 

 

 O presente artigo trata do impacto da afetividade nas crianças no processo 

de separação dos pais, destacando como os professores podem notar que uma 

criança está vivenciando esta conjuntura, e como se deve atuar nesta situação. Esta 

questão é muito presente devido atual formação familiar, e em razão que ao longo 

de toda história as famílias tem se transformado. Objetivou-se articular sobre as 

dificuldades com que uma criança pode se deparar dentro da escola, quando em 

seu lar passa pelo processo de desquite dos pais, ou, já vivencia com este caso com 

pais separados. Aborda-se o impacto da separação dos pais na personalidade da 

criança, que assim acaba afetando progresso educacional, emocional, 

independência, autonomia e até mesmo a busca da identidade.  

INTRODUÇÃO  

 

Busca-se neste estudo avaliar qual a intercessão da separação familiar no 

processo de aprendizado da criança. Pretende-se ainda, com a investigação, 

reconhecer de que forma a instituição deve se dispor no caso de separação e 

analisar como essa situação pode afetar o desenvolvimento, a aprendizagem, o lado 

cognitivo e emocional da criança, e como a escola e o quadro de professores e 

pedagogos podem auxiliar nesse contexto. 

Atualmente o divórcio tem sido relatado como um caso estressante para o 

ambiente escolar, pois provoca uma sequencia de mudanças na vida das crianças e 

do ambiente familiar. A separação amplia a possibilidade de pais e crianças 

mostrarem mal-estar psicológico, influenciando o impacto emocional e físico, que por 

ele é criado. A literatura indica que crianças de famílias divorciadas estão em risco 

de expor questões de ajustamento. 

A partir do reconhecimento dessa problemática é necessário que a equipe 

pedagógica consiga identificar e caracterizar os problemas que uma criança pode 

exibir, e a importância da presença da família na escola. Trabalha-se com hipóteses 

de que em caso de crianças que moram com pais separados, a criança pode não 

alcançar seus objetivos nas aulas, e não ser capaz de compreender o que o 

professor está explicando, expor caso de desobediência, e até mesmo não respeitar 

o professor. Influenciando a vida da criança em casa, pode ter também diminuição 



 

 

 

de capacidade escolar. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Procurar ações que a escola pode tomar em relação as crianças que sofrem 

pelo processo de separação dos pais 

 

     Objetivos específicos 

 

     Conhecer a nova estrutura familiar; compreender os conceitos de 

afetividade; pesquisar sobre o impacto da separação dos pais, na personalidade da 

criança; demonstrar a importância da presença dos pais na vida escolar da criança; 

 . 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo se constitui como uma revisão bibliográfica acerca de 

questãoes familiares e escolares. Para análises feitas, foram utilizados diversos 

autores:  Casarin (2007), Gonzaga (2005), Nobrega (2003).  Visando uma maior 

profundidade analítica, foram consultadas pesquisas do IBGE feita no ano de 2015, 

bem como artigos da Constituição Federal do Brasil de 1988, que regem 

determinadas questões sociais; desta forma o artigo se constitui como uma pesquisa 

teórica fundamentada e crítica, revelando a multiplicidade de dimensões presentes 

em uma única situação: a influência do divórcio de casais na afetividade da criança.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A NOVA ESTRUTURA FAMILIAR  

 

Desde 1984 o IBGE vem coletando dados sobre amostra da população 

brasileira em relação ao divórcio nos últimos anos. Esta coleta de dados permite a 

eles conhecer como a dissolução do casamento ocorre, uma vez que com as 

mudanças previstas pela lei, os processos de separação acabam ficando cada vez 

mais rápidos, sem que haja um desgaste emocional e econômico das partes 

envolvidas. Cabe destacar que conforme ocorrem mudanças na lei o índice de 



 

 

 

divórcio tende a aumentar. A Constituição Federal do Brasil de 1988 reduziu o prazo 

mínimo para o início de processos e dissoluções de casamentos.  

