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 RESUMO 
 

O artigo trata da afetividade com destaque para o desenvolvimento 
da criança em relação ao seu aspecto cognitivo, tendo como 
objetivo analisar a importância dos afetos no processo de 
aprendizagem da criança para fundamentar esse estudo se buscou 
pautar em vários teóricos como: Brandão (2012), Freire (2014), 
Taille (1992), dentre outros. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica e de campo com o depoimento de uma professora da 
educação infantil e observações realizadas em sua turma. Diante 
das leituras conclui-se que os teóricos têm um olhar sensível aos 
benefícios que os afetos proporcionam ao ser humano por conta 
que tudo envolve interação e expressividade a afetividade está 
interligada.   
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ABSTRACT   

The article deals with affectivity with emphasis on the development of the child in relation 

to its cognitive aspect, aiming to analyze the importance of the affections in the learning 

process of the child to base this study if sought to guide in several theorists as: 

BRANDÃO (2012); FREIRE (2014); TAILLE (1992) among others. The methodology 

used was the bibliographical and field research with the testimony of a teacher of early 

childhood education and observations made in her class. In front of the readings, it is 

concluded that the theorists have a sensitive view to the benefits that the affections 

provide to the human being because everything involves interaction and expressiveness 

the affectivity is interconnected.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em diferentes momentos em sala de aula numa turma com crianças de cinco 

anos observamos que as interações das mesmas eram conturbadas, seus 

comportamentos eram agressivos, egoístas e sem limites. Diante destas perspectivas 

começamos a conversar com cada criança e as famílias a fim de conhecer melhor o 

espaço em que estavam inseridas, de fato elas pertenciam a grupos que não seguiam 

os padrões comuns da sociedade, diante do contexto apresentado o Tema escolhido do 

artigo foi a Afetividade na escola.  Nesse momento despertou o interesse em investigar 

qual o papel do professor na primeira infância diante das emoções vivenciadas em 

diferentes espaços pela criança?  

As primeiras leituras e conversas com profissionais da área da educação 

mostraram a existência de uma vertente em que os afetos são responsáveis por um 

crescimento equilibrado na vida de qualquer ser humano, neste sentido o professor não 

é somente o que apresenta o conteúdo, mas o que busca junto às crianças construir 

pontes de sentimentos que favoreçam melhores expectativas no seu desenvolvimento 

infantil.  

Esta reflexão foi o início da decisão sobre fazer um estudo sobre a 

afetividade e suas influências no desenvolvimento cognitivo. O objetivo do estudo foi 

então definido: analisar a importância dos afetos no processo de aprendizagem da 

criança e a partir desta investigação: revisar as etapas inerentes ao desenvolvimento 

infantil; compreender a relevância dos afetos frente aos desafios do processo de 

aprendizagem; identificar que atitudes do professor são necessárias na realização de 

um trabalho pedagógico que possa potencializar ou mesmo resgatar a afetividade no 

cotidiano das crianças.   

Feitas estas considerações, o enfoque dado a pesquisa se caracterizou por 

uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo com estudo de campo e 

bibliográfico, baseado nos seguintes autores: BRANDÃO (2012); FREIRE (2014); 

TAILLE (1992), dentre outros. Os procedimentos de captação de informações foram: a 

pesquisa bibliográfica, a tomada de depoimento de um profissional que atua como 

educador na educação infantil e as observações dos sujeitos envolvidos no cotidiano da 

sala de aula.  

O artigo está organizado nos seguintes tópicos: introdução; breve histórico 

dos afetos; desenvolvimento cognitivo da criança na perspectiva de Wallon; afetividade 

na escola; metodologia; prática docente e os afetos e considerações finais. Nesse 
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A HISTORICIDADE DOS AFETOS NUMA PERSPECTIVA FILOSÓFICA   

 

Na época dos impérios as emoções se voltavam para as relações de poder 

entre as nações marcadas por conflitos e competições sociais, onde todas as decisões 

eram tomadas em beneficio de uma única razão e a força bélica era a estratégia 

escolhida para manter a ordem e a paz. Porém os interesses ganhavam proporções 

maiores, pois não se tratava apenas de agir por um ideal institucional, mas de manipular 

internamente o pensamento e as emoções para o desejo de consumir, as relações se 

baseavam em autoritarismo tornando os sujeitos individualistas refém do objetivismo. 

