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MUSICALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Tafnes  Araújo Andrade1 

                                                                             Djanira Luiza Martins de Sousa2 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar a musicalização no desenvolvimento 

da afetividade na educação infantil. Adotou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica com pesquisa em revistas, livros e sites de internet. Constatou-se que 

por atender a diferentes aspectos do desenvolvimento humano, a música tem como 

função ser um agente facilitador integrador do progresso educacional. Não basta, 

porém, simplesmente colocá-la no currículo. Conclui-se que a musicalização é um 

processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e 

desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, 

criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, 

concentração, atenção, auto-disciplina, do respeito ao próximo, da socialização e 

afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação. 

 

Palavras-chave:  Musicalização; Desenvolvimento; Afetividade; Educação Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que as atividades relacionadas à música também servem de 

estímulo para crianças. As atividades de musicalização, por exemplo, servem como 

estímulo a realização e o controle de movimentos específicos, contribuem na 

organização do pensamento, e as atividades em grupo favorecem a cooperação e a 

comunicação. Além disso, a criança fica envolvida numa atividade cujo objetivo é ela 

mesma, onde o importante é o fazer, participar, não existe cobrança de rendimento, 

sua forma de expressão é respeitada, sua ação é valorizada, e através do 

sentimento de realização ela desenvolve a auto-estima. 
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A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da 

organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música está 

presente em todas as culturas. 

Percebe-se que a música é uma linguagem que comunica sensações, 

sentidos e passa por organização de som e silêncio,pois, está presente nas mais 

diversas situações. A afetividade a cognição e a estética são partes integrantes dela. 

Neste contexto o presente artigo trás como discussão a musicalização no 

desenvolvimento da afetividade na educação infantil.Conceitua a  afetividade na 

infância. Fala sobre a música na educação infantil, a música como estratégia para o 

desenvolvimento da afetividade na educação infantil. 

 

1. AFETIVIDADE NA INFÂNCIA  

 

No dicionário Michaelis (2008) encontra-se o significado deafetividade como: 

“1. Qualidade de quem é afetivo. 2. Psico) Suscetibilidade a quaisquer estímulos ou 

disposição para receber experiências afetivas”. E é dessas experiências afetivas e 

das relações que as crianças estabelecem com o adulto que pretende-se falar, 

utilizando os autores como  Piaget. 

De acordo com Piaget (2002), o desenvolvimento intelectual é considerado 

como tendodois componentes: um cognitivo e um afetivo. Afeto inclui sentimentos, 

interesses,desejos, tendências, valores e emoções. O afeto se desenvolve no 

mesmo sentidoque a cognição ou inteligência, tornando difícil encontrar um 

comportamento apenasda afetividade, sem nenhum elemento cognitivo e vice-versa. 

Para Piaget (2002, p. 71), 

 

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e 
as duasadaptações são, não somente paralelas, mas 
interdependentes, pois ossentimentos exprimem os interesses e os 
valores das ações, das quais ainteligência constitui a estrutura. 
 
 
 

Entende-se que os conceitos de assimilação e acomodação, para se chegar à 

adaptação são essenciais para o desenvolvimento intelectual da criança. A 

assimilação consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada 
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situação a partir da estrutura cognitiva já existente. O processo de assimilação 

representa uma tentativa de integração de aspectos, experiências aos esquemas 

previamente estruturados. Ao entrar em contato com o objeto do conhecimento, o 

indivíduo busca retirar dele as informações que lhe interessam,deixando outras que 

não lhe são tão importantes, visando atingir um equilíbrio. 

Alencastro (2009) a acomodação consiste na capacidade de modificação da 

estrutura mentalantiga para dar conta de dominar um novo objeto do conhecimento. 

A acomodaçãorepresenta o elemento complementar das interações sujeito-objeto. 

Todaexperiência é assimilada a uma estrutura de idéias já existentes. 

De acordo com Piaget (2002) os processos de assimilação e acomodação 

são complementares e acham-sepresentes durante toda a vida do indivíduo. 

Segundo Piaget (1982), os estágios e períodos do desenvolvimento 

infantilcaracterizam as diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, 

deorganizar seus conhecimentos. Sendo assim, trago como destaque aqui, 

doisestágios do desenvolvimento: o estágio sensório-motor e o estágio pré-

operatório. 

Piaget (2002) não determina idades fixas para cada estágio, mas eles 

sedesenvolvem em uma seqüência, respectivamente: 

 

a) estágio sensorio-motor (de 0 a 2 anos, aproximadamente): a 
atividadeintelectual da criança é de natureza sensorial e motora. 
Neste período acriança não representa mentalmente os objetos, sua 
ação é direta sobre eles; 
b) estágio pré-operacional (de 2 a 7 anos, aproximadamente): neste 
período acriança desenvolve a capacidade simbólica e surgem os 
primeirossentimentos sociais, onde os principais instrumentos 
utilizados são arepresentação e a linguagem falada. 

