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RESUMO 

 

Este trabalho pretende abordar a afetividade como fator imprescindível no processo de ensino 

aprendizagem, pois age de forma positiva na vida educacional. Através do afeto, o aluno 

adquire todas as condições necessárias para se sentir seguro e protegido. Assim, para que 

tenha um desenvolvimento saudável e adequado dentro do ambiente escolar é necessário 

estabelecer relações positivas, para se atingir os objetivos educativos. A relação afetiva entre 

aluno/professor que é de extrema importância para o desenvolvimento de aprendizagem 

saudável entre os educandos, e adaptação dos mesmos ao meio físico e social. O 

desenvolvimento do aluno tem um valor imprescindível para o processo de construção de 

conhecimentos e da realidade em que ele vive. Percebe-se que o afeto é um grande laço que 

liga o professor e aluno, é um conjunto onde estão relacionados á autoestima, amor, 

sentimentos e valores, são essas relações entre educador e educando que faz uma 

aprendizagem agradável e sadia. A afetividade é a mistura do todo, de todos esses 

sentimentos, que ensina aprender e cuidar adequadamente de todas essas emoções é que vai 

proporcionar ao sujeito uma vida emocional plena e equilibrada. O trabalho será desenvolvido 

através de uma abordagem teórica sobre a importância da afetividade na aprendizagem, 

fundamentada nos autores, Cunha, Saltini, Piaget, Cury, Vygotsky também através de uma 

pesquisa em diferentes ambientes educativos e investigou-se professores, equipe diretiva 

(coordenadores, diretores, orientadores).  
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ABSTRACT 

 

This work aims to approach affectivity as an indispensable factor in the teaching process, 

because it acts positively in educational life. Through affection, the student acquires all the 

necessary conditions to feel safe and protected. Thus, in order to have a healthy and adequate 

development within the school environment it is necessary to establish positive relationships 

in order to achieve the educational objectives. The affective relationship between 

student/teacher that is extremely important for the development of healthy learning among 

students, and adaptation of them to the physical and social environment. The student's 

development has an indispensable value for the process of knowledge construction and the 

reality in which he lives. It is perceived that affection is a great bond that connects the teacher 

and student, it is a set where they are related to self-esteem, love, feelings and values, it is 

these relationships between educator and student that makes a pleasant and sound learning. 

Affectivity is the mixture of the whole, of all these feelings, that teaches learning and taking 

care properly of all these emotions is that will provide the subject with a full and balanced 

emotional life. The work will be developed through a theoretical approach on the importance 

of affectivity in learning, based on the authors, Cunha, Saltini, Piaget, Cury, Vygotsky also 

through research in different educational environments and investigated teachers, 

management team (coordinators, directors, advisors). 

 

Keywords: Learning; Development; Affectivity; school. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho trata da importância da afetividade na educação infantil, por 

compreender que quando tratamos um indivíduo, com carinho e afeto, podemos transforma-lo 

em uma pessoa que tem o poder de encarar as adversidades e as dificuldades da vida e tem 

grande probabilidade de se tornar um sujeito sol de tornar-se uma pessoa mais bondoso, 

humanitário, mais centrada. Nessa conjuntura notamos além disso que o professor deve fazer 

a sua parte, buscando estar equilibrado emocionalmente, para que se tiver a necessidade possa 

interferir nas confusões que possam surgir em sua sala de aula. Para que assim o educador e o 

educando tenham um bom relacionamento pautado no respeito e no carinho, favorecendo essa 

mediação.  

O afeto, é uma ferramenta eficaz, que motiva os alunos a ter um melhor 

comportamento e uma boa aprendizagem, um maior comprometimento com as aulas e as 

atividades que lhe são impostas. O estudo a qual corresponde essa produção acadêmica lança 

uma reflexão sobre afetividade e sua importância no processo educativo, particularmente no 

que diz respeito a relação entre professor e aluno que contribui para uma boa aprendizagem. 

Não se pode viver sem afetividade, e a vivência desta acarreta o caráter do sujeito 

refletindo em toda sua conduta humana. Os alunos cobram constantemente por atenção, assim 

os professores devem ficar atentos para compreender e dar mais visibilidade a esse importante 

fato. Isso significa que não bastam só mediar os conteúdos de maneira clara e objetiva, mas 

dispor um pouco de carinho, afeto e atenção, se preocupar com cada um que está formando, 

colaborando também para a formação pessoal, intelectual e emocional de cada indivíduo. 

Aplicando práticas dinâmicas e libertadoras com certeza as aulas serão bem-sucedidas e a 

evasão escolar diminuirá bastante. 

Partindo do pensamento de que o indivíduo é uma pessoa dotada de raciocínio, 

sentimentos, desejos e expectativas, o qual procura ver no outro a confirmação do bem e do 

carinho natural que deve existir entre os seres, o professor deve irrigar a felicidade dos 

educandos promovendo seu bem-estar, e jamais resolver os problemas usando o autoritarismo. 

A afetividade desempenha um papel primordial nas relações incomuns entre 

aluno/professor, além de motivar de maneira decisiva a astúcia, a lembrança, a memória, o 

pensamento, o anseio e as ações, e ser assim, um elemento primordial da harmonia e da 

sensatez da personalidade do sujeito.  

A afetividade é uma das forças mais complicadas e intensas de que uma pessoa pode 

compartilhar. É um sentimento que tem início logo na ocasião em que um indivíduo tem uma 
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ligação de amor por outro indivíduo, que traz no seu núcleo, um complicado e intenso medo 

da perda. Quanto mais o indivíduo tem amor pelo outro, mais tem medo da separação, o que 

termina por desencadear outros sentimentos, como ciúme, ódio, a inveja, e saudade. 

Fora do convívio familiar a escola, por ser o primeiro local onde a criança irá se 

socializar, e irá ser a base da sua aprendizagem, onde irá ofertar todas as condições 

necessárias para que ela se sinta protegida e segura. Assim sendo, não temos dúvidas de que é 

indispensável que o professor seja consciente da sua importância, não somente como simples 

instrutor de informações e de conhecimentos, mas como um agente transformador com uma 

visão sócio crítica da realidade. 

A escola é a base inicial do aprendizado dos alunos, pois é através dela que surge seus 

primeiros contatos com o conhecimento. Essa também deve trabalhar com professores 

preparados para incentivar e aprimorar a diversidade nas escolas, principalmente as 

dificuldades de cada aluno. Para que o educando se desenvolva de maneira saudável, é preciso 

que sejam estabelecidas relações positivas com os educadores. 

O papel da escola é acolher e transmitir afeto para seus alunos, sendo que o educador 

seja um amigo que tem e espera respeito entre ambos. Mas, os desafios de transformar a 

escola em um ambiente afetivo são diversos. Alguns dos problemas atuais são violência, 

desmotivação, a ausência dos pais. Todos esses fatores dificultam no desenvolvimento do 

aluno e principalmente impedem o educador de ter uma relação afetiva. 

Esse trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa/descritiva, e será 

desenvolvida através de fontes secundárias, como: textos escritos, leis e pareceres sobre a 

problemática apresentada, e também questionário fechado, visando a análise da realidade das 

escolas públicas municipais do município de Alto Santo.  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, no primeiro capítulo foi dada uma 

definição sobre o que é afetividade e a sua importância no processo ensino aprendizagem, 

levantando questões reflexivas na ação pedagógica, influenciando positivamente o processo 

educativo. Este capítulo também faz uma abordagem sobre as teorias de alguns estudiosos: 

HENRI WALLON, JEAN PIAGET, PAULO FREIRE, VYGOTSKY entre outros.  

No segundo capítulo fala-se sobre a importancia da afetividade no contexto familiar, 

seguindo pelo terceiro capítulo que trata sobre a afetividade no processo ensino 

aprendizagem, logo após apresentaremos a metodologia aplicada e analise de dados, e por 

último serão apresentadas as conclusões do trabalho. 
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CAPÍTULO I – CONCEITUANDO DE AFETIVIDADE 

A definição da palavra afeto, segundo o Minidicionário Aurélio (2010), significa 

sentimentos de afeição, amizade e amor. Nas variadas literaturas, afetividade está relacionada 

a diversos termos: emoção, estado de humor, motivação, sentimentos, paixão, atenção, 

personalidade, temperamento e outros. O número de definições cientifica sobre a emoção é 

grande, e a afetividade é estudada em áreas de conhecimentos diversos. Segundo 

ABBAGNANO (1998, p.53), 

 

Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, 

porquanto designa todo estado, condição ou qualidade que consiste em sofrer 

uma ação sendo influenciado ou modificado por ela. O afeto é um 

sentimento inerente aos seres humanos, não podendo sofrer modificações 

conforme seu estado de saúde. 

 

PINO (2000, p. 128) afirma que: 

 

Os fenômenos afetivos representam a maneira como os acontecimentos 

repercutem na natureza sensível do ser humano, produzindo nele um elenco 

de reações matizadas que definem seu modo de ser no mundo. Dentre esses 

acontecimentos, as atitudes e as reações dos seus semelhantes a seu respeito 

são, sem sombra de dúvida, os mais importantes, imprimindo às relações 

humanas um tom de dramaticidade. Assim sendo, parece mais adequado 

entender o afetivo como uma qualidade das relações humanas e das 

experiências que elas evocam (...). São as relações sociais, com efeito, as que 

marcam a vida humana, conferindo ao conjunto da realidade que forma seu 

contexto (coisas, lugares, situações, etc.) um sentido afetivo” (idem, p. 130-

131). O afeto ou sentimento que sentimos por alguém ou algo é da natureza 

humana, ou seja, é uma qualidade humana. 

 

Na filosofia, o afeto faz parte das reflexões de quase todos os filósofos, desde a 

Antiguidade até dias atuais. Compreende-se como afeto as relações não comandadas pelo 

controle monopólico da paixão. Desta maneira, o afeto é definido como tradutor de 

benevolência, cuidado, amparo, afeição, gratidão, etc. assumindo por análise o termo afeição, 

que para os filósofos era a consequência de uma ação resultante de um efeito sobre a mente. 

Foi estabelecido dessa forma, assim, uma diferença entre a afeição externa sucedida de 

acontecimentos exteriores e a afeição interna que resulta de aspectos íntimos.  

Ao longo da história da filosofia a descrição do termo afeição, atende, especialmente, 

aos seguintes aspectos: em determinados episódios ele é visto como se marcasse uma afeição 
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inferior e até uma pura sensação; em outros, é apresentado como se confessasse a 

multiplicidade de uma emoção intencional.  

Nas duas definições, no entanto, existe uma fundamentação de unificar, porque, 

mesmo compreendida como algo propositado, a afeição se restringe à esfera do 

“minimamente intencional”, de tal maneira que a afeição tange sempre à sensibilidade, ou 

pelo menos, o denominado sentimento inferior. Entretanto, a afeição é determinada como uma 

constante formação da sensibilidade que pode sofrer interferências de aspectos externos e que 

também pode corresponder a um estado anterior ao ânimo afetado. Na primeira casualidade, a 

afeição é denominada passiva; na segunda, ativa. É corriqueiro, ultimamente, no ambiente 

escolar, que os professores trabalhem o processo de aprendizagem repartindo a criança em 

duas metades: a cognitiva e a afetiva. É importante garantir que este é um dos maiores 

enganos existentes na maioria das propostas educacionais da contemporaneidade.  

A afetividade muda através do desenvolvimento do conhecimento da criança e o ser 

humano aprendem por meio da sua cultura e interação com as pessoas que o rodeiam. Este 

sentimento é o agente motivador da atividade cognitiva, e dizia Piaget (1896-1980) também 

que a afetividade seria a energia que move a ação, enquanto a razão seria o que possibilitaria 

ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados, e obter êxito nas ações. 

A afetividade na Educação é um tema que deveria ser mais divulgado no contexto 

educacional, porque os professores deveriam saber lidar melhor consigo mesmos e com os 

outros. Conhecer melhor os aspectos de afetividade, para interagir melhor com seus alunos. 

1.1. A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

A afetividade está presente em nossas vidas através de manifestações dos nossos 

sentimentos. No entanto vivemos num momento diante da sociedade em geral, onde o próprio 

homem parece estar sufocando sentimentos de amor, afeto, carinho, e substituindo estes 

sentimentos, por ódio, violência, traição e egoísmo. 

O desenvolvimento infantil é um processo que depende de cada criança, de suas 

experiências anteriores, do ambiente em que vive e de suas relações com seu meio. Todos 

esses fatores estão interligados e o papel do adulto é o de ajudar a criança a atingir o seu 

desenvolvimento integral. 
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Decorre dessas considerações a necessidade de compreender como a criança aprende. 

O conhecimento se dá num processo dinâmico, a partir das interações indissociáveis da 

criança com o meio físico e social. O meio é muito importante, mas a construção do 

conhecimento é um processo de interiorização e exteriorização da ação da criança sobre o 

meio, os objetos, o mundo. A afetividade é um fator de grande importância no 

desenvolvimento do indivíduo, tanto na sua aprendizagem como nas suas relações com os 

outros. 

Para WALLON, apud Galvão (1995) a afetividade está relacionada com as primeiras 

expressões de sentimentos, como sofrimento e prazer que a criança experimenta. Essas 

manifestações estão ainda em estágio primitivo, de base orgânica e tem por fundamento o 

tônus que representa a base onde acontecem as reações afetivas, mantendo uma estreita 

relação com a afetividade durante o processo de desenvolvimento humano. Na medida em que 

vai se desenvolvendo a afetividade passa a ser influenciada pela ação do meio social. 

Henri WALLON atribuiu grande importância à afetividade em suas obras, 

principalmente no desenvolvimento infantil, como se pode ver nos estágios de 

desenvolvimento a seguir. 

WALLON apud GALVÃO (1995) [...] vê o desenvolvimento da pessoa como uma 

construção progressiva em que se sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e 

cognitiva [...]. Essas fases com características próprias são divididas por WALLON em cinco 

estágios: a) Impulsivo - emocional: (0 a 1 ano); b) Sensório – Motor e projetivo (até os 3 

anos); c) Personalismo: (3 a 6 anos); d) Categorial; e) Adolescência. 

Nos estágios do desenvolvimento de WALLON, há alternâncias de momentos 

predominantemente cognitivos, que são as fases onde predominam o real, o conhecimento do 

mundo físico, e outros predominantemente afetivos, que são as relações com o humano, são as 

etapas onde acontece a formação do eu. 

No início do desenvolvimento a afetividade, o ato motor e a inteligência aparecem 

pouco diferenciados, e aos poucos no decorrer do processo vão se tornando independentes 

Através destes estágios propostos por WALLON, percebe-se a presença da 

afetividade em muitas etapas e a sua importância para a efetivação deste desenvolvimento, já 

que tanto as etapas predominantemente cognitivas como as afetivas dependem uma da outra 

para a evolução do desenvolvimento. 

Segundo ARANTES (2002), Piaget em suas teorias também ressalta a importância 

da afetividade no desenvolvimento infantil, quando coloca que o fator cognitivo e afetivo, não 

pode ser visto separadamente, pois estão ligados, e que em toda ação e pensamento existe um 
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lado cognitivo, que são as estruturas mentais e um lado afetivo sendo representado pela 

energética que é a afetividade 

Sendo assim, a afetividade é vista como a energia que leva a inteligência, ela precisa, 

antes de tudo ser trabalhada para que ocorra o desenvolvimento, não existe comportamento 

puramente cognitivo, e nem estados afetivos sem elementos cognitivos. É através da 

afetividade que se desperta o prazer, o gosto pelo que se quer conhecer 

Para PIAGET, Apud SALTINI (1997) há uma relação intrínseca entre o 

desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento moral, estes ocorrem paralelamente. A criança 

vai superando a fase do egocentrismo, percebendo a importância das relações com os outros, e 

desenvolve a percepção do eu e do outro como referência. O autor considera que o equilíbrio 

faz parte do desenvolvimento cognitivo, e este só é alcançado através da qualidade da troca 

intelectual entre os indivíduos. Uma boa socialização só acontece quando essa troca atinge o 

equilíbrio. 

Também VYGOTSKY dá a sua contribuição a respeito da importância da afetividade 

no desenvolvimento infantil, quando diz que as emoções fazem parte do funcionamento 

mental, sendo importante em sua configuração. O pensamento humano só pode ser 

compreendido quando se leva em conta a base afetiva REGO (1995, p. 122) em seu livro 

coloca que, na perspectiva de VYGOTSKY: 

 

Cognição e afeto não se encontram dissociadas no ser humano, pelo 

contrário, se inter-relacionam e exercem influência recíproca ao longo 

de toda a história do desenvolvimento do indivíduo. Apesar de 

diferentes, formam uma unidade no processo dinâmico do 

desenvolvimento psíquico, portanto, é impossível compreendê-los 

separadamente 

 

Palácios e HIDALGO (2004) apontam que nos primeiros anos da infância, a família 

é o principal contexto onde as crianças se desenvolvem, no qual vão construindo o 

conhecimento do próprio eu, aprendendo a controlar as emoções, observando e se 

relacionando com os adultos a sua volta. Conforme vão se desenvolvendo, novos contextos 

são apresentados, novas fontes de influência, que também vão interferir na formação e no 

desenvolvimento da personalidade, a escola e a família são os dois contextos que mais 

influenciam nesse desenvolvimento. 