Apesar de ser uma época distante ainda vemos traços desse cenário 

atualmente, onde as emoções se destacam, pois elas se apresentam em todos os 

espaços das relações humanas, seja na vida familiar, no trabalho ou na escola são 

cobradas atitudes que possibilitem relações afetivas positivas, isto não quer dizer que o 

sujeito tenha que ser uma máquina sempre cordial e obediente ao que lhe é imposto 

impossibilitando-o de sentir e exprimir a sua condição de ser que deseja e que poderá 

também se decepcionar podendo lhe causar em alguns momentos sofrimento.  

Desta forma podemos então perceber que nesse movimento da afetividade 

entre desejo e ação existe a razão, segundo Platão filósofo ateniense nos explicar:      

 
[...] a alma constitui um conjunto de faculdades hierarquizadas. Na 
cúpula desta estrutura encontra-se a razão {nous},que comanda as 
outras duas: vontade {timós} e apetite {epitímia}. A imagem metafórica 
da alma platônica é a de um cocheiro conduzido por dois cavalos, 
sendo que estes representam as duas faculdades que devem ser 
sempre dirigidas pelo cocheiro, que é a razão. Um dos cavalos é bom e 
belo {a alma irascível}. O outro é mau e feio {a alma concupiscível}; o 
cavalo bom e obediente ao cocheiro, o outro é rebelde e dá muito 
trabalho ao companheiro de jugo e ao cocheiro. (MONDIN, 2002, p.68, 
apud BRANDÃO, 2012, p.21).    
 

Neste sentido para Platão devemos ser conduzidos pela razão e que cada 

faculdade da alma se corresponde a uma virtude, a razão é um exercício que leva a 

sabedoria, a vontade lhe lança em direção a coragem e o apetite deve ser o seu 

autocontrole, dessa forma as relações humanas seriam justas, pois o homem injusto é 

dominado pelas paixões entendidas como vícios os quais interferem prejudicando na 

busca da virtude que é o conhecimento racional. 

  Diferente do pensamento de Platão o filósofo Aristóteles argumenta que 

para ele as paixões não são vícios, também não são consideradas virtudes, por não 

serem nem boas nem más ele entende que as paixões são: “Os apetites, a cólera, o 

medo, a audácia, a inveja, a alegria, a amizade, o ódio, o desejo, a emulação, a 
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compaixão, e em geral, os sentimentos que são acompanhados de prazer ou dor” 

(ARISTÓTELES, 1989( p.71) apud BRANDÃO, 2012, p.24).  

Aristóteles defende que as paixões podem não ser totalmente más, porém 

em excesso causando deficiência elas poderão ser prejudiciais ao homem, de fato ele 

também é racionalista, portanto considera que para alcançar a felicidade o ser humano 

tem agir pela razão procurando o equilíbrio entre a razão e a emoção. Para Aristóteles 

existem certas paixões e ações que não admite meio termo, pois se direcionam para a 

maldade são elas no campo das paixões: despeito, despudor, inveja e no campo das 

ações: adultério, furto e assassinato.         

Umas das virtudes de que Aristóteles estima é a amizade, segundo ele 

existem três requisitos para que a amizade ocorra: é preciso que haja uma aproximação 

entre as pessoas; que se gere um conhecimento mútuo entre elas; e que cada um 

deseje o bem do outro. Feito isso o homem pode chegar a felicidade o fim da natureza 

humana. (BRANDÃO 2012)           

No mundo medieval duas tendências se expandiram na questão das 

interferências afetivas, o voluntarismo de Santo Agostinho e o intelectualismo de Santo 

Tomás de Aquino. Santo Agostinho defende que a vontade é central no processo 

cognitivo e determinante para que as percepções externas se tornem conscientes, mas 

ela precisa se sobrepor as paixões e buscar a iluminação divina, para ele a única 

emoção nobre é o amor, que amando a Deus podemos amar a si e aos outros. Todavia 

Santo Tomás de Aquino entende que a razão domina a vontade, pois é a inteligência 

que indica os caminhos a serem percorridos e o mal que deve ser evitado.   