 

No § 6º do Art. 226, O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, 

após prévia separação judicial por mais um ano nos casos expressos em lei, 

ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”. (BRASIL, 1988).  

 

No caso de casais que tinham filhos menores de idade o índice do divórcio 

era reduzido comparado a casais que não possuíam filhos. Destaca-se a presença 

das mulheres quanto à guarda dos filhos. 

 

Na avaliação dos resultados de divórcios por tipo de família, observou-se 

queda na proporção das dissoluções de casamentos cujos casais tinham 

somente filhos menores de idade. Em 1994, esse indicador era 57,6%, 

diminuindo para 48,1%, em 2014. Em contrapartida, a proporção das 

dissoluções de casamentos cujos casais não tinham filhos aumentou nesse 

mesmo período, passando de 25,1% para 26,5%. (IBGE, 2014, p. 54). 

 

Segundo aponta a pesquisa, citada acima, à guarda dos filhos menores de 

idade, sob a responsabilidade das mulheres é uma situação observada em todas as 

unidades em que foram realizadas as coletas de dados. Entretanto, a guarda 

compartilhada como previsto na lei do divórcio (Lei n. 6.515, de 26.12.1977), é uma 

situação pouco observada no país, porém vem crescendo gradualmente, de acordo 

com os dados coletados nas regiões em que ocorreu esta decisão quanto à guarda 

dos filhos menores de idade. 

 

CONCEITOS DE AFETIVIDADE 

 

É fundamental tanto o educador quanto a família assimilarem a concepção de 

afeto e a responsabilidade pela estimulação, em referência aos cuidados e ao seu 

desenvolvimento emocional para que auxilie e contribua com formação de 

identidade do indivíduo. 

Segundo Capelasso e Nogueira (2013) afetividade é expressar seus 

sentimentos, cuidado e carinho. O afeto presume o ser humano, é a base da vida, 

conduz o progresso do sujeito, em específico a construção da sua personalidade, e 



 

 

 

se evidência no tempo de acolhimento, de afinidade e compreensão consigo e com 

outros. Incentiva às interações, as trocas, as soluções, o diálogo, a sensibilidade e 

envolve os membros promovendo a união.  

 

(...) é um domínio funcional, cujo desenvolvimento depende da ação de dois 

fatores: o orgânico e o social. Ao longo do desenvolvimento do indivíduo, 

esses fatores em suas interações recíprocas modificam tanto as fontes de 

onde procedem as manifestações afetivas, quanto às formas de expressão. 

A afetividade que inicialmente é determinada basicamente pelo fator 

orgânico, passa a ser fortemente influenciada pela ação do meio social. 

(ALMEIDA, s.d. apud FABRINO 2012, p.21) 

 

Conforme os autores citados, é notável que a principal relação afetiva da 

criança ocorra com a mãe, durante seu período gestacional. Em vista disso, após o 

seu nascimento, a criança, passa a ter contato com diversas pessoas da família, 

formando seu primeiro vínculo. Contudo, afetividade assim como o desenvolvimento 

da criança não se origina completa, ambos são estruturados e modificados com o 

decorrer da vida, e é através da convivência social que ela pode ser motivada e 

ajudada, bem como, desanimada ou decepcionada, gerando uma relação dialética.  

Assim sendo, o afeto tem imprescindível papel para o desenvolvimento 

mental da criança, pois são representados em dimensões subjetivas (raiva, amor e 

depressão) e expressivas (gritos, sorrisos e lágrimas) sem elas, não existe estímulo 

que leve o sujeito ao conhecimento. 

 

Afeto e cognição constituem aspectos inseparáveis, presentes em qualquer 

atividade, embora em proporções variáveis. [...] O afeto pode ser entendido 

como a energia necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar. E 

mais: ele influencia a velocidade em que se constrói o conhecimento, pois, 

quando as pessoas se sentem seguras, aprendem com mais facilidade. 