Pode-se perceber que a afetividade é parte do desenvolvimento do indivíduo sendo 

um fator de grande importância neste processo, que deve ser considerado para a formação 

integral da criança. 
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Segundo VYGOTSKY (1896-1934) o desenvolvimento da afetividade refere-se em 

dois níveis: o desenvolvimento real ou afetivo: Este grau é determinado pela capacidade que 

uma pessoa tem de solucionar sozinha as atividades que aparecem no caminho. Mas isso não 

significa que o indivíduo é um autodidata que aprende tudo sozinho. O aprendizado por meio 

dos estudos, do autoconhecimento, da leitura de livros, da escuta de palestras, do 

envolvimento com atividades educativas, do convívio com outras pessoas e da experiência são 

apenas alguns dos fatores que contribuem para que um ser humano construa sua inteligência, 

intelecto, habilidade técnica, senso crítico e que seja capaz de resolver problemas sozinho, e o 

desenvolvimento potencial ou proximal:  é fomentada pela interação de um indivíduo 

aprendiz com outros indivíduos com maior experiência.  

O uso dessa abordagem na prática educacional necessita que o professor ou instrutor 

identifique a Zona Proximal e a estimule rumo ao progresso conjunto. Isso faz com que o 

caminho de aprendizagem seja o condutor do aprendiz da Zona de Desenvolvimento Proximal 

ao Nível de Desenvolvimento. 

VYGOTSKY ainda afirma que o afeto e o intelecto estão ligados e enraizados em 

influencias mutuas. Educadores como WALLON, Piaget e Vygotsky, contribuem para que 

seja discutido e tentem entender a ligação e influência dos laços afetivos na formação de cada 

criança, e como influenciam também nos processos de ensino aprendizagem. 

No âmbito da educação construtivista, existe uma preocupação na forma de ensinar, 

por isso é importante que se identifique as relações e aspectos afetivos, para poder aplicar 

dinâmicas e atividades adequadas no processo ensino aprendizagem. 

A afetividade é construída através da vivencia de cada um, com manifestações e 

comportamentos de intenções, crenças, valores, sentimentos, e desejos, e estes aspectos 

influenciam nas relações, e automaticamente reflete no ensino aprendizagem também. Porem 

a vida do ser humano em geral, está ligada aos processos psicológicos, envolvendo situações 

sociais de desenvolvimento em que a pessoa está envolvida. 

 

O desenvolvimento da pessoa como um ser completo não ocorre de forma 

linear e contínua, mas apresenta movimentos que implicam integração, 

conflitos e alternâncias na predominância dos conjuntos funcionais. No que 

diz respeito à afetividade e cognição, esses conjuntos revezam-se, em termos 

de prevalência, ao longo dos estágios de desenvolvimento. Nos estágios 

impulsivo-emocional, personalismo, puberdade e adolescência, nos quais 

predomina o movimento para si mesmo (força centrípeta) há uma maior 

prevalência do conjunto funcional afetivo, enquanto no sensório-motor e 

projetivo e categorial, nos quais o movimento se dá para fora, para o 

conhecimento do outro (força centrífuga), o predomínio é do conjunto 
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funcional cognitivo. (2008, apud FERREIRA; ACIÓLY-RÉGNIER, 2010, p. 

4) 
 

O professor ocupa um papel muito importante como mediador na vida e na 

aprendizagem do aluno, favorecendo a construção do seu conhecimento, e o afeto é um meio 

pelo qual o professor pode usar para se aproximar dos alunos, valorizando suas experiências 

trazidas de casa. 

Vivemos num mundo capitalista e individualista, onde os pais se dedicam mais ao 

trabalho, deixando de lado a instituição familiar, e se esquecendo do vínculo afetivo entre a 

estrutura da família. 

E esta carência afetiva na formação da criança, ira refletir de forma negativa na 

escola, e no processo de ensino aprendizagem. Porem uma ferramenta importante para 

trabalhar a pedagogia do amor em sala de aula, é criar vínculos com o aluno. 

O professor deve observar em cada educando, seus talentos, suas potencialidades, 

seus dons e sua história de vida. Deve procurar ter dialogo com ele, se importar com seus 

problemas particulares, e inclusive tentar resolvê-los, e todos estes aspectos são elos que 

ligam afetivamente o educador ao educando. 

 

[…] Como professor […] preciso estar aberto ao gosto de querer bem aos educandos 

e à prática educativa de que participo. Esta abertura ao querer bem não significa, na 

verdade, que, porque professor, me obrigo a querer bem a todos os alunos de 

maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta que tenho de 

autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática 

específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar como falsa a separação 

radical entre “seriedade docente” e “afetividade”. Não é certo, sobretudo do ponto 

de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, 

mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato 

dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. (FREIRE, 1996, p. 159) 
 

 

Muitas vezes é interessante que o professor tenha uma conversa amiga no final da 

aula, ou no intervalo do lanche, resultando num clima de afeto e confiança entre ambos. O 

professor precisa ser movido a tentar modificar a cada um de seus aprendizes, transformando-

os em cidadãos reflexivos e afetivos. No entanto automaticamente através destes vínculos 

afetivos o professor terá um melhor resultado no processo de ensino aprendizagem. E a escola 

deve oferecer um ambiente agradável ao educando, e que o mesmo possa ver a escola como 

um algo prazeroso e não obrigatório. 
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1.2. A AFETIVIDADE SEGUNDO HENRI WALLON 

Quando discorremos sobre afetividade e aprendizagem é evidente a relevância de 

Henri WALLON. Ele, com suas pesquisas e estudos, colaborou grandiosamente para o 

reconhecimento da importância da afetividade na vida da criança. WALLON garante, que a 

expressão emocional, o comportamento e a aprendizagem do ser humano são correlatos. 

MAHONEY e ALMEIDA (2004, p.14) a este respeito afirmam: 

 

Em outras palavras, o desenvolvimento da criança se constitui no encontro, 

no entrelaçamento de suas condições orgânicas e de suas condições de 

existência cotidiana, encravada numa dada sociedade, numa dada cultura, 

numa dada época. 

 

WALLON (2003) destaca que a afetividade é central na construção da pessoa. O 

desamparo biológico que caracteriza os dois primeiros anos da vida humana, em razão das 

precárias condições de maturidade orgânica, determina um longo período de absoluta 

dependência da criança dos cuidados de um adulto para poder sobreviver. Isso torna a 

emotividade a força que garante a mobilização do adulto para entender suas necessidades.  

A Afetividade, emoções, movimento e espaço físico que se encontram num mesmo 

plano. As emoções para o autor têm papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. O 

ambiente afetivo e de respeito entre professor/aluno é necessário para que a criança possa 

firmar-se dentro de sim mesma, ter condições para dar conta das tarefas que lhe são impostas. 

O respeito é fundamental no sistema educacional, para dessa maneira formar mentes libertas e 

afetivas, seres questionadores.   

Assim sendo o professor jamais deve bater de frente com o aluno, mas procurar ser 

amoroso, pois o mesmo pode estar com alguma necessidade, e este pode necessitar de apoio e 

o professor as vezes pode significar para o aluno mais do se imagina, portanto deve estar apto 

a entendê-lo, compreender suas necessidades, agindo de maneira que impulsione como um 

modelo/exemplo a ser seguindo, dando liberdade dentro de determinados critérios, para que 

os alunos soltem sua imaginação, coloquem para fora suas emoções, “rebeldia” e expressem 

seus pensamentos, isso implica uma alavancada no processo Ensino/ aprendizagem.  

O alicerce da teoria do autor era a relação afetivo-cognitivo-motora, o que permite 

uma conceituação no papel de afetividade na vida psíquica e como esta intervém no processo 

ensino-aprendizagem, assim como preconiza Dantas (1990, p.3): "sua teoria integra razão e 

emoção; sua vida, reflexão à conduta". WALLON nos explica que a relação entre a 

personalidade e a emoção é fundamental para o desenvolvimento psicomotor, e que o papel da 
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emoção é muito importante no desenvolvimento infantil. A teoria de WALLON é embasada 

na conexão afetiva – cognitiva – motora – pessoa. Contudo, temos que no ater sobretudo ao 

que se denomina conjunto funcional afetividade. 

Dessa maneira formarão pensadores críticos, cujos valores são direcionados para o 

bem. A escola tem um papel crucial na vida de uma criança, pois esta necessita de amor, 

carinho e respeito e o professor deve colocar esses sentimentos acima de tudo.  

Pode se afirmar que a escola tem um papel fundamental na formação do aluno, sendo a 

mesma um espaço de construção de aprendizagens significativas e também de reflexão, o 

professor, deve priorizar as relações de afeto e solidariedade, proporcionando situações que dê 

prazer ao aluno de construir conhecimentos e de crescer junto com o outro. Assim como 

valorizar o brincar, pois as crianças aprendem brincando, aguça sua curiosidade e desperta a 

criatividade, resgatando inclusive a cultura popular e os brinquedos e brincadeiras que estão 

desaparecendo. Construir brinquedos com as crianças e brincar com elas é um ato de amor e 

uma forma de educar.   

O diálogo também é muito importante, pois faz com que a criança aprenda ter 

confiança em si mesma, aprendendo a tomar decisões e compreender a realidade a sua volta, 

assim como a realidade da sala de aula. O professor ao dirigir-se ao aluno deve coloca-se a 

sua altura, sentado, por exemplo, pois isso facilita o diálogo, aproxima o mundo da criança ao 

do professor/adulto. É preciso ter clareza de que o educador faz parte do mesmo mundo, 

porém ele vive uma fase de vida diferente.   

Para WALLON, o surgimento de uma nova etapa do desenvolvimento das crianças 

implica na incorporação dinâmica das condições anteriores, ampliando-as e ressignificando-

as.  

Segundo o autor a dimensão do desenvolvimento, está disseminada conforme um 

escalonamento em estágios. Estes recomendam que o motor, o afetivo e o cognitivo, mesmo 

que sejam distintos estruturalmente, estão interligados, expressam características da espécie e 

são histórica e culturalmente determinados.  

Esses estágios delineiam, o desenvolvimento do indivíduo, desde bebê até à idade 

adulta, e podem ser qualificados da seguinte forma: 

 Estágio Impulsivo Emocional: Este vai do nascimento até o primeiro ano de idade e 

divide-se em dois períodos: a impulsividade motora e o emocional. Impulsividade motora: A 

criança expõe a sua afetividade por meio de movimentos confusos, em resposta às 

sensibilidades musculares, viscerais e do mundo externo, a fim de satisfazer suas necessidades 
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básicas. A Impulsividade emocional: É a transformação da expressão da afetividade através 

da comunicação verbal, o que se torna a primeira forma de socialização. Neste período (por 

volta dos doze meses), a criança começa a demonstrar sua individualidade. 

 Estágio Sensório-Motor e Projetivo: Qualificado pela verificação e exploração da 

realidade exterior, este estágio vai do primeiro ao terceiro ano. A criança tem contado com o 

mundo por meio da fala e da marcha, construindo através dessa sua realidade; ela começa a 

descobrir objetos, explorar seu próprio corpo e a socializar com pessoas do seu dia-a-dia, a 

reproduzir situações que lhe são familiares ou que lhe agradam. 

 Estágio do Personalismo: É a fase em que a criança se descobre um ser singular, 

diferenciando-se de outras crianças e do adulto. Segundo WALLON (1999, p.217) as crianças 

entram numa fase onde suas necessidades de afirmarem, e de conquistar sua autonomia vai 

lhe causar, em primeiro lugar, uma série de conflitos”. Nesta fase a criança usa com 

insistência frases como eu, meu, não, entre outras. Esta fase vai do terceiro ao sexto ano, e 

envolve três fases: oposição, sedução e imitação. A oposição: e a fase onde a criança necessita 

se opor ao outro em busca da sua autoafirmação. É uma “oposição muitas vezes totalmente 

negativa que faz a criança enfrentar-se com as outras pessoas sem outro pretexto que o de 

sentir sua própria independência, a sua própria existência”. (WALLON, 1999, p. 217). Nota-

se, nessa etapa, que a vitória, tem um peso muito significativo para criança ser independente, 

pois, sentir essa vitória a criança sente-se fortalecida já perante o sentimento de derrota, esta 

mesma criança se sente enfraquecida. Conforme WALLON (2007, p.184), a criança 

experimenta uma “dolorosa redução de seu ser”. Sedução: A criança, nesta fase, gosta de se 

sentir admirada.  

 Estágio categorial: Compreende do sexto ao décimo primeiro ano da criança. Nesta 

etapa a criança já consegue se distinguir do outro, e é um momento voltado para exploração 

mental do mundo físico. A criança começa a compreender à parte de outras pessoas e de 

objetos, finalmente, começa a entender sua individualidade em relação às coisas e pessoas. A 

parte afetiva nesta fase é muito importante, pois ela determina de modo positivo ou negativo 

as características que a criança mesma atribui aos objetos, pessoas ou situações com as quais 

lida. Ela prossegue em seu desenvolvimento afetivo e motor, porém as características de seu 

comportamento são determinadas pelo desenvolvimento intelectual. Adquire um 

conhecimento maior de si mesma e no plano motor os gestos são mais precisos, dependendo 

ainda do desenvolvimento motor e afetivo para se desenvolver, pois na teoria de WALLON 

desconsidera-se o desenvolvimento humano de forma fragmentada. A interação com o meio é 

fator importante na formação do indivíduo, pois a partir das relações com o outro, assumindo 
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nos respectivos grupos funções diferenciadas, é que a criança se familiariza com as relações 

interpessoais, na interação com o meio social. Dentro deste contexto, o professor surge como 

mediador nos grupos inseridos no ambiente escolar, fazendo com que a escola seja um local 

enriquecedor para a criança, proporcionando uma relação dialética com o outro e com o 

mundo. Assim, 

 

Os meios onde à criança vive e os que ambiciona são o molde que dá cunho 

à sua pessoa. Não se trata de um cunho passivamente suportado[...]o 

meio[...]começa por dirigir suas condutas, e o hábito precede a escolha, mas 

a escolha pode impor-se, quer para resolver discordâncias, quer por 

comparação de seus próprios meios com outros (WALLON apud 

AMARAL, 2007, p.53). 
 

O estágio categorial é marcado por duas etapas. A primeira, denominada pré-

categorial, que vai até aos 9 anos, e, a segunda, o pensamento categorial que surge entre os 

9/10 anos de idade. 

Pensamento Pré-categorial - O pensamento binário na teoria de WALLON: A 

partir da realização de entrevistas com centenas de crianças com idade entre cinco e nove 

anos, WALLON formulou a concepção do pensamento denominado pré-lógico. De acordo 

com o autor, o par é a base do pensamento sincrético, a primeira forma de organização do 

intelecto, a partir de atos descontínuos e de diálogos onde os trechos são basicamente 

formados por pares de ideias. Segundo DANTAS (1990, p. 39), 

 

a perseveração pode levar a criança a fixar-se numa palavra ou ideia e 

continuar a responder em função dela e não da nova pergunta. A lentidão dos 

processos mentais pode provocar respostas defasadas, à penúltima pergunta 

e não à última; a dispersividade pode introduzir respostas ligadas a algum 

elemento da situação, em vez de referidas às perguntas: todas essas 

dificuldades do interrogatório estão ligadas às características do próprio 

funcionamento mental infantil e são tão elucidadoras quanto ao conteúdo das 

respostas. 

 
 

No decorrer dos interrogatórios, são analisados fatores como, por exemplo, a 

oposição e negativismo. Seus resultados dependem da relação afetiva que ocorre entre o 

entrevistador e o entrevistado, nos quais uma ideia suscita outra, automaticamente. 

Pensamento Categorial: Neste estágio, a criança vivencia transformações 

significativas em seu comportamento, reduzindo seu pensamento sincrético. Após os 9/10 

anos de idade estabelece classificações e utiliza com maior segurança a análise, identificação, 

e classificação das situações e/ou objetos. A criança, portanto, passa a obter condições de se 

posicionar nas situações de conflitos que aparecem no seu cotidiano, em seu meio social. Na 
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perspectiva da análise WALLON iana da pessoa integral, cabe ressaltar que nesta fase a 

criança ainda necessita fortalecer a função afetiva, preponderante na fase de desenvolvimento 

seguinte. É de grande importância que o adulto (subentende-se neste caso o professor) saiba 

lidar com os questionamentos do discente, levando em consideração suas potencialidades, 

limites e estágios de desenvolvimento, buscando desenvolver um trabalho em equipe, a 

divisão de tarefas, proporcionando à criança um autoconhecimento e aceitação de si própria. 

 Estágio da Puberdade e da Adolescência: Período marcado por transformações, no 

qual o equilíbrio tende a dar lugar à crise da puberdade, afetando a vida da criança nas 

dimensões afetiva, cognitiva e motora. O espelho aparece novamente neste cenário como 

instrumento capaz de proporcionar ao indivíduo momentos de prazer, na busca que o mesmo 

tem de apropriar-se de um corpo que se modifica de forma acelerada, visto que o 

desenvolvimento e amadurecimento sexual são notáveis nesta fase. 