Nesse período as emoções ainda são tratadas como perturbações da alma, 

mas a partir da modernidade as emoções atingem novos rumos, não são mais vistas 

como apenas perturbações da alma mais como elementos na construção do 

conhecimento, pois as paixões se apresentam na relação do sujeito com o objeto de 

forma epistemológica e não somente na ética.   

De acordo com Rousseau as emoções estão ligadas ao saber, pois para 

conhecer tem que haver desejo e quanto mais paixões o interesse em conhecer 

aumenta, de forma que os afetos perpassam pela ordem social saindo apenas da esfera 

do interior. Rousseau acredita que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe e 

por ela ser repleta de coisas ruins, o sujeito deveria ficar longe até adquirir 

conhecimento suficiente, ou seja, valores morais para resistir.  

Mediante uma sociedade organizada somente uma educação emancipatória 

livre de todo tipo de opressão é capaz de produzir sujeitos conscientes, bem como 

também afetivos, de tal modo que possam refletir sobre o seu modo de ser, sentir e 
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fazer e assim transformar essa sociedade em um espaço de valorização da 

subjetividade. Adorno chama atenção para a individuação do ser humano nessa 

sociedade de massa “A crítica deste realismo supervalorizado parece me ser umas das 

tarefas educacionais mais decisivas, a ser implementadas, entretanto, já na primeira 

infância” (BRANDÃO, 2012, p.63 apud ADORNO, 2003, p.145). Diante desta reflexão 

podemos então ressaltar a importância dos espaços de construção da identidade da 

criança como a escola, onde elas se constroem afetando e sendo afetada acumulando 

conhecimento.  

    

A MATURAÇÃO DAS EMOÇÕES NO PROCESSO COGNITIVO DA CRIANÇA 

 

Vários estudiosos se debruçaram a observar as diferentes fases de 

propagação da criança dentre eles Wallon (1992) o qual caracteriza diferentes fases que 

a criança perpassa considerando afetividade, motricidade e inteligência como molas 

mestras do desenvolvimento infantil.       

Toda criança ao interagir com o meio sofre uma ação do organismo sendo 

condição primeira para um pensamento elaborado nessa dinâmica percebemos que 

dependo da idade cronológica da criança ela reage de forma diferente aos estímulos do 

meio. A criança desde o primeiro ano de vida já manifesta suas emoções, Wallon (1992) 

faz uma reflexão sobre a dimensão afetiva.  

 
a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da 
pessoa quanto do conhecimento. Ambos se iniciam num período que ele denomina 
impulsivo-emocional e se estende ao longo do primeiro ano de vida. Neste momento 
a afetividade reduz-se praticamente às manifestações fisiológicas da emoção, que 
constitui, portanto, o ponto de partida do psiquismo. [...] A consciência afetiva é a 
forma pela qual o psiquismo emerge da vida orgânica: corresponde à sua primeira 
manifestação. Pelo vínculo imediato que instaura com o ambiente social, ela garante 
o acesso ao universo simbólico da cultura, elaborando e acumulado pelos homens 
ao longo da sua história. Dessa forma é ela que permitirá a tomada de posse dos 
instrumentos com os quais trabalha a atividade cognitiva.  (WALLON apud DANTAS, 
1992, p.85).  
  