 

Esse estágio, de acordo com Beard (2000), é o período de preparação paraas 

operações concretas, abrange a transição de estruturas de inteligência sensório-

motora para pensamento operacional. Durante todo período sensório-motor, 

ascrianças interessam-se apenas por seu ambiente imediato, coordenam 

movimentose percepções para atingir metas em curto prazo, mas não são capazes 

de examinarrapidamente possíveis ações, avaliar a eficácia de técnicas alternativas 

ou agir paraalcançar uma meta distante no tempo ou no espaço. 

Segundo Piaget (2002), com o aparecimento da linguagem e, mais 

adiante,com a reversibilidade do pensamento, a atividade começa a dirigir-se para o 
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outro. A descentração da afetividade aparece juntamente com a socialização, em 

conseqüência com as primeiras formas de sentimentos entre os indivíduos. 

Piaget (2002) concebeu o desenvolvimento do raciocínio moral, ou seja, 

osurgimento dos primeiros sentimentos morais como uma conseqüência do 

desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Na visão de Piaget (2002) para começar, as normas não são generalizadas, 

mas são válidas apenas sob condições particulares. Por exemplo, a criança 

considera errado mentira seus pais e a outros adultos, mas não a seus 

companheiros.  

Segundo o autor citado o afeto se desenvolve no mesmo sentido que a 

cognição ou inteligência. Quando percebemos o raciocínio das crianças sobre 

questões morais, percebe-seque os conceitos morais das crianças são construídos 

do mesmo modo como osconceitos cognitivos. A criança pré-escolar, quando 

acidentalmente sofre uma batidacom outra criança, não percebe o incidente como 

um “acidente”, porque ela aindanão construiu o conceito de intencionalidade. 

De acordo com Piaget (2002), embora as crianças de aproximadamente 

trêsanos de idade estarem ainda em processo rudimentar dos conceitos morais, elas 

jáapresentam sentimentos afetivos formados, preferências e o sentimento de gostar 

e não gostar. Estas experiências são necessárias para o desenvolvimento 

desentimentos morais e para o futuro desenvolvimento afetivo em geral. Assim, 

omundo infantil torna-se fortemente influenciado pelas interações com os outros. 

Piaget (2002) entende que o desenvolvimento social age sobre o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo. Como o desenvolvimento afetivo não é 

separado do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social está 

relacionadoao desenvolvimento cognitivo e afetivo. O conhecimento social é 

constituído pelacriança à medida que ela interage com os adultos e com outras 

crianças. 

Para Piaget (2001, p. 18), o termo afetividade também designa os 

“[...]sentimentos propriamente ditos e, em particular, as emoções”. 

Buscou-se outro autor que contribuísse um pouco mais falando sobre as 

relações afetivas. Maturana (2004) afirma que vivemos numa cultura que desvaloriza 

as emoções em favor da razão. Valorizar a racionalidade como expressão básica da 

existência humana é positivo, mas nãopodemos deixar de levar em conta as 

emoções. 
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Do ponto de vista biológico, o amor é a emoção que constitui o 
domínio deações no qual o outro é aceito como é no presente, sem 
expectativas em relação às conseqüências da convivência, mesmo 
quando seja legítimo esperá-las. O desenvolvimento biológico sadio 
de uma criança requer umavida de amor e aceitação mútua – e sem 
expectativas sobre o futuro -, comsua mãe e os outros adultos com 
os quais ela convive (MATURANA, 2004, p. 223). 
 

A criança precisa ser amada como ela é, com atenção no que ela produz, 

nassuas próprias atividades e não com expectativas em seus resultados.Segundo 

Maturana (2004), durante seu desenvolvimento a criança adquire,através das 

interações com sua mãe e outros membros da comunidade em que vive,as emoções 

próprias de sua família e cultura. Assim, o emocionar se dá nasrelações sociais 

como algo natural e cultural. 

 

2. MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Observa-se que a musica está presente em diversas atividades da vida 

humana, ela se apresenta também de muitas formas no contexto da educação 

infantil. Pode-se ver isso nas diversas situações, como nos momentos de chegada, 

hora do lanche, nas comemorações escolares como danças, nas recreações e 

festividades em geral. E não é diferente na vida das crianças em suas relações com 

o mundo.  

Godoi (2011) afirma que a música também possibilita a interação com o 

mundo adulto dos pais, avós e outras fontes como: televisão e rádio, que rodeiam o 

dia a dia das crianças, que vem formar um repertório inicial no seu universo sonoro. 