A vida afetiva é intensa, volta interesses pelo desconhecido e pela necessidade de 

chamar atenção das outras pessoas. No decorrer desta fase, o jovem já consegue reconhecer 

suas limitações dentro do contexto no qual está inserido. 

A sala de aula deve então estar proporcionando ao aluno um ambiente enriquecido 

que priorize seu desenvolvimento de forma integral em todos os estágios, e para que isso 

ocorra urge a necessidade de o professor estar ciente das teorias de desenvolvimento, 

assumindo uma posição investigadora no cotidiano, buscando associar a teoria à prática, 

fortalecendo as relações humanas e demonstrando que reconhece as necessidades de seu 

aluno. Tudo isso só é possível com um professor que esteja disposto a transmitir a seus alunos 

a afetividade tão necessária para este desenvolvimento. 

1.3. CONSTRUTIVISMO PIAGETIANO 

A criança atravessa diferentes estágios que auxiliam entre momentos de maior 

interiorização e outras mais voltadas para o exterior, sendo possível demarcar alguns deles ao 

longo do desenvolvimento infantil:   

 No primeiro estágio (0 a 1 ano), impulsivo/emocional, a criança expressa sua 

afetividade através de movimentos desordenados, respondendo às sensibilidades corporais, o 

processo ensino/aprendizagem exige respostas corporais, contatos físicos, daí a importância 

de se ligar ao professor.   
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 No segundo estágio (1 a 3 anos), sensório/motor, quando já dispõe da fala, a criança 

está voltada para o mundo externo e para um contato interno com os objetos e há a indagação 

insistente do que são e como funcionam.   

 No terceiro estágio (3 a 6 anos) há personalismo entre a criança e o outro. É a fase 

de se descobrir diferente das outras crianças e adultos.   

 No quarto estágio (6 a 11 anos), categorial, ela tem compreensão mais nítida de si 

mesma. A aprendizagem se faz predominantemente pela descoberta de diferenças e 

semelhanças entre objetos imagens e ideias.   

 No quinto estágio (11 anos em diante), há exploração de si mesmo na busca de uma 

identidade autônoma, mediante atividade de confronto, autoafirmação e questionamentos. 

Neste estágio, o recurso principal de aprendizagem, do ponto de vista afetivo, volta a ser a 

oposição, que vai aprofundando e possibilitando a identificação das diferenças entre ideias, 

sentimentos e valores próprios.   

 O psicólogo, biólogo e epistemólogo JEAN PIAGET foi, sem dúvida, um dos maiores 

pesquisadores e cientistas no estudo do desenvolvimento da inteligência. Segundo ele o ser 

humano constrói sua estrutura cognitiva no período de zero a quinze anos. A partir de seus 

estudos foi possível detectar, na criança e no adolescente, os porquês de mudanças de atitudes, 

comportamentos, formas de aprendizagem e a maior proporção de compreensão da realidade 

concreta e abstrata.   

A primeira infância ou o segundo estágio da criança, conforme mencionado acima que 

consiste dos quinze a dezessete meses aos três anos é uma fase na qual a criança começa a 

reconhecer o mundo ao seu redor através do contato afetivo e do tato. Por esse motivo ela 

sente necessidade de pegar tudo que estiver ao seu alcance. Por isso o professor deve 

estimulá-la oferecendo-lhe brinquedos, livros, desenhos, entre outros. Assim, ela poderá 

manuseá-los e nomeá-los e com a ajuda do adulto/professor relacioná-los propiciando 

situações simples de leitura e diálogo.   

Segundo PIAGET (1975), cada estágio vivido pelo indivíduo o prepara para o nível 

seguinte, sendo de fundamental importância que os pais e familiares, bem como professores e 

orientadores educacionais, conheçam e aprendam como se dá essa formação na criança e no 

púbere, afim de estabelecerem para os mesmos, formas de condução, ensino, preparação para 

a vida e demais referências de princípios e necessidades previstas em cada etapa. Isso mostra 

que o professor deve estar preparado para tais mudanças, ou seja, o educador não deve 

preocupa-se apenas com os conteúdos programáticos, mas com cada aluno que está formando, 
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colaborando também com a formação pessoal deles, incentivando os a serem pessoas 

conscientes, críticas e felizes, antes de tudo é importante formar seres humano que busquem 

sempre o melhor, por isso o professor antes de cobrar disciplina e conhecimento precisa em 

meio a tanta sistematização curricular transmitir valores éticos e morais para os discentes.   

Apesar de Piaget e outros teóricos terem abordado o processo de desenvolvimento 

humano com propriedade e profundidade, todos também ressaltam que, alguns fatores, que 

são: psicológicos, sociais, ambientais, culturais, podem comprometer retardar, complicar, 

intervir ou facilitar e favorecer a sua evolução. Já que o processo de desenvolvimento é 

interativo. Isso implica que, toda caminhada de formação da personalidade pode sofrer 

obstáculos remediáveis ou traumáticos, superados ou bloqueados.   

A superação de traumas e impedimentos naturais das diversas etapas, não pode 

acontecer, o que dificulta a interação do indivíduo. Dessa maneira cabe aos pais e educadores 

o preparo e treino para identificar com responsabilidade, e nunca com estigma ou rótulo, os 

aspectos do comportamento dos filhos, ou, no caso dos alunos, criando estímulos, ações 

integradoras, dialogo e inclusão dos mesmos nas atividades, conduzindo-os de forma 

sistemática e acompanhando-os com cuidado e competência, pela assertiva de que somos 

singulares e dotados de diferenças individuais. Isso acontece por meio de relações afetivas.   

Segundo AUGUSTO CURY (2003), um professor fascinante, sabe proteger a emoção 

nos focos de tensão. Não deixa que a agressividade e as atitudes impensadas dos alunos 

roubem sua tranquilidade. Ele procura entender que os fracos excluem e os fortes acolhem e 

compreendem, mesmo nos momentos difíceis.  

1.4. A AFETIVIDADE SEGUNDO VYGOTSKY  

A prática do professor deve se cumprir por meio de uma criação de um clima lúdico, 

interativo e, ao mesmo tempo, repleto de clareza e intencionalidade pedagógica, para que às 

crianças se desenvolvam de forma significativa, saberes e conhecimentos. Deve prevalecer 

uma relação de cooperação, respeito e de crescimento entre ambos.   

A teoria de Vygotsky afirma que as ligações afetivas são a base para a compreensão 

das representações mentais, ou seja, o professor por meio da interação social deve repassar 

novas experiências, conquistadas ao longo do processo da aprendizagem. Ainda segundo o 

autor, “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa”. Dessa 

maneira a aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o professor e com outros 

alunos, ou seja, os adultos em si funcionam como uma espécie de referência sendo os 
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professores o modelo mais vivo da sociedade e o ser fundamental no campo educacional. É na 

escola que se faz a interação humana onde a troca de experiências acontece.   

VYGOTSKY afirma que a organização do aprendizado é fundamental para o 

desenvolvimento mental. A prática educativa na escola, portanto deve valorizar as relações de 

afeto e solidariedade, incentivando os alunos, dando prazer e confiança, fazendo com que eles 

tenham motivação para adquirir novos conhecimentos e de crescer junto com o outro.  

 

Se fazemos alguma coisa com alegria as reações emocionais de alegria não 

significam nada senão que vamos continuar tentando fazer a mesma coisa. 

Se fazemos algo com repulsa isso significa que no futuro procuraremos por 

todos os meios interromper essas ocupações. Por outras palavras, o novo 

momento que as emoções inserem no comportamento consiste inteiramente 

na regulagem das reações pelo organismo. (VIGOTSKI, 2001, p. 139). 

 

Não se pode viver sem afetividade, e a vivência desta acarreta o caráter do sujeito 

refletindo em toda sua conduta humana. Os alunos cobram constantemente por atenção, assim 

os professores devem ficar atentos para compreender e dar mais visibilidade a esse importante 

fato. Isso significa que não bastam só mediar os conteúdos de maneira clara e objetiva, mas 

dispor um pouco de carinho, afeto e atenção, se preocupar com cada um que está formando, 

colaborando também para a formação pessoal, intelectual e emocional de cada indivíduo. 

Aplicando práticas dinâmicas e libertadoras com certeza as aulas serão bem-sucedidas e a 

evasão escolar diminuirá bastante. 
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CAPÍTULO II – A AFETIVIDADE NO CONTEXTO FAMILIAR 

A família Brasileira como toda sociedade passa por muitas mudanças e 

transformações, e cada família possui sua própria história, sua própria cultura e origem, 

seguindo uma estrutura hierárquica. Porém diante destas transformações as famílias vêm se 

desestruturando e assim comprometendo os laços de afeto entre pais e filhos. LOBO (2003, p. 

40) afirma: 

 

A família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens mais 

remotas: a de grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão de 

vida. O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre 

irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, além 

do forte sentimento de solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada 

pelo prevalecimento de interesses patrimoniais. É o salto, à frente, da pessoa 

humana nas relações familiares. 
 

 

Diante de um contexto tradicional, a família era conservadora, porém quando um 

casal se unia, dizia-se até que a morte nos separe. Hoje em dia com aspectos familiares 

modernos, o casal já casa dizendo, “vamos ficar juntos enquanto o amor durar”, porque o 

casal já se casa com aquela insegurança, pensando que pode acontecer, de não dar certo o 

relacionamento, na verdade ninguém mais tem uma certeza que o casamento será para 

sempre, com este exemplo de conduta podemos ver que a falta de amor e de afeto entre as 

famílias na sociedade, é muito gritante e preocupante. 

Podemos observar que ao longo dos anos, o princípio de uma família conservadora e 

bem estruturada mudou-se, deixando meio de lado aqueles aspectos mais antigos, como o 

homem é a cabeça e o provedor da família. Hoje a mulher também tem um importante espaço 
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conquistado na sociedade, e atingiu um nível profissional igualado ao homem. Mas diante 

desta realidade as mães saem para trabalhar e não fica mais em casa cuidando de seus filhos, 

os deixando em creches, ou até mesmo na rua o dia inteiro, facilitando assim brechas nos 

aspectos de formação e estruturação familiar, dando vazão para que seus filhos possam fazer 

coisas erradas.  

Atualmente, tudo isso é resultado de uma vida social moderna, os princípios de amor 

e afeto, estão sendo substituídos pelo ódio, falta de compreensão, violência, dificultando 

assim uma formação e estruturação sólida entre as famílias. 

No seio familiar o afeto é importantíssimo para o desenvolvimento não só físico, 

quanto psíquico do indivíduo, e ao longo de sua vida desenvolverá experiências baseadas 

nesta estrutura, seguindo o modelo adquirido no convívio familiar, que é de extrema 

importância para a formação do mesmo. 

Para que as relações familiares ocorram bem, é necessária a troca de afeto, como 

sentimentos de amor, carinho, e também impondo limites, para que o filho possa crescer bem 

estruturado nos aspectos de sua personalidade. 

 

O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios 

constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e 

da solidariedade (art. 3º, I), e entrelaça-se com os princípios da convivência 

familiar e da igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam 

a natureza cultural e não exclusivamente biológica da família 46. (BRASIL. 

Código Civil de 1915, p. 70 e 71) 
 

 

A dignidade da pessoa humana, esta interligada aos aspectos emocionais afetivos, 

porem a ausência do afeto, resulta num comportamento antissocial, e traumas, sendo em 

alguns casos necessário até acompanhamento psicoterapêutico, auxiliando no 

restabelecimento na sua história de vida. 

No entanto, a carência afetiva, influencia muito no desenvolvimento e construção da 

personalidade, identidade e na capacidade de autoestima da criança, refletindo assim no seu 

comportamento, onde a mesma fica sempre querendo atenção para si, e se sentindo muito 

inferior na maioria das vezes quando se relaciona com outras pessoas. 

 

(…) A estabilidade do mundo começa no coração da criança. Por isso, na 

LBV aplicamos há tantos anos, a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do 

Cidadão Ecumênico. E mais: (…) O afeto que inspira a nossa pedagogia, 

tomado em seu sentido supino, é, além de um sentimento de alma elevada, 

índole, mas exaltada, em consonância com a Justiça Social, como uma 
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estratégia de uma estratégia política, igualmente compreendida na sua 

sobrevivência para o indivíduo, povos e nações. Os seres humanos – 

portanto, os cidadãos, entre eles os esperançosos jovens – são muito mais do 

que um saco de carne, ossos, músculos, nervos, sangue. Amam e sofrem. 

Sonham, desejam, constroem, frustram-se e, apesar de tudo, prosseguem, 

vão em frente… Merecem, além de leis, respeito para que elas jamais 

constituam obscuros privilégios, e possam ser cumpridas em benefício de 

todos (…). (PERIOTTO, 2009, p.22) 
 

A pedagogia do afeto está presente e é exercida no nosso dia a dia, através do amor 

materno que dedicamos aos nossos filhos e também no contexto escolar enquanto educadores. 

Porem a criança que tem carência afetiva acha que não é percebida pelos demais em 

sua volta, manifesta-se com baixa estima, complexo de inferioridade, e tem certa dificuldade 

em se relacionar com as outras pessoas no geral. 

Crianças que não recebem amor na infância crescem adultos carentes e vivem na 

busca e tentativa de um amor que não tiveram na infância, e se frustram por alimentar esta 

ferida na alma. 

Às vezes a família não transmite amor e carinho necessário ao filho, no seu 

crescimento, por isso desenvolve este tipo de carência afetiva. A mãe que mima demais o 

filho também enfrentara sérios problemas neste âmbito emocional, pois a criança cresce muito 

protegida, e sem muita estrutura e segurança, para enfrentar as circunstâncias do dia a dia 

Quando a criança é amada na infância, este sentimento refletirá de uma forma 

positiva para o resto de sua vida, tanto na escola, desenvolvendo melhor a aprendizagem, 

quanto na sua personalidade no contexto de sua existência. 

2.1. A FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR DA CRIANÇA 

A família é um núcleo de convivência, estruturado e unido por laços afetivos, que 

devem ser cultivados sempre com muito amor. Segundo CHALITA (2001 p. 23),  

 

A família tem como função primordial a de proteção, tendo, sobretudo, 

potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e 

conflitos [...]  

 

Podemos dizer que a família tem a função de preparar o emocional da criança, 

principalmente nos primeiros anos escolares, pois o meio familiar em que a criança está 

inserida é o seu primeiro ambiente de aprendizagem. Por isso, a função da família está 
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vinculada aos cuidados e proteção, em dar suporte e ajudá-las no processo de escolarização, 

para que possam ser crianças capazes de estabelecer vínculos afetivos que favoreçam para a 

construção do ser humano.  

ALMEIDA (1999, p. 50) diz que: “[...] as relações familiares e o carinho dos pais 

exercem grande influência sobre a evolução dos filhos em que a inteligência não se 

desenvolve sem a afetividade. ” A afetividade é o princípio central da família, por isso é que a 

família deve estar presente em todos os momentos da vida estudantil da criança.  

Qualquer instituição escolar precisa e depende da participação da família. Para 

Gabriel CHALITA (2001, p. 17) esta participação poderá ser “[...] em alguns momentos, 

apenas como incentivo; em outros, de uma participação efetiva no aprendizado, ao 

pesquisar, ao discutir, ao valorizar a preocupação que o filho traz da escola. ”  

Complementando, e, ao mesmo tempo, justificando a ideia de CHALITA (2001), 

podemos abordar as ideias das autoras Claudia Davise e Zilma de Oliveira (1994, p. 23), que 

afirmam que “o aluno não aprende apenas na escola, mas através da família, de pessoas que 

ele considera significativas, das experiências do cotidiano”.  

Diante do exposto, notamos que por melhor que seja uma escola, por mais 

preparados que estejam seus professores, estes nunca irão suprir a carência deixada por uma 

família ausente. Seja a mãe, o pai, avós, tios, quem quer que tenha a responsabilidade pela 

educação da criança, deverá de ela participar efetivamente e afetivamente, pois a preparação 

para a vida, a formação da pessoa, a construção do ser são responsabilidades da família.  

Sabemos que a influência da família no desenvolvimento da criança é incontestável. 

Mas o que podemos dizer do papel e do perfil do professor de Educação Infantil nesse 

contexto? O educador infantil precisa estar fundamentado em quatro questões básicas: 

sensibilidade, flexibilidade, conhecimento e afeto, exercendo assim, uma função não menos 

importante do que a da família, que é a responsabilidade do cuidar e do educar para o 

desenvolvimento integral da criança, pois segundo CARMEM e GLAÚDES (2001, p. 31), 

organizadores da obra “Educação Infantil: pra que te quero?”, vemos que “O papel do adulto 

frente ao desenvolvimento infantil, é proporcionar experiências diversificadas e 

enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e desenvolver suas 

capacidades.” Baseando-se nessa ideia, podemos dizer que o educador é um grande agente do 

processo educacional, de acordo com a ideia de CHALITA (2001, p. 161) a seguir: 



29 

 

A alma de qualquer instituição de ensino [...]. Por mais que se invista em 

equipamentos, em laboratório, bibliotecas, anfiteatros, quadras esportivas - sem negar a 

importância negar a de todo esse instrumental, tudo isso não se configura mais do que 

aspectos materiais se comparados ao papel e a importância do professor. 

