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RESUMO 

O artigo trata sobre aprendizagem com base em estudos da Psicanálise, com 
objetivo de analisar o processo da criança em sua aprendizagem na dimensão 
afetiva. Percebemos que o ato de aprender pela sua complexidade exige uma 
reflexão que ultrapassa os caminhos da cognição, e nessa perspectiva, é 
fundamental a contribuição da psicanálise nessa discussão. O estudo teórico foi 
realizado com base em Dolto (2018) Winnicott (1990) Maranhãoet al(2017) 
Costa(2007)Násio (2003) e outros que abordam a questão. A pesquisa apontou que 
a Psicanálise em relação à aprendizagem não se orienta pela dimensão cognitiva e 
sim afetiva, antes participa da constituição psíquica a partir da problemática da 
origem da criança e do desejo de aprender que se constitui numa relação com o 
outro, ou seja, é marcada pela situação transferencial. Com isso, se infere que a 
formação do pedagogo como também de outros profissionais envolvidos no 
processo de aprendizagem da criança deve perpassar pelos conceitos psicanalíticos 
como desejo, transferência, inconsciente, linguagem e outros. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Criança. Psicanálise. 

 

ABSTRACT 

The 
articledealswithlearningbasedonstudiesofpsychoanalysis,inordertoanalyzetheprocess
ofthechild in hislearning in theaffectivedimension. We realize thattheactoflearningby 
its complexityrequires a reflectionthatgoesbeyondthe paths ofcognition, and in this 
perspective,isthecontributionofpsychoanalysis in thisdiscussion. The 
theoreticalstudywasbasedonDolto(2018) Winnicott (1990) Maranhãoet al (2017) 
Costa (2007) Násio (2003) andothersthataddresstheissue. The researchpointed out 
thatpsychoanalysis in relationtolearningisnotguidedbythecognitivedimension, 
butaffective, butparticipates in 
thepsychicconstitutionfromtheproblematicofthechild'soriginandthedesiretolearnthatco
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nstitutes a relationshipwiththeother, thatis, ismarkedbythetransferencesituation. Thus, 
it isinferredthattheeducationofthepedagogue as well as otherprofessionalsinvolved in 
thechild'slearningprocess must permeatethepsychoanalyticalconceptssuch as desire, 
transference, unconsciousness, languageandothers. 

Keywords: Learning. Kid.Psychoanalysis. 

 

INTRODUÇÃO 

A criança na atualidade tem sido motivo de muito estudo, principalmente 
por aqueles que trabalham com a educação infantil e,a sociedade está mais 
consciente da importância das experiências voltadas para o processo da 
aprendizagem, o que justifica demandas por uma compreensão maior sobre a 
história da criança e como ela chega ao contexto educacional. Quando existe esse 
interesse e empatia para a realidade interna e externa dessa criança é possível 
prever o sucesso na aprendizagem. 

Aprender é um processo que envolve interação e nessas etapas iniciais o 
fator emocional contribui em muito para o desenvolvimento da educação infantil. É 
importante perceber que uma criança quando é bem recebida pelo primeiro 
ambiente, no caso a própria mãe, se tornará segura e confiante para enfrentar 
outros ambientes, outras relações e aprender com novas experiências. Tendo 
experimentado esse espaço seguro terá condições de aproximar-se do outro, sem 
se perder de si mesmo e imaginar a relação com o outro. Assim confirma Costa 
(2007, p.35): 

Portanto na abordagem Kleiniana a mãe ocupa um lugar central. Quer a 
criança seja alimentada no seio ou na mamadeira, o corpo da mãe é a 
origem do conforto, alimento e vida. Do destino da relação com esta figura 
desejada, invejada e extremamente poderosa depende o seu subsequente 

desenvolvimento. 

Por mais que existam estudos pesquisas que fundamentam com muita 
propriedade a importância dessa etapa inicial de vida da criança quando ainda 
experimenta um nível de indiferenciação afetiva com as figuras parentais é possível 
perceber a partir do discurso do professor que essa compreensão ainda está 
nublada no cotidiano da sala de aula. Tal realidade gera inquietação nos 
profissionais que buscam aprimoramento de suas práticas para melhor compreender 
esse processo de acolhimento inicial que se estende no ambiente escolar. 

Winnicott (1990, p.175) esclarece 

[...] Já foi assinalado habilmente que a criança desenvolve um ambiente 
interno no decorrer do tempo e à medida que o crescimento se processa, 
aumenta a tolerância com relação às falhas do ambiente, permitindo que a 
criança participe ativamente da organização e da produção do contexto 
emocional que lhe parece desejável [...] 