(DAVIS, et al, p. 84 apud FABRINO 2012, p.22) 

 

Davis e Fabrino (2012) explanam sobre o fato de a cognição estar relacionada 

a um segmento mais humano, focada para as necessidades do indivíduo e suas 

características. A afetividade exerce um dever marcante no funcionamento da 

inteligência, uma vez que sem ela não haveria fascínio, importância e incentivo, de 

modo que os dilemas não seriam questionados. 



 

 

 

 Por esta razão, o teórico Henry Wallon defende a compreensão de afeto no 

processo cognitivo, sendo sua teoria desenvolvida pela psicogenética. Para Dantas: 

 

Na psicogenética de Henri Wallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, 

tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. 

Ambos se iniciam num período que ele denomina impulsivo-emocional e se 

estende ao longo do primeiro ano de vida. (DANTAS, 1992, p.85 apud 

FABRINO 2012, p.24) 

 

Wallon analisa a criança como um todo, sendo as emoções motivadoras para 

o desenvolvimento do ser. Ao longo do ambiente em que ela reside, as afeições 

como alegria, tristeza, medo, ódio, amor, indicam ter maior ou menor importância. 

O sujeito afetivo que trabalhar com essa criança constitui não unicamente o 

real, a aprendizagem, porém também, a organização da própria criança envolvendo 

valores e o devido caráter. Trata-se de elaborações que são indispensáveis para o 

progresso pleno e integral do ser humano.  

Portanto, após averiguarmos alguns aspectos importantes acerca do conceito 

entendemos que afetividade auxilia a criança a sair da subjetividade, transfigura-se 

em um ser mais objetivo no que faz. E, é a partir dessas demonstrações de afeto 

que serão construídas suas relações interpessoais, permitindo que o ser humano 

tenha maturidade de conseguir viver em uma sociedade de modo independente, 

sabendo lidar com as situações cotidianas de forma racional e crítica. 

 

O IMPACTO DA SEPARAÇÃO DOS PAIS NA PERSONALIDADE DA 

CRIANÇA. 

 

 O termo família é um composto de paradigmas padrões e cada uma se 

comporta de maneira peculiar e possui sua própria estrutura. 

Já o assunto divórcio tem entrado na vida de muitas pessoas como uma 

instabilidade familiar, pois são desestruturados vários fatores dos membros da 

família, principalmente o fator emocional. Com o índice muito grande de separação, 

existiram pesquisas, estas acompanharam adultos e crianças do momento do 

divórcio até a fase adolescente das crianças. 

 

Voltou-se para o acompanhamento de sessenta famílias que estavam se 



 

 

 

divorciando e seus 131 filhos, que variavam de três a dezoito anos na época 

da separação conjugal. Elas acompanharam os filhos desde esse início 

através de seus primeiros cinco anos na família divorciada. Realizado o 

estudo, estas pesquisadoras chegaram à conclusão que, depois que as 

crianças amadureciam, elas geralmente adquiriam uma perspectiva 

diferente daquela que tinham durante o processo de divórcio, considerando-

o como uma solução necessária ou mesmo adequada a um casamento 

marcado por conflitos. (NOBREGA, 2003 p.18 apud WALLERSTEIN e 

KELLY,1996/1998) 

 

Conversando com as ideias dos autores expostos, podemos analisar que os 

divórcios geralmente acontecem por causa de um casamento infeliz, porém para os 

filhos muitas vezes não são vistos nessa concepção. Entretanto, eles veem a 

necessidade dos pais se separarem, pois, vivem diante de uma família na qual 

sempre está acontecendo desavenças. As crianças apesar de todos os fatores, não 

querem viver em uma família onde os pais se encontram divorciados, mesmo 

havendo conflitos e brigas, então elas preferem acreditar que seus pais podem 

reatar o casamento a qualquer momento. Segundo Gonzaga:  

 