O educador infantil deverá estar consciente do seu papel e da sua importância nesse 

processo, pois, junto com os pais, os professores são responsáveis pelo encorajamento ao 

crescimento e desenvolvimento integral das crianças. Para lidar com crianças na educação 

infantil, o educador precisa ser sensível às suas emoções, estar apto para lidar com situações 

que exijam paciência, compreensão e técnica, tendo capacidade para lidar com imprevistos 

que requerem flexibilidade e criatividade, além disso, deve usar sempre o conhecimento e a 

sociabilidade ligada aos aspectos afetivos, para o bem do aluno e tranquilidade dos pais. 

Ainda de acordo com as ideias de CHALITA, o Educador de Educação Infantil deve ter: 

 

[...] luz própria e caminhar com pés próprios. Não é possível que ele pregue 

a autonomia sem ser autônomo; que fale de liberdade sem experimentar a 

conquista da independência que é saber, que ele queira que seu aluno seja 

feliz, sem demonstrar afeto. E para que possa transmitir afeto é preciso que 

sinta afeto, que viva o afeto. Ninguém dá o que não tem. 

 

O Professor que trabalha com crianças na educação infantil precisa ter uma 

competência polivalente, pois irá trabalhar com conteúdo de natureza diversa, que abordarão 

desde cuidados básicos essenciais, até conhecimentos específicos das diversas áreas do 

conhecimento, por isso terá que ter embasamentos teóricos também diversos. Dessa forma, se 

faz necessária uma formação qualificada e ampla desse profissional, de maneira que consiga 

refletir sobre sua prática e procure estar em constante aperfeiçoamento. Segundo CHALITA 

(2001 p. 162):  

 

A formação é um fator fundamental para o professor. Não apenas a 

graduação universitária ou após graduação, mas a formação continuada, 

ampla, as atualizações e o aperfeiçoamento [...]. Para que um professor 

desempenhe com maestria ele precisa conhecer as demais matérias, os temas 

transversais que devem perpassar todas elas e acima tudo, conhecer o aluno. 

 
 

Diante das ideias de CHALITA, podemos ressaltar que tudo que se refere ao 

educando deve ser de interesse do educador, pois ninguém ama o que não conhece e o aluno 

precisa ser amado e é dever do professor se capacitar para tal tarefa.  
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O professor que atua na Educação Infantil deve ter uma preocupação sobre como 

lidar com essa faixa etária no cotidiano escolar, pois se trata de alunos iniciantes no convívio 

escolar, e nesse nível de ensino é propício o surgimento de situações diferentes e inesperadas 

em relação às demais fases escolares.  

De fato, a Educação Infantil exige e requer dos profissionais desta área uma 

integração dos serviços para as crianças de forma afetiva, e um dos profissionais habilitados 

para trabalhar com o ensino de Educação Infantil é o Pedagogo, pois segundo MARIA 

LUCIA MACHADO (2002, p. 108 – 109): 

 

“a formação do profissional infantil deve estar inserida em cursos 

universitários como o de pedagogia [...]. O Curso de Pedagogia visa formar 

profissionais habilitados ao nível de educação; educação infantil e anos 

iniciais [...]”.  

 

E o desenvolvimento deste profissional para a Educação Infantil se trata de uma 

caminhada que envolve crescer, ser, sentir e agir, pois deverá ter um preparo especial, porque 

para a infância se exige o melhor. O afeto do professor e a sua sensibilidade irão influenciar 

na maneira de agir de seus alunos, pois quando a criança nota que o professor gosta dela, e 

que esse educador apresenta certas qualidades como paciência, dedicação, vontade de ajudar e 

atitudes democráticas, a aprendizagem torna-se mais facilitada.  

Por essa razão, se não existir os aspectos afetivos na relação educador-educando, 

correremos o risco de estar somente focando na construção do real, do conhecimento, 

deixando de lado o trabalho da constituição do ser humano, que envolve valores e o próprio 

caráter necessário para o desenvolvimento integral da criança. Sendo assim, o amor e o afeto 

tornam-se a solução para a educação através da valorização do aluno como sujeito da 

educação. Acreditamos em uma educação mais humana que adote uma pedagogia do amor, 

que influencie em nossas famílias, escolas e salas de aulas, onde possa favorecer em novos 

conhecimentos, novos desafios e novas conquistas através do afeto levar o educador e a 

criança a desenvolvesse através da afetividade.  

Segundo AUGUSTO CURY (2003, p. 72):  

 

“Ser um mestre inesquecível é formar seres humanos que farão a diferença 

no mundo”. Sendo assim, podemos perceber que o tempo pode passar e as 

necessidades podem surgir, mas as sementes de um professor que marcam a 

vida de seu aluno jamais serão destruídas. 
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É na educação infantil que a criança tem seu primeiro contato com outras crianças 

e adultos, além do seu seio familiar 

2.2. A FAMÍLIA E A ESCOLA COMO MEDIADORA NA RELAÇÃO AFETIVA 

A afetividade entre aluno e professor conta muito, pois o afeto aproxima-os cada vez 

mais, contribuindo para um clima saudável durante o processo ensino-aprendizagem. Por isso 

a escola deve funcionar como um espaço de receptividade e afeto, mas o educador não é o 

único responsável por fazer da escola um espaço de afeto e amor, a escola como um todo deve 

colaborar com a construção de um ambiente agradável de afetividade. Porém não é o único 

ambiente para se somar todas as carências afetivas que muitos alunos apresentam, sendo isso 

responsabilidade também da família.   

A família é o primeiro e principal grupo com a qual a criança convive e no que diz 

respeito a educação, esta deve demonstrar interesse em tudo que acontece no dia-a-dia da sala 

de aula, revendo justamente a importância do que está sendo aprendido, dessa maneira a 

criança se sente motivada a aprender e a buscar novas experiências contribuído na relação 

professor/aluno.   

As crianças muitas vezes estão limitadas por uma estrutura rígida, marcada pelo 

raciocínio linear com regras inadequadas, extremamente exageradas e injustas e por isso se 

tornam agressivas. Por isso a família, assim como o professor deve encorajá-las, estimulá-las 

a tomarem suas próprias decisões, criando de maneira afetuosa condições favoráveis no 

processo ensino/aprendizagem. Educando de maneira saudável, trabalhando tanto os aspectos 

didáticos como psicológicos, afim de minimizar possíveis distúrbios da aprendizagem.   

Toda criança tem uma grande necessidade de questionar, de perguntar, como forma de 

satisfazer sua curiosidade e desejo de aprender. Portanto o educador tem que estimulá-las 

quando querem compreender a si mesmas, e o que passa em torno delas. É através de 

perguntas e respostas que cada um começa a compreender o mundo e, sobretudo, a si 

conhecer. Desenvolver a capacidade de perguntar e questionar é o principal estímulo que 

pudesse oferecer a uma criança. Por isso o diálogo, o questionamento, a relação amigável que 

passe confiança é uma forma de melhoria no funcionamento da educação.   

Somente um clima de confiança pode ajudar uma criança a desenvolver sua segurança 

interior, espontaneidade e capacidade de adaptação aos vários contextos e assim estabelecer 

relações positivas com si e com os outros.   
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Um bom educador deve ocupar-se em promover entre os alunos a vivencia da 

cidadania e da participação, sustentados por fundamentos baseados em Leis que definem 

direitos e deveres na sociedade. Para que jamais fracasse em sua vida profissional, é 

necessário que tenha um espirito de liderança, bom relacionamento com os alunos, segurança, 

empatia, autocontrole e otimismo, como também inteligência emocional, vigor e força para 

que possa lidar com os alunos.   

2.3.  DIÁLOGO NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

O diálogo na relação família-escola acontece quando esses trocam informações 

pensando no melhor desenvolvimento da criança. Pois, estes são os locais de convivência 

mais direta da criança, onde ambas são corresponsáveis pela sua educação. Daí a importância 

da comunicação dessas duas instituições. São onde a criança aprende e se desenvolve, 

cotidianamente. Quanto mais próxima for a relação entre essas duas instituições, maior a 

possibilidade de desenvolvimento integral e saudável da criança. 

Sendo a família o primeiro ambiente social em que a criança convive e se 

desenvolve cultural, cognitiva e afetivamente, está se torna, em alguns aspectos, o seu reflexo. 

Por isso a família precisa estar atenta para o seu processo educativo, muito do comportamento 

e atitudes da criança, decorrem de influência da família. 

Em geral, a escola é o segundo ambiente no qual a criança passa a conviver. Ela já 

vem com crenças, valores e comportamentos próprios de sua família e, também, se depara 

com uma diversidade enorme de outros comportamentos. Tal diversidade é mais um elemento 

que evidencia a necessidade da relação família-escola.  

É desejável que haja uma ação complementar entre elas e o seu foco seja o 

desenvolvimento da criança. Ambas as instituições precisam de informações sobre como a 

criança cresce e se desenvolve em cada ambiente, de como trabalhar para ajudá-la nesses 

processos 

É importante a escola desenvolver projetos em comum com a comunidade para o 

enriquecimento do seu trabalho educativo. Com esse tipo de proposta a escola pode entender 

melhor o contexto onde está inserida e de certa forma, dá atenção mais personalizada às 

crianças.  

Pais, mães e familiares ao se envolverem em projetos na escola, conhecem e 

aprendem a lidar melhor com os aspectos infantis dos seus filhos em suas casas. Os 
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professores também aprendem muito com a presença dos pais e da comunidade ao ver como 

eles lidam e enfrentam os dilemas básicos de seus filhos pequenos (ZABALZA, 1998). 

2.4. A AFETIVIDADE NA SOCIALIZAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

O afeto é uma ferramenta que pode ser usada pelo professor, para facilitar no 

contexto do ensino aprendizagem, e quando a criança se sentir amada, sentirá mais desejo de 

aprender. Porem quando o aluno não se identifica com a didática do professor, e a maneira do 

mesmo conduzir sua aula, sendo arrogante no falar, torna-se difícil o desempenho e 

desenvolvimento cognitivo, dificultando no processo ensino aprendizagem. No entanto o bom 

relacionamento entre professor e aluno é muito importante, para que a aula flua melhor. 

Por ser considerada o primeiro agente social fora do círculo familiar da criança, a 

escola representa o cerne da aprendizagem, por isso ela deve oferecer todas as condições 

necessárias para que a criança se sinta amada, segura e protegida. Assim, é necessário que 

haja relações interpessoais positivas, afim de que a criança se desenvolva de forma saudável, 

física e psicologicamente. Além disso, é necessário que haja por parte dos profissionais da 

escola atitudes positivas em relação aos educandos, como aceitação e apoio, de forma a 

garantir o sucesso dos objetivos educativos. 

A criança tem uma necessidade natural de ser amada, aceita, acolhida e ouvida, e, 

neste sentido, o professor é quem desempenha esse papel e encaminha o aluno no caminho da 

motivação, da busca e do interesse. O empenho desse profissional se reflete na sua 

preocupação com os gostos e anseios das crianças, que diferem em sua percepção de mundo 

de acordo com a idade. 

A afetividade na educação infantil nos remete ao domínio da psicologia do 

desenvolvimento, ressaltando-se aí, nomeadamente, o enfoque cognitivo-desenvolvimentista 

de Jean Piaget, que foi um dos grandes estudiosos da Psicologia do Desenvolvimento, 

dedicando-se exclusivamente ao estudo do desenvolvimento cognitivo. 

Podemos dizer que a infância é o período onde a criança se adapta progressivamente 

ao seu meio social, físico e psicológico. Piaget (1985, p.126) afirma, a este respeito, que 

“educar é adaptar o indivíduo ao meio social ambiente”. Através da obra piagetiana, tocamos 

em quatro pontos principais: a significação da infância, a estrutura do pensamento da criança, 

as leis de desenvolvimento e o mecanismo da vida social infantil. Sobre estes tópicos, 

PIAGET (1985, p. 148), afirma: 
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A pedagogia moderna não saiu de forma alguma da psicologia da criança, da 

mesma maneira que os progressos da técnica industrial surgiram, passo a 

passo, das descobertas das ciências exatas. Foram muito mais o espírito geral 

das pesquisas psicológicas e, muitas vezes, também, os próprios métodos de 

observação que, passando do campo da ciência pura ao da experimentação, 

vivificaram a pedagogia. 
 

Piaget, em seus estudos, formulou a existência de quatro estágios ou fases do 

desenvolvimento da inteligência, por meio dos quais se caracteriza a construção do 

conhecimento pela criança. Os estágios são os seguintes: 

• Estágio Sensório motor (0 – 2 anos): Nessa fase do desenvolvimento, a inteligência 

da criança aplica-se a situações e ações concretas. Há o desenvolvimento inicial das 

coordenações. É também o período da diferenciação entre os objetos e o próprio corpo. 

• Estágio Pré-operatório (2 – 6 anos): Também chamado de Período Intuitivo. Nessa 

fase são notáveis o desenvolvimento da capacidade simbólica (distinção entre símbolos 

mentais, imagens e palavras), o grande aumento da capacidade verbal, visto que é nesse 

estágio que surge a “fase dos porquês”, onde a criança pergunta quase todo o tempo, e a 

exteriorização das características psicológicas, tais como o egocentrismo, a intuição, etc., 

além da relação direta do pensamento com as ações externas. 

Os estudos de Piaget constituem fonte indispensável para o professor que deseja 

realizar um trabalho proveitoso em sala de aula. Considerando-se que, no âmbito da educação 

infantil, a interação da professora com seus alunos é constante na sala de aula, no pátio ou nas 

brincadeiras, podemos concluir que essa proximidade afetiva é muito importante, pois é 

através dela que se dá a interação com os objetos e a construção de um conhecimento 

motivador para as crianças. 

Ainda falando sobre a interação entre docentes e discentes, SALTINI (1997, p. 89) 

afirma que “essa inter-relação é o fio condutor, o suporte afetivo do conhecimento”. E 

complementa: 

 

Neste caso, o educador serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, 

portanto, que o continente é o espaço onde podemos depositar nossas 

pequenas construções e onde elas tomam um sentido, um peso e um respeito, 

enfim, onde elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um 

embrião. 
 

Assim, SALTINI reafirma que para que a criança se sinta segura e protegida, é 

fundamental a presença de um educador que tenha consciência de sua importância, como um 

agente transformador, e não meramente um transmissor de conhecimento. 
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A criança, ao entrar na escola, inicia uma nova experiência, para ela é um mundo 

novo e cheio de descobertas a se abrir. Psicologicamente, há uma necessidade de aceitação 

muito grande, visto que a criança deixa a família para ingressar num novo mundo social onde 

tudo é novo.  

Assim, segundo MARLY SANTOS MUTSCHELE (1994, p.103), ela precisa se 

sentir acolhida ao ingressar na escola pela primeira vez, para que esta experiência, que para 

ela é tão nova e diferente, se torne agradável. Quando percebe o carinho da professora, 

seguido de qualidades tais como paciência, dedicação e interesse, a criança se sente motivada 

e consequentemente a aprendizagem torna-se mais motivadora. Por isso, o professor deve se 

empenhar em perceber as necessidades da criança, aproveitando ao máximo suas capacidades 

e trabalhá-las de forma a voltá-las para o ensino. Sobre isso, SALTINI (1997, p. 91) comenta: 

 

A serenidade e a paciência do educador, mesmo em situações difíceis, faz 

parte da paz que a criança necessita. Observar a ansiedade, a perda de 

controle e a instabilidade de humor, vai assegurar à criança ser o continente 

de seus próprios conflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os sozinha ou 

em conjunto com o educador. A serenidade faz parte do conjunto de 

sensações e percepções que garantem a elaboração de nossas raivas e 

conflitos. Ela conduz ao conhecimento do si-mesmo, tanto do educador 

quando da criança. 
 

De forma contrária, o autoritarismo, a rispidez e a falta de interesse do educador 

podem levar o aluno a perder a motivação e o interesse pela aprendizagem, além de prejudicar 

em longo prazo o aprendizado, pois o aluno desmotivado irá sempre relacionar o professor à 

determinada matéria, perdendo totalmente o interesse por ela. O professor deve ter a 

sensibilidade de entender as necessidades e respeitar a maturidade do educando, precisando, 

segundo SALTINI (1997, p. 91), 

 

[...] encorajar a criança a descobrir e inventar, sem ensinar ou dar conceitos 

prontos. A resposta pronta só deve ser dada quando a pergunta da criança 

focaliza um ato social arbitrário (funções do objeto cotidiano). Manter-se 

atento à série de descobertas que as crianças vão fazendo, dando-lhes o 

máximo de possibilidades para isso. Dar atenção a cada uma delas, 

encorajando-as a construir e a se conhecer. Dar maior incentivo à pergunta 

que à resposta. Sempre buscando no grupo a resposta, o professor procurará 

sistematizar e coordenar as ideias emergentes. A relação que se estabelece 

com o grupo como um todo e a pessoal com cada criança é diferenciada em 

todos os seus aspectos quantitativos e cognitivos, respeitando-se a 

maturidade de seu pensamento e a individualidade. 
 