 
Dentre as outras etapas esta impulsivo-emocional que acontece durante o 

primeiro ano de vida se apresenta como a mais emocional segundo Wallon (1992, pois 

é a partir dessa necessidade de sobrevivência que o seu organismo lhe insere no 

mundo social. Em todas as fases que a criança ultrapassa ela se vê num conflito, pois é 

um momento de reorganizar os fatores orgânicos e os sociais, mas eles vão estimular o 

amadurecimento infantil. Em relação a etapa sensório-motor e projetivo que vai até os 

três anos a criança explora mais os espaços busca manipular os objetivos e esses 
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movimentos instiga ao desenvolvimento da linguagem, na etapa do personalismo que 

compreende dos três aos seis anos a criança vai constituir a sua personalidade a partir 

das relações sociais tornando essas interações mais afetivas, na etapa categorial 

envolve mais o cognitivo pelo interesse que a criança tem em conhecer.   

    Neste sentido Galvão (1995, p. 61) defende que:    

 
As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são 
manifestações da vida afetiva. [...] as emoções possuem características 
especificas que as distinguem de outras manifestações da afetividade. 
São sempre acompanhadas de alterações orgânicas, como aceleração 
dos batimentos cardíacos, mudanças no ritmo da respiração, 
dificuldade na digestão, secura na boca. Além dessas variações no 
funcionamento neurovegetativo, perceptíveis para quem as vive, as 
emoções provocam alterações na mimica facial, na postura, na forma 
como são executados os gestos.   
 

Diante dessas reflexões podemos perceber o quanto a teoria walloniana 

pode contribuir no contexto educacional infantil por nos fazer compreender essas 

dimensões emocionais e cognitivas manifestada por nossas crianças.   

A ideia da passividade onde o professor é a autoridade do saber e a criança 

é receptora de um conhecimento que vem de livros onde não é instigada a pensar sobre 

os assuntos abordados não satisfaz ao pensamento de Wallon (1995) o qual parte do 

principio que a criança deve ser tratada com um ser subjetivo que tem desejo e é 

curiosa diante do que está a sua volta de forma que através das intervenções propostas 

pelo professor à criança amplia o seu conhecimento agregando saberes necessários ao 

seu desenvolvimento.          

Neste sentido ao se depararem com esse aparato chamado escola que esta 

assuma seu papel político possibilitando uma formação completa que ela se afaste do 

individualismo próprio de um sistema que busca selecionar os menos favorecidos a 

determinados tipos de trabalho sem oferecer oportunidades igualitárias de 

aprendizagens.          

Desta forma se deve priorizar um ensino que valorize o eu da criança bem 

como a sua inserção na sociedade onde a mesma possa se expressar a partir das suas 

interações vivenciadas em seu meio com perspectivas de uma prática educativa que 

atenda às necessidades afetivas e cognitivas.   

 
Da psicogenética Walloniana não resulta, todavia, uma pedagogia 
meramente conteudista, limitada a propiciar a passiva incorporação de 
elementos da cultura pelo sujeito. Resulta, ao contrário, uma prática em 
que a dimensão estética da realidade é valorizada e a expressividade 
do sujeito ocupa lugar de destaque. (GALVÃO, p.99, 1995).   
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A escola como espaço socializador e de construção da identidade das 

crianças precisa refletir sobre a sua atuação no cenário político de forma que sua 

missão seja de formar cidadãos autônomos participantes da vida pública, sabendo que 

a educação infantil é o início da escolarização que possa ser garantido nesse nível o 

direito de uma educação integral as crianças que não seja explorado só a 

intelectualidade, pois a criança ela um ser de sentimentos, emoções, inteligência, 

movimento e tudo isso tem que ser levado em consideração na proposta educativa da 

escola  

 

EDUCAÇÃO E AFETIVIDADE NA ESCOLA  

 

Há que se considerar que as primeiras aprendizagens das crianças partem 

dos sentidos que são através deles que elas vão se aproximando dos objetos de 

conhecimento, mas para haver uma transformação a aprendizagem tem que ser 

prazerosa com significado, no caso da educação infantil é necessário ensinar a ver não 

no sentido de olhar porque esse movimento é biológico da mesma forma o ouvir que é 

diferente do escutar, neste sentido quando nos deparamos com o jardim que Celso 

(2014. p.14) comenta podemos refletir “de que vale este jardim em que nós estamos, 

com todos os seus mistérios e milhares de surpresas em cada canto, para uma pessoa 

que apenas olha, para uma pessoa que não conhece realmente a delícia que é ver?” 

devemos observar com profundidade os detalhes eles fazem diferença, torna as coisas 

particulares.  