Além disso, é necessário o professor compreender que a experiência 
social é fonte de desenvolvimento psíquico da criança. Que ela tem necessidade de 
sentir-se amada, apoiada para dessa forma se desenvolver. Como na primeira 
infância, ela ainda reflete o laço parental então, o acolhimento é fundamental no 
processo de aprendizagem contribuindo para o aperfeiçoamento da estrutura 
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cognitiva e afetiva da criança. Entende Maranhão et al(2017, p.268): “[...] A partir da 
relação vincular estabelecida na família e o desejo do aprendiz para aprender, uma 
relação poderá ser construída com a figura do professor, numa nova relação entre 
quem ensina e quem aprende” 

Nesse sentido o professor concentra esta relação com a criança implicado 
também em seu processo interno muitas vezes relacionado a questões mal 
resolvidas que estão instaladas no inconsciente e dos dissabores advindos da 
prática educativa, o qual o torna emocionalmente doente. Além disso, a própria 
formação que não deixa tão claro esse diferencial de sermos envolvidos pelo nosso 
inconsciente, nossas emoções e desejos. 

Dolto (2018) também explica sobre esse assunto para pais e educadores 
a importância da linguagem na relação, porque o ser humano está sempre na busca 
de comunicação com um ser que pode ser igual ou diferente dele. Neste sentido, 
sempre falar a verdade embora muitas vezes em tom forte, mas expressa em uma 
linguagem no nível da compreensão infantil vai permitir a humanização desse sujeito 
que tem direito a ela. 

Nessa direção de contribuir para a formação do pedagogo como também 
para aqueles que estão em sala de aula com criança que se encontra nessa fase da 
primeira infância, o estudo procura responder ao seguinte questionamento: A 
formação em Psicanálise seria um viés facilitador para o professor e outros 
profissionais que lidam com a criança compreenderem a aprendizagem não só numa 
dimensão cognitiva, mas também afetiva? 

Acreditamos na relevância social dessa temática porque na atualidade as 
demandas em relação à infância são bem desafiadoras e intervêm muitos fatores 
afetivos que origina a um só tempo do passado e do presente da vida da criança 
como também da própria dinâmica da sala de aula.  

O texto em discussão aborda aspectos da psicanálise e aprendizagem 
com foco na criança nos convidando a ampliar nossas reflexões para esse período 
da primeira infância tão significativo na vida do sujeito e por último, as considerações 
que expressam nossos sentimentos e nossa proposta com este estudo. 

 

PSICANÁLISE E O CONTEXTO DE APRENDIZAGEM 

A Psicanálise surgiu a partir de muitos estudos de seu inventor Freud 
para explicitar e defender seus pressupostos. Nesse sentido também chocou a 
humanidade no início do século XX com suas descobertas em relação ao 
desenvolvimento da personalidade da criança. 

[...] Freud causou um impacto decisivo ao mostrar a importância dos 
primeiros anos de vida na estruturação da personalidade, determinando o 
curso do seu desenvolvimento futuro no sentido da saúde mental e da 
adaptação social adequada ou da patologia. [...] (RAPPAPORT et al,1981, 
p.2) 

Freud em suas pesquisas e no espaço clínico descobriu que todo ser 
humano tem um estranho dentro de si chamado de inconsciente que divide a 
subjetividade e que muito fortemente nos manipula para escolhas, desejos, 
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interesses, necessidades e experiências. No inconsciente nada pode ser encerrado, 
ficar no passado ou ser esquecido. Sua principal atividade é a realização de desejos. 
Para o referido autor é o “funcionamento psíquico inconsciente, que abrange a maior 
parte de nossa vida mental” (NUNES; SILVEIRA, 2008, p.52) 

Uma questão surge: o professor tem consciência que age sobre a criança 
muito mais no nível do inconsciente do que do consciente? Para Mauco (1979) 
citado por Pedroza (2010, p.83): 

[...] Ele não age apenas pelo que diz ou pelo que faz, mas sim pelo que 

é. As relações afetivas acontecem de formas variadas. Cada um procura 
satisfazer seus desejos inconscientes. Porém, a criança, por ser mais 
fraca psiquicamente, com um eu que deve se construir à imagem dos 
adultos em sua volta, é particularmente atingida pelos desejos 
inconscientes de seus educadores. 