Partindo desta afirmação, crianças pequenas (que se encontram no período sensório-

motor) por exemplo, têm como necessidade de desenvolvimento manipular objetos, não 
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apenas com as mãos, mas com várias partes do corpo, e o professor deve estar atento a essa 

necessidade. 

É importante, também, a atenção do professor quanto ao fato de que, na idade pré-

escolar, a criança não sabe dominar suas paixões, portanto ela exterioriza seus sentimentos de 

forma muito mais intensa, sincera e involuntária do que no adulto, conforme assinala 

MUKHINA (1998, p. 209): “Os sentimentos da criança brotam com força e brilho, para se 

apagarem em seguida; a alegria impetuosa é muitas vezes sucedida pelo choro”. 

Há momentos em que as crianças, por serem tão autênticas em seus sentimentos, 

protagonizam verdadeiras explosões de raiva. Nestes momentos, o professor precisa ter muita 

paciência e habilidade, procurando manter um diálogo com a criança, a fim de avaliar o 

motivo de tais explosões, usando o tato, demonstrando carinho, se ela assim o permitir; em 

suma, é um trabalho quase terapêutico. Também deve ser mantido um tratamento igualitário 

entre as crianças, evitando comparações ou diferenciações entre uma e outra criança. Isso é 

altamente prejudicial, pois essas ações são prejudiciais ao desenvolvimento psicoafetivo da 

criança.  

Em relação a essas prescrições, SALTINI (1997, p.92) indica que o interesse da 

criança o interesse da criança é a chave mestra para o processo de ensino aprendizagem e para 

o trabalho envolvendo a afetividade: “o interesse da criança é que programa o dia e não vice-

versa, visando assim o entusiasmo do grupo e energizando o conhecimento”. 

Não há como negar que a afetividade está intimamente ligada à aprendizagem, nas 

relações que o indivíduo mantém consigo mesmo e com o outro. Segundo WALLON (2007 p. 

10), a emoção é fator preponderante no ambiente escolar. A construção do “eu” em sua teoria 

depende essencialmente do outro. A partir desta concepção o lúdico surge como um 

instrumento que proporciona a integração da criança com a sensibilidade. 

Certamente uma criança que tem uma visão negativa de si mesma, sentindo-se 

incapaz de lidar com o novo no contexto escolar, terá mais dificuldade de relacionar-se, 

influenciando diretamente na sua capacidade de aprender. 

ALMEIDA (2007, p.16) destaca em sua obra a importância da afetividade no 

processo de ensino-aprendizagem, adotando a obra de WALLON como referencial teórico, ao 

afirmar: 

 

[...] Por ter WALLON se apoiado no materialismo dialético, falava sempre 

de um indivíduo concreto, situado, inserido em seu meio cultural; leva-nos, 

portanto, a compreender de uma forma mais ampla o aluno x, numa escola y, 

numa comunidade z, que oferecia determinadas condições de existência, 

criando características específicas a ser conhecidas pelo professor para dar 
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um direcionamento ao seu processo de ensino- aprendizagem, tornando-o 

mais produtivo. 
 

 

Almeida afirma que para WALLON a criança deve ser vista numa totalidade, 

avaliando o contexto na qual a mesma está inserida, destacando que através desta observação 

é que obtemos condições de entendermos o aluno em todas as suas dimensões. É preciso que 

o professor conheça o seu aluno, criando a partir daí um ambiente propício para que o 

processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma significativa e agradável para ambos. 

A partir destas observações a pesquisadora conclui que realmente é preciso ouvir o 

aluno, observando-o atentamente para conhecê-lo de forma mais aprofundada, e para que isso 

aconteça o professor necessita refletir sobre o seu papel perante a construção do conhecimento 

do discente. 

Segundo as ideias apresentadas por Galvão (1995), à luz da teoria WALLON ainda, 

na busca de enfocar o ser humano por uma perspectiva globalizada, é a partir da observação 

da criança em seu ambiente que podemos compreender o significado real de suas 

manifestações no contexto em que ela está inserida. 

GALVÃO nos diz que (1995, p.37): 

 

WALLON propõe que se estude o desenvolvimento infantil tomando a 

própria criança como ponto de partida, buscando compreender cada uma de 

suas manifestações no conjunto de suas possibilidades, sem a prévia censura 

da lógica adulta. 
 

GALVÃO nos remete às ideias de WALLON quando compara o comportamento da 

criança como uma miniatura do comportamento adulto, desconsiderando as características 

próprias da infância e dificultando uma análise concreta do comportamento infantil e suas 

peculiaridades. 

A autora aborda em sua obra a importância da afetividade e emoções de acordo com 

a concepção WALLON ainda, quando afirma: “As emoções, assim como os sentimentos e os 

desejos, são manifestações da vida afetiva” (Galvão, 1995, p.61). Porém, emoções e 

afetividade não são sinônimas, pois, a última permite uma interpretação mais ampla, onde 

estão inseridas várias manifestações. Já as emoções, segundo a autora, sempre são 

acompanhadas de alterações orgânicas, nutrindo-se dos efeitos que causam no outro. 
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2.5. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

A relação afetiva positiva entre professor e aluno, na prática pedagógica, é a criação 

de um vínculo afetivo entre esses sujeitos para que haja uma melhoria na prática pedagógica. 

Pois, na educação infantil a relação afetiva entre professor e aluno é fundamental para a 

formação desses vínculos afetivos. O professor que consegue estabelecer uma relação afetiva 

positiva com seus alunos, e dar maior atenção a eles, geralmente, consegue o melhor 

desenvolvimento por parte dos mesmos. A qualidade da relação professor-aluno está também 

na capacidade do cuidar. O cuidar faz parte da afetividade e, também, colabora com a criação 

de laços de confiança, liberdade e respeito com o professor, além de contribuir para o bem-

estar da criança. 

A relação afetiva positiva é um dos pontos fundamentais para que o aluno comece a 

confiar e perceber no professor alguém que pode contar. Esta relação contribui para o 

surgimento de melhores condições para o ensino-aprendizagem da criança, visto ser o afeto 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, bem como para a 

autonomia e autoestima do aluno 

A relação afetiva positiva é um dos pontos fundamentais para que o aluno comece a 

confiar e perceber no professor alguém que pode contar. Esta relação contribui para o 

surgimento de melhores condições para o ensino-aprendizagem da criança, visto ser o afeto 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, bem como para a 

autonomia e autoestima do aluno. 

2.6. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE ALUNO E ALUNO 

O professor precisa respeitar as necessidades do aluno, e o ato de ensinar não deve 

ser imposto, mas de forma a transmitir o conhecimento com mais comprometimento e 

concretização. 

 

 

“Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e 

um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não aprendemos de qualquer 

um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” 

(FERNÁNDEZ, 1991, p. 47 e 52). 
 

A qualidade do aprendizado do aluno dá-se através do afeto, porem o desenvolver do 

afeto será determinante na vida do mesmo, ou seja, o aluno que se sentir amado, terá o desejo 

de aprender mais, e se sentira mais feliz. 
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Os professores de certa forma são espelhos para os alunos, onde ele observa o 

professor em sala de aula, e o seu exemplo e imagem irá refletir deixando marcas, como ponto 

positivo ou negativo para o resto de sua vida. 

A educação deve ser ministrada como uma arte, e ser educador não são apenas uma 

profissão, e sim um compromisso que se transmite ao aluno. Pode-se afirmar que: "As 

relações afetivas se evidenciam, pois, a transmissão do conhecimento implica, 

necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma 

relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente" (Almeida, 1999, p. 107)  

A pedagogia afetiva é o caminho que deveríamos seguir em sala de aula, 

demonstrando, afeto, respeito, responsabilidade, dedicação, amor, carinho, porem através 

destes aspectos o aluno irá observar melhor o que se é ensinado, e irão também aprender com 

mais prazer. 

Num contexto escolar, o relacionamento entre alunos é fundamental, pois é através 

destas atitudes que se estabelecem laços de amizades entre ambos, no falar, no brincar, na 

troca de informações, na atenção, no companheirismo etc. 

Podemos observar também que existem situações em que os alunos se desentendem, 

acabam brigando, um quer ser melhor que o outro, quer se sobressair, se destacar, para 

mostrar que são mais fortes e mais ágeis. Em outros momentos querem chamar a atenção, 

tentando se relacionar com os professores, diretores, demonstrando assim aos outros alunos 

que são queridos e preferidos pelos professores. 

Os sentimentos e as operações intelectuais não constituem duas realidades separadas 

e sim dois aspectos complementares de toda a realidade psíquica, pois o pensamento é sempre 

acompanhado de uma tonalidade e significado afetivo, portanto, a afetividade e a cognição 

são indissociáveis na sua origem e evolução, constituindo os dois aspectos complementares de 

qualquer conduta humana, já que em toda atividade há um aspecto afetivo e um aspecto 

cognitivo ou inteligente. (PIAGET, 1983, p. 234) 

Portanto em todos estes aspectos podemos ver que são manifestações de 

relacionamento, onde existem sentimentos, de amor, afeto, amizade, ódio, inveja, e outros 

exemplos. Mas o mais importante em tudo isto é que a criança ao se relacionar um com o 

outro, desenvolve e desperta em si mesma, caminhos correspondentes para a construção do 

seu próprio conhecimento. 

Porém é de acordo com a formação que o aluno traz de sua casa que podemos 

identificar qual é o nível de formação afetiva que ele tem. Ou seja, quando o aluno se 

relaciona com facilidade com os outros colegas, reparte o seu lanchinho, ajuda o colega 



40 

 

quando cair ou se machucar, pode-se ver que esta criança traz consigo uma formação 

intelectual afetiva de boa qualidade. Mas quando o aluno não conseguir se relacionar com os 

seus coleguinhas, e quando for egoísta e quando só pensar em si próprio, e não quiser 

obedecer à professora, podemos identificar que este aluno traz consigo uma má formação 

afetiva materna, e que isso poderá refletir negativamente nos aspectos psicológicos do 

mesmo. 

2.7. A AFETIVIDADE COMO FATOR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A afetividade é vital para todos os seres humanos, pois, são os vínculos e as relações 

construídas com o outro durante a vida. Quando a criança entra na escola, sua importância se 

torna mais evidente ainda, por meio da relação professor e aluno. Sobre as reações emocionais 

VYGOTSKY (2003, p. 121) diz que: 

As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas as 

formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se 

quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos fazer 

com que essas atividades sejam ensinadas e instigadas emocionalmente. A experiência e a 

pesquisa têm demonstrado que um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais 

sólida, firme e prolongada que um feito indiferente 

Segundo autor, o professor necessita instigar seu aluno de maneira afetiva para que 

ele possa internalizar melhor o conteúdo a ser aprendido. Fatos e acontecimentos que 

envolvem a emoção, geram muito mais impactos e desenvolvem bem melhor os aspectos 

cognitivos do que os contrários. A escola precisa ser vista como um lugar onde a estimulação 

afetiva é necessária e possível. Todos sabem que no ambiente escolar, a formação cognitiva é 

privilegiada, contudo, o cognitivo e o afetivo se relacionam estreitamente um ao outro 

O corpo, a emoção e o cognitivo mantêm uma relação de interdependência e 

complementaridade. Conforme argumentado por WALLON (2007, p. 198): 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela constitui 

um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, ela é um único e mesmo ser 

em curso de metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será por isso 

ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade. 

Vê-se em WALLON a não separação entre afeto, corpo e cognição. Ao longo da vida 

do indivíduo, o corpo, o afeto e a cognição estão influenciando um ao outro, nas atitudes, 

relações e nos pensamentos. É isso que faz do ser humano um sujeito organicamente social. 
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Cada indivíduo forma a própria identidade a partir das relações que tem com o outro, pelas 

mediações, linguagem e tudo que se coloca entre ele e o mundo (WALLON, 2007). 

No que se refere à afetividade no contexto da educação infantil, o 

educador/pedagogo, necessita estar ciente de que está se relacionando com um indivíduo que 

apresenta emoções, pensamentos, cultura e crença. “A escola por ser o primeiro agente 

socializador fora do círculo familiar da criança, torna-se a base da aprendizagem se oferecer 

as condições necessárias para que ela se sinta segura e protegida” (KRUEGER, 2002, p 06). 

Por menor que uma criança seja, ela já participa e já percebe o que acontece ao seu 

redor. Por isso, a importância de percebê-la como um ser humano completo, único e em 

desenvolvimento (BRASIL, 2006b). Sobre os aspectos emocionais ZABALZA (1998, p. 51) 

diz: 

 

Não apenas porque nessa etapa do desenvolvimento os aspectos emocionais 

desempenham um papel fundamental, mas porque, além disso, constituem a 

base ou condição necessária para qualquer progresso nos diferentes âmbitos 

do desenvolvimento infantil. Tudo na educação infantil é influenciado pelos 

aspectos emocionais: desde o desenvolvimento psicomotor até o intelectual, 

o social e o cultural. A emoção age, principalmente, no nível de segurança 

das crianças, que é a plataforma sobre a qual se constroem todos os 

desenvolvimentos. 
 

Por meio da afetividade e do processo de cuidar da criança, o educador colabora com 

o desenvolvimento da autonomia, autoestima e inter-relação da criança com o seu ambiente e 

sociedade. O educador que é o mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento deve 

dar oportunidades aos alunos de vivenciarem espaços e situações, de forma que os recursos e 

capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas sejam bem articulados (MENDONÇA 

E TAVARES, 2008) 

Ao chegar à escola, a criança, não vai apenas aprender conteúdos e disciplinas. Vai 

também, vivenciar novas experiências, conviver com outras crianças e adultos e estabelecer 

novas relações afetivas, fora do contexto familiar. O professor precisa se atentar para esses 

acontecimentos, para melhor orientar a criança, mostrando-a como conviver bem nesse novo 

ambiente. 

De acordo com SALTINI (2002 apud MENDONÇA E TAVARES, 2008), no grupo, 

a criança procura satisfazer suas necessidades de amor, afeto, acolhimento e registros que 

lembrem a ela relações que mantém com sua família (pais, tios, irmãos, avós...). A criança 

procura de imediato encontrar esses laços de afeto no professor e em seguida, nas outras 

crianças do grupo. Conforme vai estabelecendo vínculos no ambiente escolar, ela começa a 
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explorar o espaço, o que é fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo, motor e 

emocional. 

A afetividade é um rico canal de comunicação entre as crianças, os objetos e as 

pessoas com quem convivem (MENDONÇA E TAVARES, 2008). Para que essa 

comunicação se estabeleça sem traumas e decepções é fundamental que o educador trabalhe 

bem com a afetividade, a paciência e a serenidade, pois, por meio delas é que as mediações e 

relações ocorrerão. Tem todo sentido as palavras de Saltini (1997, p. 91): 

 

A serenidade e a paciência do educador, mesmo em situações difíceis faz 

parte da paz que a criança necessita. Observar a ansiedade, a perda de 

controle e a instabilidade de humor, vai assegurar à criança ser o continente 

de seus próprios conflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os sozinha ou 

em conjunto com o educador. A serenidade faz parte do conjunto de 

sensações e percepções que garantem a elaboração de nossas raivas e 

conflitos. Ela conduz ao conhecimento do si-mesmo, tanto do educador 

quanto da criança. 
 

 

De forma pertinente, SALTINI destaca que, na sala de aula, é importante que o 

educador saiba lidar com situações difíceis. Pois, existem momentos que algumas crianças 

podem ter explosões de raiva, onde é necessário que ele tenha muita habilidade, podendo ter 

que utilizar, do diálogo, do silêncio e do corpo, abraçando-a se for permitido, indicando, 

assim, que a afetividade é um fator fundamental no ambiente da educação infantil. 

A insegurança também provoca medo e aumenta a tendência da criança a condutas 

defensivas, dificuldade de se relacionar e tomar iniciativas. Do ponto de vista prático, a 

resolução desses “comportamentos” exige uma atenção à dimensão emocional afetiva da 

criança. O educador para solucionar, do ponto vista prático, a situação, necessita ter grande 

flexibilidade e criar oportunidades para que o aluno possa se expressar de maneira emotiva, se 

autoconhecer e ser capaz de controlar, gradativamente, suas emoções (ZABALZA, 1998). 

A afetividade é essencial à prática pedagógica, e ao ambiente da educação infantil. É 

por meio dela que a criança passa a ter laços afetivos com os coleguinhas e o professor e 

também a melhorar de forma integral seu desenvolvimento cognitivo e motor. Podendo 

alcançar melhores índices de autoestima, autonomia e autoconfiança. Sobre a qualidade da 

afetividade na educação infantil, a seguir serão mostrados os seguintes indicadores que 

identificam os aspectos afetivos de qualidade nesse contexto. 
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2.8. A AFETIVIDADE E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

O professor deve ter um olhar sensível para o aluno, em sua pratica pedagógica, 

avaliando de forma muito atenciosa, tentando compreender seus valores e transformando isso 

em atividades em sala de aula, para desenvolver o ensino aprendizagem de cada um. 