A escola é um espaço de convivência onde a relação entre professor e aluno 

vão estar entrelaçada durante boa parte do tempo, neste sentido o professor tem 

participação efetiva no desenvolvimento integral das crianças e a especificidade de cada 

uma a diferencia do todo. O compromisso do professor com o educando é marcado pela 

afetividade.   

Freire (2014, p.138-141) reforça:   

[...] a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. 
[...] na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre 
seriedade docente e afetividade. [...] a afetividade não se acha excluída 
da cognoscibilidade. [...] não importa com que faixa etária trabalhe o 
educador ou educadora. O nosso trabalho realizado com gente, miúda, 
jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca. [...] 
Lido, por isso mesmo, independentemente do discurso ideológico 
negador dos sonhos e das utopias, com os sonhos, as utopias e os 
desejos, as frustrações, as intenções, as esperanças tímidas, às vezes, 
mas às vezes, fortes, dos educandos [...] se não posso, de um lado, 
estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem 
sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas.  
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A prática docente deve está mergulhada nos afetos positivos, pois a partir de 

momentos prazerosos é que as crianças se sentem acolhidas e seguras no processo 

educativo, muitas vezes seus contextos as deixam fragilizadas, vulneráveis a situações 

de riscos e a educação possibilita uma transformação social, onde elas se sintam 

sujeitos capazes de ressignificar suas histórias.   

As experiências vivenciadas tanto individuais quanto coletivas vão 

transformando as crianças, de acordo com suas ações os desejos, valores, 

pensamentos irão singularizá-las. A escola como um aparelho que educa para a 

sociedade na figura do professor tem a função de incluir no seu currículo os valores 

morais como estudo na perspectiva de construção de cidadãos ativos e conscientes do 

seu lugar no meio em que vive, pois em uma sociedade o respeito ao ser humano é 

fundamental para vivermos em harmonia, o cuidado com o outro nos permite vivenciar a 

afetividade positiva de forma a nos distanciarmos de toda espécie de violência.  

Educar as emoções é uma reflexão que faz parte das nossas 

aprendizagens, neste sentido a afetividade ela é indissociável do cognitivo, pois a 

primeira nos impulsiona a conhecer o objeto e quando este é apreendido se torna parte 

de nós sendo necessária sua exteriorização essa comunicação nos permite cada vez 

mais aprimorar os nossos saberes para a razão.   

Há pessoas que choram facilmente, que além da primeira impressão, 
se revelam emotivamente espontâneas e pedagogicamente não 
apoiadas e medidas, que parecem à primeira vista sensíveis e 
altruístas; são, na realidade, primitivas, descompostas, incapazes de 
controlar os processos da alma. (BONTEMPI, 2013, p.9).  
 

Na escola de educação infantil os educadores colaboram tanto para a 

intelectualidade quanto para compreensão da criatividade, imaginação e sentimentos 

envolvidos no ensino aprendizagem das crianças. A cultura é um elemento importante 

nas conquistas didáticas de ensino, pois transmite a realidade que o sujeito está 

inserido.  

 

O Desenho e sua contribuição no desenvolvimento afetivo na Educação Infantil  

 

A criança ao desenhar põe sua energia nos traços que realiza sentindo 

imensa satisfação ao manipular diferentes cores, assim vários gestos são manifestados 

nesse momento de criação e imaginação o qual acontece espontaneamente. Neste 

sentido à medida que a criança vai se desenvolvendo os traços também vão 

melhorando em riqueza de detalhes sendo necessário mais tempo para as suas 

produções tornando- o bem caprichado.           
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Os desenhos identificam uma linguagem própria da criança e a partir deles a 

escrita vai surgindo no cotidiano da criança de forma que podemos observar o que a 

criança está comunicando através das suas produções artísticas.   