A criança, assim como o adulto também convive com paradigmas, 
principalmente diante de situações novas, desconhecidas e conflitivas como 
a separação. Esta demora a entender que os pais se separaram, mas não 
perderam os pais, eles deixaram de ser marido e mulher, mas não deixaram 
de ter o sentimento de amor de pais. Para a criança os papéis: marido e 
mulher, pai e mãe são indissociáveis. Por isso, ocorre para a criança que a 
separação dos pais será a perda da imagem de pai e mãe. Então quando 
acontece a separação, leva-se algum tempo para a criança entender que 
não perdeu seus pais. (2005, p.27).  

 
Algumas vezes, por questão da separação, acredita-se que o pai ou mãe não 

fiquem tão presente na vida dos seus filhos quanto eram antes, ocasionando então a 

comunicação velada entre eles, pois há o medo de perturbar a criança quando esse 

assunto vem à tona. Já as crianças que passaram por este processo relatam que 

houve solidão, isolamento e ausência, que geralmente escondem os sentimentos e 

mantêm o silêncio, sendo apontado por um sinal de dificuldade. 

 

As crianças que vivem com a mãe, comparadas às que vivem com o pai, 

tendem a descrevê-las como tendo mais dificuldade para lidar com 

problemas financeiros, além de se sentirem cansadas, deprimidas, 

desprotegidas e sem condições de ajudar os filhos em suas interações com 



 

 

 

amigos, mas, ao mesmo tempo, com maior capacidade que os pais para 

cuidar deles quando estão doentes ou com dificuldades. As mães também 

são descritas como mais disponíveis e os pais como mais distantes. 

(NOBREGA, 2003 p.19 apud FRY, 1983) 

 

Por conta dos motivos citados, a criança demonstra medo sobre o futuro, 

possui a incerteza da vida pessoal tanto da mãe quanto do pai, porém ainda 

apontam maior preocupação com a questão financeira da mãe, pois o pai é mais 

independente na maioria das vezes, mas geralmente após o término não é tão 

presente na vida do filho. 

 

A presença do pai no lar é importante, não apenas como figura de 

identificação masculina, mas também como agente influente na aquisição 

de normas sociais, responsabilidade social, ajustamento social e 

comportamento delinquente. (NOBREGA, 2003 p.24 apud SIQUEIRA e 

BÜCHER, 1993) 

 

Portanto, pode haver uma negação em relação à separação dos pais por 

parte da criança. A nova estrutura familiar, composta não apenas pelos pais, mas 

possivelmente pela figura de um padrasto ou madrasta, pode fornecer um espaço de 

afetividade e amorosidade, na medida que estas novas figuras parentais se 

relacionam de maneira amorosa e produtiva com a criança. Ou instituir um ambiente 

nocivo ao desenvolvimento da criança, na medida em que não há estabelecimento 

de vinculo, dada a inexistência de responsabilidade para com a criança.  

Desta forma pode-se inferir que o divórcio geralmente atrapalha o 

desenvolvimento da criança, prejudicando muitas vezes seu desempenho escolar. 

 

A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DA 

CRIANÇA  

 

A família é um elemento muito significativo na vida da criança, e a 

manifestação de preocupação pela vida escolar dos filhos é a parte essencial em 

seu desenvolvimento de aprendizagem, desse modo, a criança sente-se estimada 

evoluindo de forma segura e com boa autoestima. É fundamental que os pais ou 

responsáveis, mostrem dedicação em tudo o que diz respeito à escola da criança, 



 

 

 

para que assim essa reconheça que estudar e ir para escola é algo agradável e 

importante para a sua vida. Lopes, afirma que: 

 

A convivência e o relacionamento familiar são fatores relevantes para o bom 

desempenho da criança. Assim, cabe à família fazer a mediação da criança 

e jovens entre ela, o mundo e a escola. Ajudá-la na adaptação, são fatores 

fundamentais para seu desenvolvimento educacional e social. A família na 

vida escolar das crianças é a raiz, ou seja, e na família que se definem 

fundamentos de vida afetiva, moral e ética. (LOPES, s/d, p.8) 

 

Em razão disso, é fundamental que os pais estejam cientes que a sua 

participação na vida escolar de seus filhos é um importante avanço dos deveres 

diários, como também devem ser participativos nas práticas da instituição, 

entendendo o educador, a sua prática, sua proposta e transmitir ao seu filho 

determinação para os estudos.  