E esta sensibilidade faz com que o professor seja capaz de entender os estágios de 

desenvolvimento da criança, proporcionando estratégias em sala de aula, que produzam 

resultados satisfatórios. Promovendo atividades dinâmicas, com a participação do aluno, e o 

aprendizado poderá ser surpreendente. 

“Se quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais o pensamento, 

devemos fazer com que as atividades sejam emocionalmente estimuladas. A experiência e a 

pesquisa têm mostrado que um fato impregnado de emoção é recordado mais sólido, firme e 

prolongado que um feito indiferente. Cada vez que comunicarem algo ao aluno tente afetar 

seu sentimento. A emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento” 

(VYGOTSKY, 2003, p.121) 

Deve-se observar que a afetividade estará fluindo em sala de aula, pois é nela que se 

desenvolvem os aspectos emocionais do educando. É importante ressaltar que as situações 

vivenciadas em sala de aula, produzem uma diversidade de emoções, e sentimentos como: 

tristeza, alegria, ansiedade, confiança, insegurança, raiva, medo, constrangimento, é 

importante destacar também que estas manifestações produzem a construção cognitiva do 

aluno 

Sendo assim, é exatamente na escola, que o aluno desenvolve seus potenciais, sociais 

e psicológicos, e o papel do professor como mediador deste processo, é de suma importância, 

proporcionando situações e atividades, voltadas a estimular e trabalhar a afetividade em cada 

aluno, segundo a sua necessidade e carência. 

Os princípios básicos de um bom professor são: 

 Paciência;   

 Humildade;   

 Inteligência;   

 Esperança;   

 Boa vontade de aprender e ensinar;   

 Autodisciplina;   

 Capacidade de se colocar no lugar do outro;   
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 Pensar antes de reagir;   

 Desenvolver altruísmo, solidariedade e tolerância;   

 Amor aos seus alunos;   

Gerenciando esses princípios a aprendizagem com certeza é muito beneficiada, e os 

alunos terão mais autoestima, sensibilidade, tranquilidade, capacidade de contemplação do 

belo, terão mais amigos e serão mais críticos e pensadores. Por isso as instituições escolares 

(todos os educadores), devem se apropriar de tais princípios formando uma rede mais 

generalizada de afetividade nas relações interpessoais, no âmbito escolar.   

O processo de afetividade não significa permitir que a criança faça tudo que deseja 

fazer, significa também colocar limites, tratando-a com respeito, dialogando com ela sobre o 

motivo dos limites, orientando-a e garantido que ela possa compreender e participar das 

tarefas coletivamente em parceria com o professor.   

PAULO FREIRE afirma que:  

 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não 

posso obviamente é permitir que minha afetividade interfira no 

cumprimento ético de meu dever de professor (...) não posso 

condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou 

menor bem querer que tenha por ele. (1996: 160).  

  

Como ressalta o autor acima a afetividade não reduz o professor, ao contrário, faz-nos 

entender que é uma forma democrática de lhe dá em sala de aula, promovendo igualdade na 

relação professor e aluno tornando o ambiente mais igualitário onde o educando se sinta 

acolhido para que o mesmo não tenha frustações ao dialogar, tornando assim cidadãos éticos, 

de sentimentos humanizados para melhor convívio no campo educacional e social.   

A forma que Paulo Freire defende a afetividade faz entender a educação como algo 

novo que colocado em prática essa democrática relação na qual os educadores possam adotar 

esse padrão para inovar o ambiente escolar, quebrando assim o tabu de que professores que 

agem de maneira arrogante tendo em concepção um sentimento de superioridade causando 

frustração e transtorno, claro que já mais os laços afetivos devem interferir no papel do 

educador. Pois este deve agir com ética e os princípios, estando apto a atender as necessidades 

cognitivos no âmbito educacional agindo de maneira humanizada e com princípios morais 

para a sociedade.   

 O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas 
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tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se 

"aproximar" dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver 

com o discurso "bancário" meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É 

exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no "tratamento" do objeto ou do conteúdo, 

superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente 

é possível (FREIRE, 1997, p. 28-9).   

 De acordo com a mensagem supracitada acima o professor democrático não deve 

educar somente com a “Pedagogia da palavra”, ou seja, somente através da palavra, mais sim 

na ação, fazer é mais educativo do que ouvir sobre o que já está feito. A teoria é fundamental, 

desde que seja construída a partir de uma prática e visando retornar a ela.   

Toda a prática do educador com educando é educativa, desde que ele seja considerado 

como um ser interativo e ativo no processo de construção de conhecimento. Este deve assumir 

um papel essencial nesse processo, como um sujeito mais experiente. Por esse motivo o 

professor deve levar em consideração o que o aluno já sabe, sua cultura, pois isso é 

fundamental para a construção da aprendizagem. Segundo VYGOTSKY o professor é o 

mediador da aprendizagem facilitando-lhe o domínio e a apropriação dos diferentes 

instrumentos culturais.   

A afetividade estar presente desde as primeiras manifestações da existência humana. 

Desde o nascimento, a criança engendra-se numa busca constante de interação e adaptação ao 

mundo e para isso usa alguns mecanismos físicos, corporais, para mais tarde desenvolver 

outros, essencialmente psíquicos.   

É necessário que o professor cuida das crianças e as eduque, promovendo situações em 

que elas possam se apropriar de instrumentos, estratégias e procedimentos relativos às práticas 

culturais de autocontrole, auto-organização, à organização de materiais, espaços e tempos 

para trabalhar em grupos. O trabalho em equipe é fundamental e estimula a comunicação 

interpessoal e as relações sociais, ou seja, contribui para o desenvolvimento sócio afetivo.   

O processo educativo é uma prática difícil e muitas vezes está voltado para o 

tradicionalismo, onde a maior preocupação é a transmissão e assimilação de conhecimentos e 

resultados obtidos em curto prazo. Porém é inquestionável que para obter esses resultados é 

necessário mais do que somente a mera transmissão de conhecimento, onde professor ensina, 

aluno aprende. Para uma boa aprendizagem é importante uma interação aluno-professor-

conteúdo. Isso implica que o processo de construção de aprendizagem na escola exige 

reflexão, pois é bem mais complexo do que se imagina. Haja visto que nesse processo estão 
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presentes o professor e o aluno e os conhecimentos já estabelecidos de ambos. Portanto o 

objetivo de cada um será o que dará a interação a ser estabelecida.   

Em qualquer tipo de aprendizagem humana, a interação social e a mediação do outro 

têm uma importância muito grande. Assim sendo, na sala de aula onde na maioria das vezes 

as crianças passam a maior parte do tempo, não poderia ser diferente, pois a interação 

professor/aluno é indispensável para que o sucesso aconteça, ou seja, o conhecimento não se 

dar isoladamente, os alunos reconstroem conhecimentos sociais através das trocas de 

experiências. Neste processo   

 

é o professor quem determina, em grande parte, com suas atuações, que a 

atividade do aluno seja mais ou menos construtiva, que seja orientada em um 

ou outro sentido, definitivamente, que gere algumas aprendizagens 

determinadas. A consideração da atividade construtiva do aluno não deve, 

pois, supor, em nenhum caso, uma ambiguidade relativa ao papel decisivo da 

interação professor/aluno, isto implica dirigir os esforços para a 

compreensão de como se exerce a influência educativa, de como o professor 

consegue incidir sobre a atividade construtiva do aluno, promovendo-a e 

orientando-a, com o fim de ajudá-lo a assimilar os conteúdos escolares 

(COLI,1996, p. 288) 

  

Diante desse pensamento fica evidente que esse ajuste passa pela evolução, articulação 

e adequação à atividade construtiva do aluno. Sendo educar, orientar, ensinar, possibilitar que 

o outro se aproprie de conhecimentos e valores que favoreçam seu crescimento pessoal, 

integração e transformação do seu meio físico e social.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III – A AFETIVIDADE NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

Afetividade em termo cientifico significa qualidade de quem é afetivo, suscetibilidade 

a quaisquer estímulos ou disposição para receber experiências afetiva. Mas também pode ser 

definida sobre diferentes perspectivas, dentre elas, a filosófica, a psicológica e a pedagogia. 

Neste estudo será abordada a afetividade pedagógica, como prática libertadora, onde educador 

e educando, co-intencionados à realidade, se encontram em uma atividade em que ambos são 
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sujeitos no ato não só de desvela-la e, assim, criticamente conhece-la, mas também no de 

recriar este sentimento.  

Através de diálogo, incentivo e motivação por parte do professor. Este deve educar de 

maneira desinteressada, uma alternativa clara de formar alunos para além dos interesses, 

dando base aos sujeitos para que eles compreendam a realidade em todos os seus 

determinantes históricos, políticos, ideológicos, culturais e econômicos. Porém na realidade o 

processo de afetividade como prática educacional não funciona em todas as instituições.   

Quanto mais observamos as relações educador e educandos na sala de aula, em 

qualquer de seus níveis (ou fora dela), parece que ainda está longe de conseguir uma 

aprendizagem satisfatória, cuja relação entre educador e educando seja libertadora, na qual 

existe uma parceria de afetividade, haja visto que a emoção é um sentimento que acompanha 

o ser humano em todas as etapas da vida. Isso significa que os educandos necessitam de afeto, 

e essa afetividade pode “influenciar” no processo ensino/aprendizagem, sendo o mesmo uma 

construção de pensadores e não apenas repetidores.   

O educador, portanto, não deve impor uma barreira que impossibilite o educando de 

expressar suas dúvidas, ou seja o educador não deve ser um indiscutível agente mediador com 

o seu real sujeito, cuja função indiscutível é transmitir conhecimentos sem nenhuma 

aproximação com a realidade, mas que ganha apenas significação. O educador não deve se 

ver como um ser superior que somente educa, mas como alguém que enquanto educa, é 

educado, em parceria com o educando, que ao ser educado, também educa, tornando assim 

sujeito do processo em que crescem juntos, em que os “argumentos de autoridade”, sem 

afetividade já não tem significação.  

Para ser se autoridade, necessita-se de estar sendo com as liberdades e não contra elas. 

Segundo Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia (2012), Professor e alunos juntos 

podem aprender, ensinar, inquietar, produzir, e juntos igualmente resistir aos obstáculos com 

alegria. TELES conclui que:  

 

Ensinar implica humildade. Nenhum de nós é uma enciclopédia e detém 

todo o saber. Mesmo em nossa área, nosso conhecimento, por mais 

estudiosos que sejamos nunca pode ser completo. Assim esta posição de 

“donos do saber” é simplesmente ridícula. Somos eternos aprendizes em 

tudo e é preciso que os alunos também aprendam esta verdade. (2004:40 e 

41).   
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A mensagem mencionada acima mostra que o pensamento do professor não deve ser 

transmitido como uma fonte de verdade absoluta, da qual o educando não se pode duvidar, 

desprovida inclusive de altruísmo, solidariedade e afabilidade.   

A aprendizagem é um processo na qual as crianças se apropriam ativamente do 

conteúdo da experiência humana. Assim que nasce a criança já necessita dos cuidados de um 

adulto para que cresça conquistando autonomia e desenvolvimento cognitivo. Segundo 

VYGOTSKY (2001) o desenvolvimento cognitivo é limitado a um determinado potencial 

para cada intervalo de idade Zona de Desenvolvimento proximal, segundo VYGOTSKY; o 

indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que seu grupo produz; o 

interiorizado.   

A aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o professor e com outros 

alunos, ou seja, os adultos em si funcionam como uma espécie de referência sendo os 

professores o modelo mais vivo da sociedade e o ser fundamental no campo educacional. É na 

escola que se faz a interação humana onde a troca de experiências acontece.  

3.1. A AFETIVIDADE NA SOCIALIZAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

O afeto é uma ferramenta que pode ser usada pelo professor, para facilitar no 

contexto do ensino aprendizagem, e quando a criança se sentir amada, sentirá mais desejo de 

aprender. Porem quando o aluno não se identifica com a didática do professor, e a maneira do 

mesmo conduzir sua aula, sendo arrogante no falar, torna-se difícil o desempenho e 

desenvolvimento cognitivo, dificultando no processo ensino aprendizagem. No entanto o bom 

relacionamento entre professor e aluno é muito importante, para que a aula flua melhor. 

Por ser considerada o primeiro agente social fora do círculo familiar da criança, a 

escola representa o cerne da aprendizagem, por isso ela deve oferecer todas as condições 

necessárias para que a criança se sinta amada, segura e protegida. Assim, é necessário que 

haja relações interpessoais positivas, afim de que a criança se desenvolva de forma saudável, 

física e psicologicamente. Além disso, é necessário que haja por parte dos profissionais da 

escola atitudes positivas em relação aos educandos, como aceitação e apoio, de forma a 

garantir o sucesso dos objetivos educativos. 

A criança tem uma necessidade natural de ser amada, aceita, acolhida e ouvida, e, 

neste sentido, o professor é quem desempenha esse papel e encaminha o aluno no caminho da 

motivação, da busca e do interesse. O empenho desse profissional se reflete na sua 
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preocupação com os gostos e anseios das crianças, que diferem em sua percepção de mundo 

de acordo com a idade. 

A afetividade na educação infantil nos remete ao domínio da psicologia do 

desenvolvimento, ressaltando-se aí, nomeadamente, o enfoque cognitivo-desenvolvimentista 

de Jean Piaget, que foi um dos grandes estudiosos da Psicologia do Desenvolvimento, 

dedicando-se exclusivamente ao estudo do desenvolvimento cognitivo. 

Podemos dizer que a infância é o período onde a criança se adapta progressivamente 

ao seu meio social, físico e psicológico. Piaget (1985, p.126) afirma, a este respeito, que 

“educar é adaptar o indivíduo ao meio social ambiente”. Através da obra piagetiana, tocamos 

em quatro pontos principais: a significação da infância, a estrutura do pensamento da criança, 

as leis de desenvolvimento e o mecanismo da vida social infantil. Sobre estes tópicos, 

PIAGET (1985, p. 148), afirma: 

 

A pedagogia moderna não saiu de forma alguma da psicologia da criança, da 

mesma maneira que os progressos da técnica industrial surgiram, passo a 

passo, das descobertas das ciências exatas. Foram muito mais o espírito geral 

das pesquisas psicológicas e, muitas vezes, também, os próprios métodos de 

observação que, passando do campo da ciência pura ao da experimentação, 

vivificaram a pedagogia. 
 

Piaget, em seus estudos, formulou a existência de quatro estágios ou fases do 

desenvolvimento da inteligência, por meio dos quais se caracteriza a construção do 

conhecimento pela criança. Os estágios são os seguintes: 

• Estágio Sensório motor (0 – 2 anos): Nessa fase do desenvolvimento, a inteligência 

da criança aplica-se a situações e ações concretas. Há o desenvolvimento inicial das 

coordenações. É também o período da diferenciação entre os objetos e o próprio corpo. 

• Estágio Pré-operatório (2 – 6 anos): Também chamado de Período Intuitivo. Nessa 

fase são notáveis o desenvolvimento da capacidade simbólica (distinção entre símbolos 

mentais, imagens e palavras), o grande aumento da capacidade verbal, visto que é nesse 

estágio que surge a “fase dos porquês”, onde a criança pergunta quase todo o tempo, e a 

exteriorização das características psicológicas, tais como o egocentrismo, a intuição, etc., 

além da relação direta do pensamento com as ações externas. 

Os estudos de Piaget constituem fonte indispensável para o professor que deseja 

realizar um trabalho proveitoso em sala de aula. Considerando-se que, no âmbito da educação 

infantil, a interação da professora com seus alunos é constante na sala de aula, no pátio ou nas 

brincadeiras, podemos concluir que essa proximidade afetiva é muito importante, pois é 
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através dela que se dá a interação com os objetos e a construção de um conhecimento 

motivador para as crianças. 

Ainda falando sobre a interação entre docentes e discentes, SALTINI (1997, p. 89) 

afirma que “essa inter-relação é o fio condutor, o suporte afetivo do conhecimento”. E 

complementa: 

 

Neste caso, o educador serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, 

portanto, que o continente é o espaço onde podemos depositar nossas 

pequenas construções e onde elas tomam um sentido, um peso e um respeito, 

enfim, onde elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um 

embrião. 
 

Assim, SALTINI reafirma que para que a criança se sinta segura e protegida, é 

fundamental a presença de um educador que tenha consciência de sua importância, como um 

agente transformador, e não meramente um transmissor de conhecimento. 

A criança, ao entrar na escola, inicia uma nova experiência, para ela é um mundo 

novo e cheio de descobertas a se abrir. Psicologicamente, há uma necessidade de aceitação 

muito grande, visto que a criança deixa a família para ingressar num novo mundo social onde 

tudo é novo.  