 
Como a elaboração do sistema gráfico é paralela à evolução 
psicomotora, convém adotar um processo progressivo e evolutivo que 
em conta o fato de que a criança está em perpétua mutação: ‘tudo o 
que diz respeito à criança (suas experiências, sentimentos, 
crescimento...) atua sobre essa evolução dos signos da linguagem 
plástica’. [...] A criança zangada rabisca com energia, a angustiada 
barra com traços negros o desenho que acabou de fazer. (MÈREDIEU, 
2006, p.18)  
 

A criança ao iniciar os seus rabiscos manifesta um ritmo próprio proveniente do 

equilíbrio corporal sendo a princípio meramente motor e só depois ela vai tomando 

gosto pelo que os traços podem transmitir sentindo prazer no que está fazendo. A 

evolução do rabisco é para a criança de cinco anos uma grande satisfação, pois se 

sente feliz ao manter um ritmo regular em levantar e abaixar o lápis em fazer contornos 

circulares e à medida que os movimentos vão se repetindo eles também vão ganhando 

novas formas.           

Neste sentindo podemos destacar que alguns estudos consideram que os 

desenhos infantis estão imbuídos de sentimentos e que ao observar diferentes aspectos 

podemos fazer uma relação com o contexto em que as mesmas estão inseridas. “Pode-

se estudar sucessivamente a maneira como a criança utiliza linhas e formas, o modo de 

distribuição do espaço, a escolha da cor. Todas estas características têm valor 

expressivo e traduzem de maneira específica o estado emocional da criança.” 

(MÈREDIEU, p.62, 2006). A personalidade da criança é colocada nos seus rabiscos de 

forma única, onde podemos observar como mais uma fonte de informação a respeito 

das suas interações com o meio que é de onde ela se inspira para se expressar a sua 

cultura influencia todo o seu pensamento por se tratar de uma leitura específica.           

A família como primeiro vínculo afetivo da criança é o espaço que mais 

proporciona elementos que contribui na construção do seu ser de forma que essas 

interações irão diferenciá-la na convivência com as outras crianças, neste sentido é 

através do desenho infantil, uma ferramenta lúdica, que podemos observar 

particularidades de cada criança, pois a mesma está envolvida socialmente em um 

conjunto de informações rotineiramente que acabam dando sentindo ao seu desenho.  

A escola também está envolvida nesse ambiente afetivo com as crianças e 

incentiva os desenhos infantis por ser um momento divertido bem como expressivo por 

parte das mesmas onde elas poderão relatar sobre suas produções comunicando o que 

pensaram, imaginaram, criaram, porque os desenhos eles também acompanham 
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informações atuais, desta forma professor e aluno se aproximam mergulhando no 

universo da criança.  

 

METODOLOGIA   

 

O estudo se propôs a uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, na qual 

enfatizou a subjetividade como meio de compreender e interpretar as experiências, bem 

como de produzir conhecimento para fins mais ou menos imediatos em relação à 

questão identificada na realidade.   

De acordo com os objetivos da pesquisa foi escolhida a descritiva e a 

exploratória, pois a afetividade é um estado psicológico que é influenciado por diversas 

situações, onde está presente nos sentimentos, desejos, interesses, tendências, valores 

e emoções, assunto subjetivo que se faz necessário descrever e aprofundar por parte 

dos educadores buscando sondar a constituição e a especificidade do mesmo.   

O artigo iniciou com a pesquisa bibliográfica constando de um inventário de 

artigos teóricos publicados em revistas científicas como: a plataforma SCIELO e os 

periódicos CAPES; e da leitura de obras como (BRANDÃO, 2012; FREIRE, 2014; 

SAKAMOTO, 2014; TAILLE et all, 1992). Feito a composição do estado da arte foi 

realizada a pesquisa de campo está por sua vez pretendeu observar os fenômenos em 

suas condições naturais sem a intervenção do pesquisador.   