Leite (2011) acredita que o conceito de inconsciente dificulta a ação da 
educação porque sua atuação acontece por meio da palavra e ele vai além do 
discurso e as intenções daquele que se propõe a falar, fugindo ao controle. 

Embora Freud não tenha se dedicado a educação e nem realizado 
reflexões sistemáticas sobre aprendizagem, mas a Psicanálise em sua essência 
contribui para uma maior compreensão do ser humano “[...] traz importantes 
contribuições teóricas para a área educacional e promove uma reflexão ética em 
torno da prática pedagógica”[...] (NUNES; SILVEIRA, 2008, p.57). 

Voltolini (2011) também explica a partir das reflexões de Freud sobre essa 
relação entre o adulto nesse caso, o professor, e à criança existindo uma espécie de 
vínculo amoroso em um contexto intersubjetivo que vai criando condições para o 
processo de aprendizagem se efetivar. Nesse sentido é possível inferir que o 
educador pode receber a criança com empatia compreender seus sentimentos e 
suas mensagens emocionais, como também desenvolver a capacidade de estar 
presente. “[...] A subjetividade do aprendiz, o papel do professor e a relação entre 
ambos, aparecem como elementos essenciais para uma leitura psicanalítica da 
aprendizagem. [...]” (NUNES; SILVEIRA, 2008, p.57). 

Outra contribuição da Psicanálise é a transferência que Freud defendia 
como um investimento afetivo dirigido à pessoa do analista, ou seja, “[...] A 
transferência tem a ver com o amor, com a demanda de ser amado e mais do que 
isso, articula-se com a forma como a demanda de amor será acolhida, 
encaminhada, tratada e desmontada na experiência psicanalítica. [...]” (MAURANO, 
2006, p.8). 

 Nessa perspectiva, o espaço que acontece a situação de análise é muito 
importante para a emergência da transferência devido o analista está com seu 
tempo disponível ao paciente. “Se as necessidades libidinais do indivíduo não são 
satisfeitas pela realidade, ele orientará representações libidinais para toda nova 
pessoa com quem se relaciona. Trata-se de um deslocamento de afeto. [...]” 
(PEREIRA, 2017, p.28) 

Assim, é possível pensar que como a transferência acontece em qualquer 
relacionamento, em situação pedagógica essa condição se torna privilegiada uma 
vez que a criança ainda está presa a laços parentais e facilmente pode expressar 
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conteúdos afetivos dedicados ao professor. Segundo Kupfer (2004a) citado por 
Pereira (2017, p.28) “Um professor pode tornar-se a figura a quem serão 
endereçados os interesses de seu aluno, porque é objeto de uma transferência. E o 
que se transfere são as experiências vividas primitivamente com os pais”. 

No dia a dia de sala de aula percebemos concretamente essa situação 
transferencial. Muitas vezes a criança chega até a professora e a chama de “mãe” 
ou “vó” e isso acontece principalmente em situações apreensivas e de insegurança. 
Percebemos aí o deslocamento de conteúdos subjetivos destinado ao professor que 
é investido de grande importância para a criança. “[...] Porém, o professor precisa 
estar atento para não abusar deste poder, aprisionando o aluno a sua imagem[...]” 
(NUNES; SILVEIRA, 2008, p.61). 

É motivo também de transferência para a criança o olhar do professor, os 
gestos, ou seja, qualquer expressão corporal como também a própria fala. Essa 
vinculação ao ambiente escolar também diz respeito à relação transferencial e ao 
desejo de conhecimento. 

A sala de aula como espaço de linguagem é também de escuta, de 
respeito mútuo e o professor antes de ser um profissional e adulto precisa refletir 
sobre o problema de sua própria infância já não tão recente para não permitir a 
contratransferência, transferindo para a criança aspectos de seu inconsciente. Como 
ser desejante, o educador transmite o que sabe à criança e esse desejo está 
relacionado às suas experiências infantis fraternais e educacionais. 

A própria família, grupo primário de vinculação da criança ao mundo, é 
fundamental na construção da identidade e desenvolvimento emocional do sujeito e, 
por conseguinte, nas modalidades de aprendizagem. Em Almeida (2011) citado por 
Maranhão et al(2017, p.267): 

                          [...] a perspectiva pedagógica fundamentada na psicanálise considera 
o campo familiar como momento inicial da aprendizagem humana, 
cuja modalidade de aprendizagem se constrói ao depender se no 
enlace parental a criança é reconhecida e desejada como sujeito 
aprendente e a significação que o grupo familiar dá ao ato de 
conhecer. 