Assim, segundo MARLY SANTOS MUTSCHELE (1994, p.103), ela precisa se 

sentir acolhida ao ingressar na escola pela primeira vez, para que esta experiência, que para 

ela é tão nova e diferente, se torne agradável. Quando percebe o carinho da professora, 

seguido de qualidades tais como paciência, dedicação e interesse, a criança se sente motivada 

e consequentemente a aprendizagem torna-se mais motivadora. Por isso, o professor deve se 

empenhar em perceber as necessidades da criança, aproveitando ao máximo suas capacidades 

e trabalhá-las de forma a voltá-las para o ensino. Sobre isso, SALTINI (1997, p. 91) comenta: 

 

A serenidade e a paciência do educador, mesmo em situações difíceis, faz 

parte da paz que a criança necessita. Observar a ansiedade, a perda de 

controle e a instabilidade de humor, vai assegurar à criança ser o continente 

de seus próprios conflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os sozinha ou 

em conjunto com o educador. A serenidade faz parte do conjunto de 

sensações e percepções que garantem a elaboração de nossas raivas e 

conflitos. Ela conduz ao conhecimento do si-mesmo, tanto do educador 

quando da criança. 
 

De forma contrária, o autoritarismo, a rispidez e a falta de interesse do educador 

podem levar o aluno a perder a motivação e o interesse pela aprendizagem, além de prejudicar 

em longo prazo o aprendizado, pois o aluno desmotivado irá sempre relacionar o professor à 

determinada matéria, perdendo totalmente o interesse por ela. O professor deve ter a 
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sensibilidade de entender as necessidades e respeitar a maturidade do educando, precisando, 

segundo SALTINI (1997, p. 91), 

 

[...] encorajar a criança a descobrir e inventar, sem ensinar ou dar conceitos 

prontos. A resposta pronta só deve ser dada quando a pergunta da criança 

focaliza um ato social arbitrário (funções do objeto cotidiano). Manter-se 

atento à série de descobertas que as crianças vão fazendo, dando-lhes o 

máximo de possibilidades para isso. Dar atenção a cada uma delas, 

encorajando-as a construir e a se conhecer. Dar maior incentivo à pergunta 

que à resposta. Sempre buscando no grupo a resposta, o professor procurará 

sistematizar e coordenar as ideias emergentes. A relação que se estabelece 

com o grupo como um todo e a pessoal com cada criança é diferenciada em 

todos os seus aspectos quantitativos e cognitivos, respeitando-se a 

maturidade de seu pensamento e a individualidade. 
 

Partindo desta afirmação, crianças pequenas (que se encontram no período sensório-

motor) por exemplo, têm como necessidade de desenvolvimento manipular objetos, não 

apenas com as mãos, mas com várias partes do corpo, e o professor deve estar atento a essa 

necessidade. 

É importante, também, a atenção do professor quanto ao fato de que, na idade pré-

escolar, a criança não sabe dominar suas paixões, portanto ela exterioriza seus sentimentos de 

forma muito mais intensa, sincera e involuntária do que no adulto, conforme assinala 

MUKHINA (1998, p. 209): “Os sentimentos da criança brotam com força e brilho, para se 

apagarem em seguida; a alegria impetuosa é muitas vezes sucedida pelo choro”. 

Há momentos em que as crianças, por serem tão autênticas em seus sentimentos, 

protagonizam verdadeiras explosões de raiva. Nestes momentos, o professor precisa ter muita 

paciência e habilidade, procurando manter um diálogo com a criança, a fim de avaliar o 

motivo de tais explosões, usando o tato, demonstrando carinho, se ela assim o permitir; em 

suma, é um trabalho quase terapêutico. Também deve ser mantido um tratamento igualitário 

entre as crianças, evitando comparações ou diferenciações entre uma e outra criança. Isso é 

altamente prejudicial, pois essas ações são prejudiciais ao desenvolvimento psicoafetivo da 

criança.  

Em relação a essas prescrições, SALTINI (1997, p.92) indica que o interesse da 

criança o interesse da criança é a chave mestra para o processo de ensino aprendizagem e para 

o trabalho envolvendo a afetividade: “o interesse da criança é que programa o dia e não vice-

versa, visando assim o entusiasmo do grupo e energizando o conhecimento”. 

Não há como negar que a afetividade está intimamente ligada à aprendizagem, nas 

relações que o indivíduo mantém consigo mesmo e com o outro. Segundo WALLON (2007 p. 

10), a emoção é fator preponderante no ambiente escolar. A construção do “eu” em sua teoria 
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depende essencialmente do outro. A partir desta concepção o lúdico surge como um 

instrumento que proporciona a integração da criança com a sensibilidade. 

Certamente uma criança que tem uma visão negativa de si mesma, sentindo-se 

incapaz de lidar com o novo no contexto escolar, terá mais dificuldade de relacionar-se, 

influenciando diretamente na sua capacidade de aprender. 

ALMEIDA (2007, p.16) destaca em sua obra a importância da afetividade no 

processo de ensino-aprendizagem, adotando a obra de WALLON como referencial teórico, ao 

afirmar: 

 

[...] Por ter WALLON se apoiado no materialismo dialético, falava sempre 

de um indivíduo concreto, situado, inserido em seu meio cultural; leva-nos, 

portanto, a compreender de uma forma mais ampla o aluno x, numa escola y, 

numa comunidade z, que oferecia determinadas condições de existência, 

criando características específicas a ser conhecidas pelo professor para dar 

um direcionamento ao seu processo de ensino- aprendizagem, tornando-o 

mais produtivo. 
 

 

Almeida afirma que para WALLON a criança deve ser vista numa totalidade, 

avaliando o contexto na qual a mesma está inserida, destacando que através desta observação 

é que obtemos condições de entendermos o aluno em todas as suas dimensões. É preciso que 

o professor conheça o seu aluno, criando a partir daí um ambiente propício para que o 

processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma significativa e agradável para ambos. 

A partir destas observações a pesquisadora conclui que realmente é preciso ouvir o 

aluno, observando-o atentamente para conhecê-lo de forma mais aprofundada, e para que isso 

aconteça o professor necessita refletir sobre o seu papel perante a construção do conhecimento 

do discente. 

Segundo as ideias apresentadas por Galvão (1995), à luz da teoria WALLON ainda, 

na busca de enfocar o ser humano por uma perspectiva globalizada, é a partir da observação 

da criança em seu ambiente que podemos compreender o significado real de suas 

manifestações no contexto em que ela está inserida. 

GALVÃO nos diz que (1995, p.37): 

 

WALLON propõe que se estude o desenvolvimento infantil tomando a 

própria criança como ponto de partida, buscando compreender cada uma de 

suas manifestações no conjunto de suas possibilidades, sem a prévia censura 

da lógica adulta. 

 

GALVÃO nos remete às ideias de WALLON quando compara o comportamento da 

criança como uma miniatura do comportamento adulto, desconsiderando as características 
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próprias da infância e dificultando uma análise concreta do comportamento infantil e suas 

peculiaridades. 

A autora aborda em sua obra a importância da afetividade e emoções de acordo com 

a concepção WALLON ainda, quando afirma: “As emoções, assim como os sentimentos e os 

desejos, são manifestações da vida afetiva” (Galvão, 1995, p.61). Porém, emoções e 

afetividade não são sinônimas, pois, a última permite uma interpretação mais ampla, onde 

estão inseridas várias manifestações. Já as emoções, segundo a autora, sempre são 

acompanhadas de alterações orgânicas, nutrindo-se dos efeitos que causam no outro. 

3.2. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

A relação afetiva positiva entre professor e aluno, na prática pedagógica, é a criação 

de um vínculo afetivo entre esses sujeitos para que haja uma melhoria na prática pedagógica. 

Pois, na educação infantil a relação afetiva entre professor e aluno é fundamental para a 

formação desses vínculos afetivos. O professor que consegue estabelecer uma relação afetiva 

positiva com seus alunos, e dar maior atenção a eles, geralmente, consegue o melhor 

desenvolvimento por parte dos mesmos. A qualidade da relação professor-aluno está também 

na capacidade do cuidar. O cuidar faz parte da afetividade e, também, colabora com a criação 

de laços de confiança, liberdade e respeito com o professor, além de contribuir para o bem-

estar da criança. 

A relação afetiva positiva é um dos pontos fundamentais para que o aluno comece a 

confiar e perceber no professor alguém que pode contar. Esta relação contribui para o 

surgimento de melhores condições para o ensino-aprendizagem da criança, visto ser o afeto 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, bem como para a 

autonomia e autoestima do aluno 

A relação afetiva positiva é um dos pontos fundamentais para que o aluno comece a 

confiar e perceber no professor alguém que pode contar. Esta relação contribui para o 

surgimento de melhores condições para o ensino-aprendizagem da criança, visto ser o afeto 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, bem como para a 

autonomia e autoestima do aluno. 
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3.3. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE ALUNO E ALUNO 

O professor precisa respeitar as necessidades do aluno, e o ato de ensinar não deve 

ser imposto, mas de forma a transmitir o conhecimento com mais comprometimento e 

concretização. 

 

 

“Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e 

um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não aprendemos de qualquer 

um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” 

(FERNÁNDEZ, 1991, p. 47 e 52). 
 

A qualidade do aprendizado do aluno dá-se através do afeto, porem o desenvolver do 

afeto será determinante na vida do mesmo, ou seja, o aluno que se sentir amado, terá o desejo 

de aprender mais, e se sentira mais feliz. 

Os professores de certa forma são espelhos para os alunos, onde ele observa o 

professor em sala de aula, e o seu exemplo e imagem irá refletir deixando marcas, como ponto 

positivo ou negativo para o resto de sua vida. 

A educação deve ser ministrada como uma arte, e ser educador não são apenas uma 

profissão, e sim um compromisso que se transmite ao aluno. Pode-se afirmar que: "As 

relações afetivas se evidenciam, pois, a transmissão do conhecimento implica, 

necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma 

relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente" (Almeida, 1999, p. 107)  

A pedagogia afetiva é o caminho que deveríamos seguir em sala de aula, 

demonstrando, afeto, respeito, responsabilidade, dedicação, amor, carinho, porem através 

destes aspectos o aluno irá observar melhor o que se é ensinado, e irão também aprender com 

mais prazer. 

Num contexto escolar, o relacionamento entre alunos é fundamental, pois é através 

destas atitudes que se estabelecem laços de amizades entre ambos, no falar, no brincar, na 

troca de informações, na atenção, no companheirismo etc. 

Podemos observar também que existem situações em que os alunos se desentendem, 

acabam brigando, um quer ser melhor que o outro, quer se sobressair, se destacar, para 

mostrar que são mais fortes e mais ágeis. Em outros momentos querem chamar a atenção, 

tentando se relacionar com os professores, diretores, demonstrando assim aos outros alunos 

que são queridos e preferidos pelos professores. 

Os sentimentos e as operações intelectuais não constituem duas realidades separadas 

e sim dois aspectos complementares de toda a realidade psíquica, pois o pensamento é sempre 



55 

 

acompanhado de uma tonalidade e significado afetivo, portanto, a afetividade e a cognição 

são indissociáveis na sua origem e evolução, constituindo os dois aspectos complementares de 

qualquer conduta humana, já que em toda atividade há um aspecto afetivo e um aspecto 

cognitivo ou inteligente. (PIAGET, 1983, p. 234) 

Portanto em todos estes aspectos podemos ver que são manifestações de 

relacionamento, onde existem sentimentos, de amor, afeto, amizade, ódio, inveja, e outros 

exemplos. Mas o mais importante em tudo isto é que a criança ao se relacionar um com o 

outro, desenvolve e desperta em si mesma, caminhos correspondentes para a construção do 

seu próprio conhecimento. 

Porém é de acordo com a formação que o aluno traz de sua casa que podemos 

identificar qual é o nível de formação afetiva que ele tem. Ou seja, quando o aluno se 

relaciona com facilidade com os outros colegas, reparte o seu lanchinho, ajuda o colega 

quando cair ou se machucar, pode-se ver que esta criança traz consigo uma formação 

intelectual afetiva de boa qualidade. Mas quando o aluno não conseguir se relacionar com os 

seus coleguinhas, e quando for egoísta e quando só pensar em si próprio, e não quiser 

obedecer à professora, podemos identificar que este aluno traz consigo uma má formação 

afetiva materna, e que isso poderá refletir negativamente nos aspectos psicológicos do 

mesmo. 

3.4. A AFETIVIDADE COMO FATOR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A afetividade é vital para todos os seres humanos, pois, são os vínculos e as relações 

construídas com o outro durante a vida. Quando a criança entra na escola, sua importância se 

torna mais evidente ainda, por meio da relação professor e aluno. Sobre as reações emocionais 

VYGOTSKY (2003, p. 121) diz que: 

As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas as 

formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se 

quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos fazer 

com que essas atividades sejam ensinadas e instigadas emocionalmente. A experiência e a 

pesquisa têm demonstrado que um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais 

sólida, firme e prolongada que um feito indiferente 

Segundo autor, o professor necessita instigar seu aluno de maneira afetiva para que 

ele possa internalizar melhor o conteúdo a ser aprendido. Fatos e acontecimentos que 

envolvem a emoção, geram muito mais impactos e desenvolvem bem melhor os aspectos 
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cognitivos do que os contrários. A escola precisa ser vista como um lugar onde a estimulação 

afetiva é necessária e possível. Todos sabem que no ambiente escolar, a formação cognitiva é 

privilegiada, contudo, o cognitivo e o afetivo se relacionam estreitamente um ao outro 

O corpo, a emoção e o cognitivo mantêm uma relação de interdependência e 

complementaridade. Conforme argumentado por WALLON (2007, p. 198): 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela constitui 

um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, ela é um único e mesmo ser 

em curso de metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será por isso 

ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade. 

Vê-se em WALLON a não separação entre afeto, corpo e cognição. Ao longo da vida 

do indivíduo, o corpo, o afeto e a cognição estão influenciando um ao outro, nas atitudes, 

relações e nos pensamentos. É isso que faz do ser humano um sujeito organicamente social. 

Cada indivíduo forma a própria identidade a partir das relações que tem com o outro, pelas 

mediações, linguagem e tudo que se coloca entre ele e o mundo (WALLON, 2007). 

No que se refere à afetividade no contexto da educação infantil, o 

educador/pedagogo, necessita estar ciente de que está se relacionando com um indivíduo que 

apresenta emoções, pensamentos, cultura e crença. “A escola por ser o primeiro agente 

socializador fora do círculo familiar da criança, torna-se a base da aprendizagem se oferecer 

as condições necessárias para que ela se sinta segura e protegida” (KRUEGER, 2002, p 06). 

Por menor que uma criança seja, ela já participa e já percebe o que acontece ao seu 

redor. Por isso, a importância de percebê-la como um ser humano completo, único e em 

desenvolvimento (BRASIL, 2006b). Sobre os aspectos emocionais ZABALZA (1998, p. 51) 

diz: 

 

Não apenas porque nessa etapa do desenvolvimento os aspectos emocionais 

desempenham um papel fundamental, mas porque, além disso, constituem a 

base ou condição necessária para qualquer progresso nos diferentes âmbitos 

do desenvolvimento infantil. Tudo na educação infantil é influenciado pelos 

aspectos emocionais: desde o desenvolvimento psicomotor até o intelectual, 

o social e o cultural. A emoção age, principalmente, no nível de segurança 

das crianças, que é a plataforma sobre a qual se constroem todos os 

desenvolvimentos. 

 

Por meio da afetividade e do processo de cuidar da criança, o educador colabora com 

o desenvolvimento da autonomia, autoestima e inter-relação da criança com o seu ambiente e 

sociedade. O educador que é o mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento deve 

dar oportunidades aos alunos de vivenciarem espaços e situações, de forma que os recursos e 
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capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas sejam bem articulados (MENDONÇA 

E TAVARES, 2008) 

Ao chegar à escola, a criança, não vai apenas aprender conteúdos e disciplinas. Vai 

também, vivenciar novas experiências, conviver com outras crianças e adultos e estabelecer 

novas relações afetivas, fora do contexto familiar. O professor precisa se atentar para esses 

acontecimentos, para melhor orientar a criança, mostrando-a como conviver bem nesse novo 

ambiente. 

De acordo com SALTINI (2002 apud MENDONÇA E TAVARES, 2008), no grupo, 

a criança procura satisfazer suas necessidades de amor, afeto, acolhimento e registros que 

lembrem a ela relações que mantém com sua família (pais, tios, irmãos, avós...). A criança 

procura de imediato encontrar esses laços de afeto no professor e em seguida, nas outras 

crianças do grupo. Conforme vai estabelecendo vínculos no ambiente escolar, ela começa a 

explorar o espaço, o que é fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo, motor e 

emocional. 