A família está atrelada ao desenvolvimento cognitivo da criança e isso 

também reflete na conduta e aprendizado do aluno em sala de aula, como aponta 

Casarin: 

 

A criança precisa de afetividade e compreensão para sentir-se segura nos 

processos de aprendizagem. Um ambiente desfavorável provoca a 

depreciação do amor, do sentimento de incapacidade e, consequentemente, 

um comportamento social comprometido. A família tem um papel central no 

desenvolvimento da criança, pois nela se realizam as aprendizagens 

básicas para o desenvolvimento escolar. (CASARIN, 2007, p. 22 apud 

SANTOS E ROIM, 2015 s/p). 

 

Ainda podemos salientar a importância do exemplo que a criança vê em seus 

antecessores (pais e responsáveis) ou até mesmo seus professores, com quem ela 

pode se identificar ou apresentar dificuldade de relacionamento, o que certamente 

iria refletir significativamente no desempenho de aprendizagem do mesmo, conforme 

salienta Casarin: 

 

A dificuldade de aprendizagem de uma criança, ou um adolescente, pode 

não ser mais do que uma forma encontrada de manifestar a falta, a 

precariedade dos vínculos familiares, nesse sentido, educar não é uma 

tarefa tão simples como pode parecer. (...) Assim, crianças e adolescentes 



 

 

 

constantemente, observam, analisam nossas atitudes, nossos 

comportamentos sociais e profissionais. (CASARIN, 2007, p. 25 apud 

SANTOS e ROIM, 2015, s/p). 

 

As relações entre família e escola devem caminhar lado a lado, pois se uma 

ponta se solta, a outra caminha sozinha e isso gera dificuldades. Portanto, quanto 

maior for o envolvimento dos pais nas experiências escolares, quanto mais 

conversarem sobre a escola, quanto mais visitá-la e se envolver com os trabalhos e 

lições, melhor será o desenvolvimento educacional dos filhos tanto em casa quanto 

na escola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        A presente pesquisa apresentou importantes contribuições sobre o 

processo de compreensão sobre a problemática de crianças com pais em processo 

de divórcio ou separados, e como isso pode afetar seu desenvolvimento durante sua 

vida acadêmica. 

Portanto pode-se afirmar que este conjunto de questões, que são a 

separação dos pais e as dificuldades acadêmicas devem ser observadas e 

estudadas por toda a equipe pedagógica. 

O estudo realizado para o embasamento da presente pesquisa é de suma 

importância para o conhecimento do assunto, para que se possam saber quais são 

as dificuldades encontradas pela criança, como isso pode atrapalhar no 

desenvolvimento escolar, social e cognitivo, qual é a posição dos pais e de como a 

escola deve agir. 

É importante que a escola esteja preparada para saber lidar com as 

adversidades que possam a vir surgir nesse tipo de situação e como agir com a 

criança e sua família que está passando por um processo de separação, pois podem 

ocorrer mudanças de humor, baixa rentabilidade durante as aulas, fácil irritabilidade, 

entre outros agravantes. 

          O presente estudo propôs uma análise mais aprofundada sobre o 

impacto da separação dos pais no desenvolvimento da criança, fazendo com que se 

possa entender de forma detalhada os processos e suas dificuldades. Tem como 

iniciativa ampliar o conhecimento dos envolvidos a pesquisa e fornecer subsídios 



 

 

 

para futuras pesquisas que possam ter correlação ao tema. 
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