A partir do vínculo familiar e o desejo de aprender da criança é possível 
uma nova relação ser construída com a figura do professor. É necessário, portanto 
lembrar que esse caminho inclui uma história subjetiva, um passado implícito num 
momento presente entre quem ensina e quem aprende. Assim afirma Maranhão 
(2017, p.268): 

[...] Muitos autores que orientam seu trabalho pela teoria psicanalítica 
têm se apropriado desta hipótese. Os pais são as principais pessoas a 
quem a criança supõe algum saber e reconhece à autoridade, esse 
vínculo parental é convocado a marcar presença na escola, seja nos 
momentos festivos e de devolutiva do trabalho pedagógico, seja nas 
dificuldades de aprendizagem, aonde a escola irá tencionar os pais a 
buscarem ajuda fora dela, muitas vezes no psicopedagogo. 

Dessa forma, podemos pensar que o processo de aprendizagem 
acontece em conexão com a nossa história de vida e que existe uma subjetividade, 
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ou seja, a marca de um sujeito permanentemente atravessado pela dimensão 
inconsciente (NUNES; SILVEIRA, 2008). 

 

A CRIANÇA E A PSICANÁLISE 

Através dos séculos o conceito de criança tem se modificado partindo de 
total desconhecimento que abriu para um campo de investigação, que não era 
conhecido. Nesse sentido a Psicanálise surge com uma concepção de criança muito 
singular abalando de certa forma essa representação idealizada da infância, um ser 
assexuado, sem desejo próprio, já foi considerada também como uma tábula rasa na 
perspectiva educacional. Freud com suas teorizações contrariou todos os tabus 
existentes e lançou um novo olhar para criança. Com ele novos seguidores 
surgiram: Anna Freud, Melanie Klein, Françoise Dolto, Donald Winnicot e outros. 

Freud no espaço da clínica a partir da escuta de suas pacientes histéricas 
desenvolveu a teoria da sedução, em sua hipótese, a origem das neuroses da 
pessoa adulta ocorria em experiências sexuais traumáticas na infância. Logo 
percebeu o fracasso dessa teoria e que as cenas de sedução não teriam ocorrido e 
conclui que os sintomas apresentados pelos histéricos decorriam das fantasias 
impregnadas de desejo (COSTA, 2007). Dessa forma a teoria psicanalítica avança 
quando Freud destaca que os fatos infantis não são mais relevantes, mas a 
realidade psíquica. 

[...] a realidade psíquica constituída pelos desejos inconscientes e fantasias 
a ela vinculadas, tendo como pano de fundo a sexualidade infantil. Ocorre 
também uma modificação no conceito de infância, que deixa de ser vista a 
partir de um registro genético e cronológico para ser abordada pela lógica 
do inconsciente(COSTA, 2007, p.14) 

A criança a partir da visão de Freud é introduzida no campo da 
sexualidade em contato com a mãe ou substituto, ou seja, o corpo do bebê é 
erogenizado. É uma criança muito peculiar “[...] visada pelo gozo, gozo que deixa 
seus traços no adulto, em seus sucessos e seus fracassos, suas perversões ou suas 
sublimações” (CLASTRES, 1991, apudPRISZKULNIK, 2004, p.77). Desse modo 
Freud desmistifica para a sociedade no início do século XX a pureza a castidade 
erguida em torno da criança. 

Essa criança na perspectiva psicanalítica vive conflitos e contradições 
passando por momentos de tristeza e solidão assim fala Melanie Klein citada por 
Costa (2007, p.41):  

Embora a psicologia e a pedagogia tenham sempre mantido a crença de 
que uma criança é um ser feliz e sem conflitos e tenham suposto que os 
sofrimentos dos adultos resultam dos encargos e das durezas da realidade, 
devemos afirmar que justamente o oposto é verdadeiro. O que aprendemos 
sobre a criança e sobre o adulto através da psicanálise é que todos os 
sofrimentos da vida ulterior são, em sua maior parte, repetições dos 
sofrimentos infantis, e que toda criança, nos primeiros anos da sua vida, 
passa por um grau incomensurável de sofrimento. 

É com base na referida autora que ressaltamos nessa fase inicial o papel do 
professor que deve entender e escutar as crianças, suas queixas escolares dando-
lhes uma atenção mais cuidadosa e significados diferentes, de acordo com a 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                           Nº 7, p. 38-47, Nov/2019 

 

 

 

TIMBÓ, SOUZA & COSTA (2019) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
particularidade de cada uma. Dificuldades em sala de aula revelam muitas vezes 
questões de ordem relacional e de abandono pela própria família, como também 
situações pedagógicas. Dessa forma é importante ao docente não esquecer nem 
desconhecer o saber inconsciente de cada criança. 