Brincando fazem demonstrações espontâneas, quando em família ou por 

intervenção do professor na escola, possibilitando a familiarização da criança com a 

música. Em muitas situações do seu convívio social, elas vivem ou entram em 

contato com a música. Em relação a isso, o RCNEI explica que:  

 

O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e 
variadas situações do cotidiano fazem com que os bebês, e crianças 
iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos 
cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras 
cantadas, com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio que tais 
jogos exercem. (BRASIL, 1998. p.51) 
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Observa-se que ao trabalhar a música na escola, não pode-se deixar de 

considerar os conhecimentos prévios da criança sobre a música e o professor deve 

tomar isso como ponto de partida, incentivando a criança a mostrar o que ela já 

entende ou conhece sobre esse assunto, deve ter uma postura de aceitação em 

relação à cultura que a criança traz. 

Ensinar música tem relação com a percepção e sensibilidade do professor em 

perceber como esta pode ajudar em sua aula, considerando o que as crianças 

querem trabalhar relacionado ao que o professor planejou. Ele pode propor 

atividades e coordená-las, mas é preciso que as crianças participem também, 

escolham músicas ou atividades musicais. 

Godoi (2011) menciona que a música tem como propósito favorecer e 

colaborar no desenvolvimento dos alunos, sem privilegiar apenas alguns discentes, 

entendendo esta, não como uma atividade mecânica e pouco produtiva que se 

satisfaz com o recitar de algumas cantigas e em momentos específicos da rotina 

escolar, mas envolve uma atividade planejada e contextualizada, como prevê o 

RCNEI, além de explorar as múltiplas possibilidades que a música tem em seu 

ensino. 

Segundo Godoi (2011), para ser significativa e atingir seus objetivos, a música 

deve ser trabalhada de diferentes formas, como por exemplo, com exercícios de 

pulsação, parâmetros sonoros, canto, parlendas, brincadeiras cantadas, sonorização 

de histórias. Pode-se trabalhar com os alunos ruídos cotidianos, o que parece muito 

interessante, uma maneira de explorar os sons ou ruídos de uma forma muito 

completa.  

Na educação infantil, pode-se buscar um trabalho que permita o aluno a 

experimentar sensações e sentimentos como de tristeza, alegria, e que ele venha 

aexpressar esses sentimentos através da manipulação dos instrumentos musicais 

que lhes serão colocados a disposição pelo professor. 

Para Godoi (2011) o uso ou o trabalho com a música tem como enfoque o 

desenvolvimento global da criança na educação infantil, respeitando sua 

individualidade, seu contexto social, econômico, cultural, étnico e religioso, 

entendendo a criança como um ser único com características próprias, que interage 

nesse meio com outras crianças e também explora diversas peculiaridades em todos 

os aspectos. 
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Segundo Godoi (2011) o caminho para a viabilidade da música na educação 

infantil se dá pelo uso de ferramentas para sua reflexão, práticas para que se faça o 

uso correto da música, trabalhar a diversidade e o contexto do aluno, explorando 

suas potencialidades. A atividade musical e as demais artes, unidas ao jogo 

recreativo, são uma base forte na educação infantil. 

Na ótica de Godoi (2011) os campos de desenvolvimentos são os que lidam 

com a afetividade, na prática como a música, que se dá pelo aprendizado de um 

instrumento ou a apreciação dos sons, isso, segundo o autor, potencializa o 

aprendizado, tanto no emocional quanto no cognitivo. Particularmente no campo do 

raciocínio lógico, ressalta mais uma vez o autor, há um grande desenvolvimento da 

memória e nos espaço do raciocínio abstrato. 

Então é preciso mostrar e entender a prática de como a música pode ser 

usada na escola, ou seja, apresentar atividades com música que contribuam no 

desenvolvimento das crianças da educação infantil, bem como atividades musicais 

que possam contribuir no trabalho com o aluno e como pode ser usada. 

 

3. MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Sabe-se que apresentar a importância da música para o desenvolvimento da 

sabedoria e do convívio social dos alunos de educação infantil e o poder que ela tem 

de contribuir para a aprendizagem, se faz cada vez mais necessária levando-se em 

conta que esse tipo de atividade está cada dia mais presente na vida escolar e na 

necessidade de se ter sua aplicação de forma correta e prazerosa. 

Saber aliar a prática educativa e a música é fazer da escola um lugar alegre e 

receptivo. A música na Educação Infantil além de ser facilitadora do processo 

ensino-aprendizagem, pode também ampliar o conhecimento musical do aluno, 

afinal a música é um bem cultural e seu conhecimento e uso não deve ser privilégio 

de poucos. 