Neste sentido podemos ressaltar que para alcançar os objetivos pretendidos 

tivemos que planejar com cuidado o percurso a seguir entendendo que a metodologia é 

uma parte do todo importante na organização do artigo, pois nos garante um estudo 

direcionado. Desta forma podemos indicar que os sujeitos envolvidos na pesquisa 

foram: um profissional da área de educação infantil e crianças de uma turma de infantil 

V. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública de Fortaleza.  

Para alcançar os objetivos pretendidos foi escolhida a observação para a 

coleta de dados, por agregar diferentes elementos que subsidiam a compreensão do 

objeto estudado e o depoimento por ser um recurso que produz uma comunicação oral 

ou escrita das vivências do pesquisado.  

Com o propósito de analisar a importância dos afetos no desenvolvimento 

cognitivo da criança, foi convidada a participar da pesquisa uma professora de 

educação infantil que estava atuando em uma turma de infantil V, onde a mesma 

partindo de uma conversa informal se disponibilizou a dá um depoimento das suas 

práticas educativas vivenciadas em sala de aula se concentrando na respectiva temática 
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da afetividade. Em seguida foram realizadas visitas em sua turma no intuito de observar 

as atitudes entre professor e aluno, bem como entre as crianças. 

 

 

OS LAÇOS QUE AFETAM A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Análise dos dados   

 

Quando a criança se insere no ambiente escolar será possibilitado para ela 

diferentes momentos na rotina da educação infantil que permitirá observar a criança e 

perceber especificidades no seu desenvolvimento global aproximando assim os laços 

entre professor e aluno na perspectiva de uma prática educativa significativa para os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

A turma observada por se tratar de crianças de cinco anos ficou buscando 

meios para interagirem, a brincadeira era o que mais os motivava, na acolhida eles 

procuraram formar os grupos de acordo com suas afinidades e interesses que eram 

bem diferenciados, alguns brincaram de casinha, outros de cantar e fazer gestos, outros 

ficaram conversando entre si, as meninas usaram a maquiagem para brincar e ainda 

teve os que ficaram perpassando os grupinhos.  

No momento da roda de conversa demonstraram bastante interesse sendo 

participativos quando solicitados, o assunto abordado foi folclore, logo eles foram 

dizendo os nomes das lendas contando os detalhes dos personagens e a professora 

fazia a mediação para que todos pudessem falar o que sabia de forma organizada ela 

estava tranquila e com autoridade para conduzir a conversa.  

Em relação ao momento da atividade escrita algumas crianças 

demonstraram resistência onde a professora através do diálogo estabelecia regras que 

promoviam uma reflexão por parte das mesmas que acabavam cedendo e realizando as 

suas atividades.  

Percebi que o momento mais esperado pelas crianças era a do parque um 

espaço amplo com brinquedos como: casinha, cavalinhos e cacarecos que as 

professoras traziam de casa para animá-los elas escolheram a brincadeira de sua 

preferência e aproveitaram até o último minuto se divertindo uns com os outros de vez 

em quando vinha uma criança reclamando de alguma situação às vezes um empurrão, 

beliscão, xingamentos eram momentos de tensão onde a criança tinha que resolver o 

conflito, mas a professora sempre estava presente para mediar até que voltassem a boa 

convivência e retornassem a brincadeira.  
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Em todos esses momentos podemos perceber que a afetividade entrelaçou 

as situações através dos sentimentos de desejo, emoção, vontade e que o papel do 

professor foi importante, pois a criança o ver como exemplo seus conhecimentos e suas 

atitudes cria um vínculo afetivo que leva a criança a uma aprendizagem prazerosa ao 

mesmo tempo com sentido para a sua vida.   

No depoimento da professora podemos perceber quão importante ela 

considera a afetividade nas atividades do ser humano, pois em sua fala relata 

“Afetividade é um aspecto central do desenvolvimento da criança”.  Visto que o ser 

humano precisa se desenvolver integralmente levando em consideração aspectos 

como: cognitivo, afetivo e motor é que podemos destacar que cada um tem suas 

características que precisa ser trabalhado para que se complementem transformando a 

criança em um ser criativo, afetivo e sociável.  