Winnicott (1990) como pediatra e psicanalista destacou a influência do meio 
ambiente no desenvolvimento psíquico infantil. Portanto, cabe à escola na figura do 
professor conhecer toda a influência que o ambiente externo provoca na criança 
desde seus primeiros anos de vida em relação a sua palavra, que pode ser 
encoberta por meio de conteúdos de transferências a partir da fala do adulto, 
iniciadas pelos pais, irmãos, avós, tios, professores e outros. 

“[...] O ambiente é sinônimo de cuidados maternos, ou seja, é a mãe, ou 
algum substituto desta, que irá favorecer ou dificultar o desenrolar desse 
processo. É por intermédio de seus cuidados e da capacidade que a mãe 
tem de se adaptar às necessidades do bebê que ela passa a conhecer o 
mundo [...]” (COSTA, 2007, p.48). 

Dolto (2018) defende a linguagem e a função simbólica considerando a 
comunicação Inter psíquica, já na vida fetal e principalmente depois do nascimento. 
O ser humano não nasce pronto como os animais. O sujeito do inconsciente nasce 
no campo do outro. 

[...] logo após o nascimento, o bebê grita, este grito é descarga e a resposta 
do outro que transforma o grito em apelo, em demanda. A partir daí, a 
criança entra no mundo da linguagem, entra no campo da fala, mesmo que 
ela ainda não fale, e até mesmo que seja surda (COSTA, 2007, p.63). 

É justamente essa compreensão da linguagem que as pessoas voltadas para a 
educação e a aprendizagem precisam estar atentas. Neste sentido, Dolto (2018, 
p.10) ainda enfatiza: 

É o papel do dizer e, mais ainda, do agir. Para uma criança, tudo é 
linguagem significativa, tudo o que se passa à sua volta e que ela observa. 
Ela reflete sobre essas coisas. Uma criança reflete e escuta melhor quanto 
menos olha a pessoa que está falando. Assim, quando os professores 
primários querem que as crianças olhem para eles, perdem 50% de sua 
atenção. 

Para Násio (2003) não importa a idade da criança e, por menor que seja 
perceberá a intenção do que é falado. Basta que o interlocutor tenha a certeza de 
que ela compreende. E acrescenta que um recém-nascido não percebe o significado 
das frases, mas sua intuição consegue captar a essência de uma mensagem. E 
reforça seu pensamento “[...] Insisto também para que os adultos, ao se dirigirem à 
criança, estejam convencidos de que ela compreenderá o que estão lhe dizendo. 
Esta é uma condição essencial para todo diálogo fecundo[...]” (p.104). 

O referido autor é bastante enfático quando esclarece sobre a importância da 
emoção quando se fala para uma criança e apresenta um exemplo dessa 
comunicação entre a mãe e seu bebê no momento de entregá-lo em uma creche. 

 “[...] Agora tenho de ir trabalhar, dona Ana vai cuidar bem de você e venho 
te buscar de tardinha, às cinco horas”. [...] ela lhe dirige uma mensagem 
clara, verdadeira e tranquilizadora; tranquilizadora porque a mãe deixa seu 
filho com o espírito despreocupado. (NÁSIO, 2003, p.104) 
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Toda separação é difícil especialmente para a criança ela sofre, mas quando 

se explica a situação o sofrimento desaparece. Instala-se dessa forma, um 
sentimento de segurança. “E é isto que é importante na linguagem que usamos com 
o bebê, por menor que seja, assim como com as crianças maiores: é de sermos 
verdadeiros no que diz respeito ao que sentimos [...]” (DOLTO, 2018, p.18). 

Diante de tal situação é necessário questionarmos até que ponto o adulto é 
verdadeiro com a criança? É possível se colocar em prática no dia a dia de sala de 
aula do professor a consciência dessa importância? A esse respeito Násio(2003) 
acrescenta “É fundamental lhe falar olhando-o bem nos olhos, com palavras 
autênticas que nos venham espontaneamente do coração” (p.103). 

A atitude acima descrita com relação à comunicação nos sugere que a 
psicanálise torna-se fundamental como subsídio teórico ao colocar a linguagem 
como marca do humano, possibilitando dessa forma uma aproximação com as 
questões da educação, principalmente no que diz respeito à importância que o 
professor deve atribuir àquilo que a criança diz, bem como ao que é dito a ela. Ou 
seja, alinguagem permite a criança se relacionar com o outro num processo de 
diálogo permanente. 