A afetividade é um rico canal de comunicação entre as crianças, os objetos e as 

pessoas com quem convivem (MENDONÇA E TAVARES, 2008). Para que essa 

comunicação se estabeleça sem traumas e decepções é fundamental que o educador trabalhe 

bem com a afetividade, a paciência e a serenidade, pois, por meio delas é que as mediações e 

relações ocorrerão. Tem todo sentido as palavras de Saltini (1997, p. 91): 

 

A serenidade e a paciência do educador, mesmo em situações difíceis faz 

parte da paz que a criança necessita. Observar a ansiedade, a perda de 

controle e a instabilidade de humor, vai assegurar à criança ser o continente 

de seus próprios conflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os sozinha ou 

em conjunto com o educador. A serenidade faz parte do conjunto de 

sensações e percepções que garantem a elaboração de nossas raivas e 

conflitos. Ela conduz ao conhecimento do si-mesmo, tanto do educador 

quanto da criança. 

 
 

De forma pertinente, SALTINI destaca que, na sala de aula, é importante que o 

educador saiba lidar com situações difíceis. Pois, existem momentos que algumas crianças 

podem ter explosões de raiva, onde é necessário que ele tenha muita habilidade, podendo ter 

que utilizar, do diálogo, do silêncio e do corpo, abraçando-a se for permitido, indicando, 

assim, que a afetividade é um fator fundamental no ambiente da educação infantil. 

A insegurança também provoca medo e aumenta a tendência da criança a condutas 

defensivas, dificuldade de se relacionar e tomar iniciativas. Do ponto de vista prático, a 

resolução desses “comportamentos” exige uma atenção à dimensão emocional afetiva da 



58 

 

criança. O educador para solucionar, do ponto vista prático, a situação, necessita ter grande 

flexibilidade e criar oportunidades para que o aluno possa se expressar de maneira emotiva, se 

autoconhecer e ser capaz de controlar, gradativamente, suas emoções (ZABALZA, 1998). 

A afetividade é essencial à prática pedagógica, e ao ambiente da educação infantil. É 

por meio dela que a criança passa a ter laços afetivos com os coleguinhas e o professor e 

também a melhorar de forma integral seu desenvolvimento cognitivo e motor. Podendo 

alcançar melhores índices de autoestima, autonomia e autoconfiança. Sobre a qualidade da 

afetividade na educação infantil, a seguir serão mostrados os seguintes indicadores que 

identificam os aspectos afetivos de qualidade nesse contexto. 
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA APLICADA 

Pesquisa qualitativa é aquela que parte do princípio de que um fenômeno pode ser 

melhor entendido no contexto em qual acontece. Dessa maneira, nesse tipo de pesquisa o 

estudante/pesquisador vai ao campo e busca observar, participar e captar o fenômeno 

pesquisado a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, utilizando a coleta e análise de 

dados, para que se compreenda a complexidade do fenômeno (GODOY, 1995).  

De acordo com TRIVIÑOS (1987)  

 

a pesquisa qualitativa tem suas raízes na antropologia e na sociologia. Os 

pesquisadores dessas áreas de conhecimento perceberam que informações 

sobre a vida e cultura dos povos não podem ser quantificadas e que 

precisavam ser interpretadas de forma mais ampla. Destarte, a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave que tende a analisar tais dados 

qualitativamente. 
 

A pesquisa qualitativa pode ser conduzida pelo meio de vários caminhos. Para tanto, 

aplicamos o estudo de caso. Esse tipo de pesquisa tem como unidade de análise o estudo de 

um ou mais eventos, programa ou indivíduo. Na pesquisa de estudo de caso o investigador 

explora um ou múltiplos sistemas delimitados ao longo do tempo por meio da coleta de dados 

extensa detalhada em profundidade envolvendo múltiplas fontes de informação 

(CRESWELL, 2014).  

A presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa na Escola André Campelo, 

mas em ambientes educativos e investigou-se professores, equipe diretiva (coordenadores, 

diretores, orientadores). Realizou-se este estudo durante o primeiro semestre do ano de 2021 

através de conversas com esses profissionais da educação. 

Para a realização da pesquisa foi preciso notar que a escola é o local que visa 

transmitir além de conteúdo, valores culturais, morais, civis e políticos, tendo assim diversas 

atribuições sociais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no primeiro artigo destaca que 

"a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 
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Dessa maneira é preciso entender que a educação, em seu significado amplo, também 

se faz presente em espaços diferentes do ambiente escolar formal, pois, como destaca 

LIBÂNEO (2002, p. 33): 

 

O campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre em 

muitos lugares e sob variadas modalidades: família, no trabalho, na rua, na 

fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola. Ou seja, ela não se 

refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso conjunto de outras 

práticas educativas. 

 

A escola desempenha o papel de gerar a educação das crianças e jovens de forma 

direta, tendo compromisso obrigatório com os conteúdos curriculares previstos nos 

Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs e DCNs) estabelecidas pelo Ministério 

da Educação (MEC). 

4.1. ANÁLISE DE DADOS  

Atualmente as crianças/educandos vivem numa sociedade conturbada, na qual desde 

cedo vivenciam cenas de violências que chegam a ser traumáticas, momentos impróprios para 

sua idade. O avanço da tecnologia, correrias dos pais são fatores que rouba ou regride a 

infância por isso os professores tende a suportar uma sobrecarga bem maior do que sua 

profissão exige, como por exemplo o papel de pai/mãe, suprimindo assim a falta que os estes 

muitas vezes deixam. Papel de psicólogo etc. Pois esta última é fundamental, o professor 

necessita compreender ou tentar entender as crianças, o que se passa com cada uma delas, 

enfim ter um aprofundamento bem mais amplo do que compreender apenas o seu nível de 

desenvolvimento alfabético. Assim sendo o professor tem que ter uma aproximação com seus 

alunos que se dar através da afetividade. Nessa nova roupagem da educação fica complicado 

para o professor ter essa dinâmica de afetividade para com o aluno, pois as aulas estão 

atípicas, no entanto, tem de existir essa interação entre professor e aluno durante esse convivo 

das aulas, mesmo que elas sejam de forma on-line.  

Algumas professoras relatam a importância e a concepção da afetividade no processo 

ensino/aprendizagem:   

A professora A diz:  

- Ter afeto e não demonstrar individualidade com ninguém, tratando os 

alunos da mesma maneira, deixando-os livres para debater, trocar ideias com 

os demais é fundamental, no processo ensino/aprendizagem. Até hoje 

existem alunos que mim respeita, me agradece e ainda mim chama de tia.   
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Na sala de aula é preciso muito afeto e principalmente paciência, pois esse processo 

de ensinar exige muito, como por exemplo as cobranças por parte do “sistema”, dos pais etc. 

assim se não tiver carinho, amor por seus alunos ou pela profissão, ficaria complicado demais 

e os alunos quem mais seriam prejudicados se assim fosse.   

Outra professora B, acrescenta:   

- A afetividade é muito importante, pois motiva o bastante no convívio 

pessoal e no cotidiano escolar, desde que seja trabalhado de maneira 

adequada, não interferindo no saber cientifico, mais contribuído para o 

mesmo.   

 

A diretora da escola também faz as devidas considerações a respeito da afetividade:  

- Quando me deparo com uma situação de conflito procuro resolver da 

melhor forma possível, priorizando o diálogo, seja com pais de alunos, com 

alunos ou com quem quer que seja. Procuro sempre motivar os alunos, 

sensibilizando diante de suas atitudes, objetivando uma reflexão para uma 

mudança de postura e consequentemente ter uma boa interação com a 

sociedade em que vivem. Procuro também incluir os pais na rotina escolar, 

eles têm um papel primordial na vida escolar dos filhos e devem caminhar 

em parceria com a escola, pena que ainda existem alguns que são bem 

ausentes, podendo se perceber essa interferência na vida do estudante.  

- Tento usar estratégias para aproximar mais os pais na escola, como as 

reuniões mensais, contação de história no pátio, através do baú mágico, na 

qual todo dia é sorteado um familiar para narração da história. A escola 

Antônio Severiano de Holanda, que é a escola onde trabalho tem como 

principal objetivo tratar todos com carinho e respeito, assim sendo aquele 

professor que não prioriza esses sentimentos costumo chamar atenção e 

incentivar que o mesmo não esqueça de dá carinho e fazer com que as 

crianças se sintam bem na escola, seja através de brincadeiras, diálogo, 

fazendo com que a criança se sinta alegre e com vontade de voltar a aula.  

-  A afetividade é muito importante em todas as instituições de ensino e em 

qualquer lugar, pois vivemos em uma sociedade turbulenta voltada ao 

capitalismo, onde a preocupação com a cidadania e os sentimentos de 

carinho e amor estão ficando devastados ou, digamos deixados de lado e as 

crianças necessitam desse carinho em casa e também na escola.   

 

A professora C ainda acrescenta (a respeito da sua prática educativa):   

-Eu mim vejo como uma pessoa afetiva, pois busco enxergar a realidade e a 

necessidade afetiva de cada um e tento compreender os que mais necessitam 

de afetividade, pois muitos têm essa necessidade e eu como professora 

procuro preencher essa ausência de carinho que muitas vezes falta na sua 

própria casa. Tento trazer os alunos para dinâmicas em que envolva a 

afetividade e o diálogo para que ambos possam compartilhar um pouco dos 

seus sentimentos. Atualmente como as aulas não estão sendo presenciais fica 

mais difícil essa interação, mas tento dedicar a maior atenção possível para 
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meus alunos, cada um de uma maneira especial, com o carinho que os 

mesmos merecem e necessitam para desenvolver-se de forma prazerosa.  

 

Os dizeres acima revelam que a escola contribui para que através da afetividade os 

alunos tenham uma noção de moralidade e valores sociais, assim eles passam a acreditar, ter 

confiança em si próprios. Portanto, fica evidente que a escola deve ser um lugar agradável, na 

qual os alunos podem se sentir acolhidos e também aprenderem diferentes saberes, inclusive o 

didático e o pedagógico, e, ao terem acesso a essas aprendizagens, passam a entender mais os 

fatos que ocorrem na vida deles. A escola também deve contribui para que todos os alunos 

tenham um bom relacionamento, aproximando-os satisfatoriamente, educando-os e fazendo 

com que todos respeitem as adversidades.   

A professora A do terceiro ano da Escola André Campelo do Município de Potiretama, 

menciona que:   

 

A afetividade é indispensável para a educação, pois influencia no 

comportamento e no aprendizado das crianças juntamente com o 

desenvolvimento cognitivo. A criança que recebe afeto se torna um adulto 

com segurança e determinação.   

  

A professora ainda enfatiza que:   

 

A ausência do afeto pode causar alguns transtornos que as crianças levam 

para a vida toda, como desenvolver uma depressão, fobias, TOC-transtorno 

obsessivo compulsivo dentre outros. Além de se tornarem pessoas frias e 

ausentes de emoção. Nós enquanto educadores devemos nos preocupar com 

essa prática em sala de aula, tratando os nossos alunos com afeto para 

contribuímos ainda mais no aprendizado, devemos pensar que não somos 

meros transmissores de conhecimento, estamos trabalhando com crianças e 

devemos proporcionar a interação delas usando a sensibilidade, por meio de 

motivação e conscientização, formando cidadãos críticos e conscientes   

  

Levando em consideração as palavras mencionadas acima, fica evidente que o 

professor é um dos principais responsáveis pela formação moral e ética dos alunos. Valores e 

regras que são transmitidos através de diálogos, atividades didáticas e dinâmicas.  

O professor precisa conhecer o aluno de uma forma particular e muito especial, 

conhecendo sua história de vida, suas experiências, suas tristezas, alegrias e frustrações, para 

poder trazer estes aspectos para sala de aula, e transformá-los em aprendizagem.  

A professora B do 2º ano do ensino fundamental da Escola André Campelo declara 

que:   
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A afetividade é indispensável na relação professor e aluno dentro e fora da 

sala de aula, o carinho, respeito é despertar o emocional das crianças sem 

autoritarismo para termos futuras pessoas cognitivamente saudáveis. Nos 

meus oito anos de experiência no ensino fundamental, Sempre priorizei 

minha profissão tendo o compromisso de alfabetizar, cuidar e educar meus 

alunos em parceria com o núcleo gestor da escola. Talvez por isso fui 

nomeada duas vezes como melhor alfabetizadora pela. Para obter esse 

resultado não precisei me dispor com rigidez, ou me sentir superior, 

habitualmente costumo ser humilde, afetuosa. Sou do tipo que assisto 

televisão e como pipoca com meus alunos, sentada no chão junto com eles. 

Costumo ouvir as dificuldades principalmente daqueles que mais necessitam. 

Nos conflitos em sala de aula não costumo bater de frente com meus alunos, 

costumo dialogar e entender o porquê eles agem daquela forma, chamando 

também a atenção dos pais. Além de professora, me sinto uma psicóloga, 

embora não tendo formação na área. Durante minha rotina em sala de aula 

ao entrar costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou (Pai Nosso) onde 

todos ficam de mãos dadas, também faço a acolhida com o abraço do dia, 

onde todos se abraçam, renovando assim as energias.  

  

De acordo com o relato acima podemos inferir que a relação entre professor e aluno 

conta muito, pois se o professor for afetivo ele vai receber respeito e vice-versa. 

É necessário que se estabeleça um relacionamento de amizade e respeito entre 

professor e aluno, permitindo ao aluno e estabelecendo seu próprio progresso físico, psíquico, 

espiritual e moral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse trabalho foi de suma importância, pois me possibilitou uma 

aproximação maior e direta com diversos professores e suas experiências de vida e de 

trabalho, já que foram feitas entrevistas com alguns, podendo dessa maneira comparar, 

discutir as suas práticas e concepções sobre afetividade e suas ações em sala de aula. Assim 

como discutir aspectos referentes a aprendizagem e desenvolvimento na primeira infância, 

infância e adolescência, enfatizando a relevância da afetividade e a mediação dos 

instrumentos culturais nesse processo.   

É sempre muito importante falar da importância afetiva na Educação Infantil, 

atentando-se para a qualidade de vida humana, pois a afetividade deve estar presente em toda 

a vida de um indivíduo, se manifestando como uma fonte geradora de potência e energia e 

sendo o alicerce sobre a qual se constrói o conhecimento racional. Por isso, a Educação 

Infantil compreende um período de grande importância na formação intelectual e emocional 

do indivíduo, sendo considerada parte integrante da educação básica.  

Nessa modalidade de ensino, qualquer aprendizagem deve estar intimamente ligada à 

vida afetiva, integrando as funções do cuidar e do educar com o desenvolvimento integral da 

criança, assim, com base na LDB e nas pesquisas bibliográficas realizadas para a elaboração 

desse artigo, podemos afirmar que a Educação Infantil tem como objetivo contribuir para a 

formação global e harmônica da criança, de maneira afetiva e lúdica, de maneira que a 

afetividade e cognição são inseparáveis.  

Sendo assim, a família e o professor, como educadores que são, devem compreender 

que possuem uma missão, que é construir um ser humano, e isso somente acontecerá pela 

obra do amor e da afetividade, que será responsável por fazer nascer um verdadeiro ser 

humano, em um mundo, onde a agressividade é absolutamente assustadora e a solução está 

somente no afeto. Portanto, o amor e o afeto tornam-se a solução para uma boa educação, pois 

acreditamos em uma educação mais humana, que adote uma pedagogia do amor, que tenha a 



65 

 

capacidade de influenciar em nossas próprias vidas, em nossa família, nas escolas e, 

principalmente nas salas de aula, favorecendo novos conhecimentos, novos desafios e 

conquistas, que se darão através de um trabalho realizado por meio de uma parceria séria 

entre a família e a escola, votado para a promoção do afeto, que objetivará no 

desenvolvimento integral da criança a partir do trabalho pautado na afetividade. 

Nota-se claramente que a afetividade é fundamental para a vida humana e que 

representa um dos aspectos mais significativos na construção de pessoas mais saudáveis, mais 

capazes de tomar decisões sábias e inteligentes, principalmente a importância que tem a 

afetividade na vida da criança e como essa relação vai influenciar não só na sua formação, 

mas em toda sua vida adulta, sua relação com o mundo.  

Acreditamos que os aspectos afetivos e cognitivos formam um par inseparável. No 

interior da vida escolar, principalmente na Educação Infantil, os alunos precisam vivenciar 

momentos que potencialmente geram crescimento, que vão ter implicações afetivamente 

marcantes em seu desempenho pedagógico. Numa época de crises, tragédias e separações 

como a nossa, é necessário começarmos a pôr em prática nas escolas, idéias mais humanistas, 

que valorizem desde cedo à importância das emoções.  

O objetivo desse trabalho foi compreender como à afetividade contribui para a 

aprendizagem. Assim sendo o professor deve ser agradável, agir de maneira compreensiva, 

prazerosa, mesmo em situações que não sejam tão “maravilhosas” para os alunos, como na 

hora da aplicação do conteúdo. Mas fazer com que eles interajam, questionem, participem.   

Enfim, pode-se deduzir que os professores são muito importantes na vida dos alunos, 

também pode-se afirmar que as relações afetivas proporcionam momentos fascinantes, um 

abraço, por exemplo pode contagiar os alunos de alegria. Outras funções desenvolvidas na 

sala de aula são fundamentais (contação de histórias, momentos da roda de conversa), práticas 

que funcionam muito bem para o desenvolvimento social, pois é onde acontece toda as 

interações e trocas de experiências.  
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