A professora afirma que “Afetividade é de suma importância para a formação 

da criança, pois é através dela que o ser comunica suas necessidades, forma sua 

personalidade e transmite ao meio suas aprendizagens.” Sabendo que a criança de 

cinco anos está na fase de construção da sua personalidade a escola permite 

interações que irão influenciar nessa formação, por ser uma espaço de múltiplas 

culturas isso irá contribuir para que as mesmas em seus conflitos de superação do eu 

para o nós construa vínculos necessários a uma convivência em sociedade.  

Na educação infantil a rotina escolar possibilita ricas experiências interativas 

na qual a professora enfatiza que “Em muitos momentos da rotina principalmente nos 

trabalhos em grupo, quando da dificuldade para compartilhar até mesmo o material da 

escola, que será utilizado como lápis, cola e outros tudo passa a ser ‘meu’, o que reflete 

fortemente o personalismo.” Neste sentido cabe ao professor através de sua prática 

docente mediar esse momento de forma afetiva e com conhecimento de que faz parte 

do seu desenvolvimento por se tratar de uma fase que ela precisa superar construindo 

seu pensamento e resolvendo o conflito de forma que as emoções sejam educadas.   

A professora comenta “o professor quando apresenta sensibilidade, percebe 

quando o aluno está cansado ou desmotivado, assim é capaz de usar isso ao seu favor 

e da turma contribuindo para alterações no ritmo de sua aula e seu planejamento 

consegue ser flexivo para acolher cada situação.” A postura do professor faz toda 

diferença na sua prática docente, pois além do conhecimento adquirido em sua 

formação inicial e continuada os grupos que o mesmo participa vão nortear suas práxis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Contudo podemos destacar que o lugar da Afetividade está no segmento 

humano e que ocupa espaço importante na vida de todos nós trazendo um equilíbrio 

entre a razão e o desejo onde o pensamento é construído através das interações com o 

meio e da participação do nosso organismo durante todo o processo de aprendizagem. 

De fato os estudiosos tem razão quando fazem essa conexão do todo para 

as partes nós somos inteligência, emoção e movimento em um só corpo ao mesmo 

tempo cada parte precisa ser alimentada respeitando a fase em que o ser humano se 

encontra de forma que a qualidade das interações faz toda diferença na vida de cada 

ser.  

Podemos perceber que quando há rupturas no que poderíamos 

compreender como uma trajetória natural da vida que se inicia com a criança se 

comunicando através dos movimentos depois vem o surgimento da linguagem em 

seguida ela vai agregando conhecimentos mais elaborados se por algum motivo os 

vínculos afetivos positivos não são estabelecidos poderá ocasionar na criança uma 

desorganização nas suas estruturas.  

O universo da criança nos primeiros anos de vida é de muita dependência 

da mãe esse laço a torna segura e acolhida, quando chega o momento dela vivenciar a 

escola é outro grupo onde ela através de novas experiências irá manifestar suas 

emoções, desejos, vontades e a partir dessas situações se transformará enquanto ser 

que aprende na presença do outro.  

A escola é um espaço de encontro com a diversidade nela a criança tem a 

oportunidade interagir com outras crianças construindo pontes de sentimentos e 

conhecimentos que são amadurecidos cotidianamente na perspectiva de construção do 

eu em comunhão com os outros, os valores estudados na escola permitem que as 

emoções possam ser educadas para que possamos conviver em harmonia.  

A professora de educação infantil deve manter um vínculo afetivo com a 

criança sendo cuidadosa com o seu desenvolvimento preparando-a para viver na 

sociedade como cidadão ativo consciente de suas atitudes. A criança ela é muito 

espontânea de forma que para que sinta parte da sua turma da escola precisa ser 

respeitada como um ser que pensa. 
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