Para a Psicanálise, a palavra da criança precisa ser resgatada. Essa prática 
possibilita a mesma deixar de ser objeto dos desejos e necessidades dos adultos, 
permitindo se investigar como ela pensa, senteepercebe o mundo à sua volta.  

Nesse processo de resgatar o que se passava com as crianças que eram 
atendidas,Winnicott, Klein, Dolto utilizavam em seus atendimentos o desenho, a 
modelagem e a própria fala. Materiais disponíveis em sala de aula que unidos ao 
conhecimento da psicanálise o professor terá mais condição de conhecer o universo 
interno e conflitos que a criança manifesta. 

 

CONCLUSÃO 

Ao responder a questão inicial compreendemos que seja possível para o 
professor entender que o processo de aprendizagem envolve aspectos subjetivos, 
afetivos e emocionais. Portanto,precisa haver mudanças na formação do 
pedagogo,ouseja, que sua formação passe por momentos de autoconhecimento, de 
reflexão sobre si mesmo, sua infância, relação com seus professores. 

É necessário também acrescentar na formação do professor uma disciplina que 
contemple alguns conceitos da Psicanálise como subjetividade, inconsciente, 
desejo, transferência, desenvolvimento psicossexual, linguagem e outros. Dessa 
forma ao ampliar a visão do professor se irá compreender essa intrincada relação, 
dimensionar sua importância e sua prática docente atentando para sua singularidade 
e responsabilidade. 

Compreendemos que o primeiro ambiente da criança é a família e quando essa 
vai para escola ainda presa aos laços parentais,o professor passa a exercer grande 
influência sobre ela por estar investido da relação afetiva primitivamente dirigida aos 
pais expostos nos sentimentos de admiração, respeito como também amor-ódio, ou 
seja, ambivalência afetiva. 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                           Nº 7, p. 38-47, Nov/2019 

 

 

 

TIMBÓ, SOUZA & COSTA (2019) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
Sabemos que o ser humano,diferente de outros animais,é marcado pelo desejo 

inconsciente, que introduz em todas as atividades,o desconhecido e o imprevisível. 
Dessa forma, tanto o professor como a criança estão envolvidos nesse processo. 
Outro conceito que a Psicanálise nos auxilia na relação pedagógica é a 
transferência. Entendemos que a relação professor-aluno é permeada por muitos 
fenômenos transferenciais complexos. 

Pela transferência positiva a criança coloca o professor em um lugar ideal,com 
características especiais, com o qual se identifica e não pelo que supostamente tem 
o saber desejado por ela. Com uma atitude sensível e de acolhimento por parte do 
professor à criança se fortalece na transferência e progride para uma construção de 
conhecimento mais autônoma. 

A Psicanálise ressalta a importância da linguagem e como ela permite a 
entrada da criança no universo simbólico, ou seja, é pela mediação da palavra que é 
possível a simbolização e a constituição da subjetividade. A escola precisa resgatar 
essa linguagem da criança,observar com atenção como ela se manifesta. Faz-se 
necessário também,colocar em palavras, desenhos, jogos, brincadeiras, modelagem 
suas tristezas, o que ela faz e sente. É estratégia relevante que pode ser utilizada 
para melhorar o desenvolvimento emocional e de aprendizagem entre as crianças. 

O objetivo do estudo foi fazer uma análise da aprendizagem da criança com 
foco na Psicanálise, acreditamos que foi possível, mesmo não tendo sido 
aprofundados os conceitos mais significativos da teoria psicanalítica. Acreditamos 
também na sensibilização que esse estudo possa influenciar nos futuros leitores, até 
porque trabalhar com a primeira infância tem sido um grande desafio especialmente 
aos professores devido às demandas afetivas. 

Enfim,a Psicanálise como um saber novo não deve ser considerada como 
salvadora de toda a problemática educacional, mas é importante para a 
compreensão dosfenômenos que envolvem o processo de aprendizagem. 
Acrescentar novos conteúdos que possibilitem ao professor um autoconhecimento 
favorece na sua prática um pensamento mais claro e compreensivo, como 
também,um conhecimento mais profundo da criança em relação aosseus sonhos, 
fantasias, alegrias e tristezas que podem ajudar a resgatar possíveis dificuldades na 
aprendizagem decorrentes da falta de relacionamento entre professores e crianças.   
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