Segundo Sousa e Vivaldo (2010), a música é motivadora tornando a aula 

prazerosa tanto para o professor quanto para o aluno, favorecendo assim, o 

desenvolvimento da criança. Inúmeras são as maneiras de utilizar pedagogicamente 

a música na escola, tornando o aprendizado bem mais espontâneo e sadio, 

garantindo à criança um desenvolvimento pleno: social, físico e mental. 
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A música exerce um papel muito importante na Educação Infantil, pois é a 

etapa mais significante para o desenvolvimento integral da criança. Pode-se 

perceber que a música é fundamental para a formação e desenvolvimento da 

criança. Para Sousa e Vivaldo (2010) "[...] o aprendizado de música, além de 

favorecer o desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, melhora 

o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivíduo". 

Conforme Sousa e Vivaldo (2010), a afetividade é comumente falada dentro 

do contexto da educação infantil. Onde as crianças fazem parte da comunidade 

escolar ainda muito pequenas.  

Sousa e Vivaldo (2010) explicam que a ausência materna é substituída pelas 

professoras e profissionais de apoio. Pensando em afetividade ela se faz presente 

no cuidar, ela é norteada pelo aconchego fazendo com que a criança sinta-se bem 

amparada e segura. A afetividade no ensino fundamental é pouco enfatizada. Há 

uma brusca ruptura na passagem da educação infantil para o ensino fundamental o 

que contribui negativamente. 

Sousa e Vivaldo (2010) afirmam que a afetividade torna-se motivo de 

discussão quando as dificuldades dos alunos, no processo de ensino aprendizagem, 

entre outros fatores tornam-se evidentes. Partindo da necessidade de buscar outros 

meios de alcançar o aluno, a afetividade passa a ser um dos caminhos traçados ao 

mesmo tempo investigado pelos educadores. 

Na ótica de Sousa e Vivaldo (2010) dentro do processo de ensino-

aprendizagem existe a possibilidade do professor compreender o papel da 

afetividade, bem claro e de forma eficaz. Fazendo uso dos instrumentos elencados e 

ao mesmo tempo voltando o olhar para si em busca de formação que venha 

contemplar ambos, professores e alunos. Professor e aluno estão inseridos no 

mesmo contexto o que torna uma via de mão dupla. 

Dentre muitos pensadores que abordam a questão da afetividade como fator 

preponderante na aprendizagem, destacam-se neste artigo, Wallon, Vygotsky e 

Piaget, com suas teorias e concepções acerca dos desenvolvimentos cognitivos, 

intelectuais, das emoções e de sentimentos que permeiam as relações professor-

aluno na afetividade. 

Wallon se debruçou, durante grande parte de sua vida, sobre o estudo das 

emoções e da afetividade, em busca de fundamentar a sua pesquisa sobre a 
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psicogêneseda pessoa completa, considerada em todos os aspectos: afetivo, 

cognitivo e motor. 

Identificou as primeiras manifestações afetivas do ser humano e suas 

características. Estudou, também, a grande complexidade que a afetividade e as 

emoções sofrem nodecorrer do desenvolvimento, assim como suas múltiplas 

relações com outras atividades psíquicas. 

Para ele, a afetividade é fator fundamental na constituição do sujeito. É 

entendida como instrumento de sobrevivência do ser humano, pois corresponde 

àprimeira manifestação do psiquismo, propulsiona o desenvolvimento cognitivo ao 

instaurar vínculos imediatos com o meio social, abstraindo deste o seu 

universosimbólico, culturalmente elaborado e historicamente acumulado pela 

humanidade. Por conseguinte, os instrumentos mediante os quais se desenvolverá o 

aprimoramentointelectual são, irremediavelmente, garantidos por estes vínculos, 

estabelecidos pelaconsciência afetiva. 

As teorias de Henry Wallon contribuem para a compreensão em vários 

aspectos para o processo do ensino-aprendizagem ele afirma: 

O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. Ele deverá 
corresponder as suas necessidades e as suas aptidões sensórios-
motoras e, depois psicomotoras... Não é menos verdadeiro que a 
sociedade coloca o homem em presença de novos meios, novas 
necessidades e novos recursos que aumentam a possibilidades de 
evolução e diferenciação individual. A constituição biológica da 
criança, ao nascer, não será a única lei do seu destino posterior. 
Seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas 
circunstâncias da sua existência, da qual não se exclui sua 
possibilidade de escolha pessoal...Os meios em que vive a criança e 
aqueles com quem ela sonha constitui a “forma” que molda a sua 
pessoa. Não se trata de uma marca aceita passivamente.” 
(WALLON, 1989, p. 164 - 167). 

 

Segundo Walon (1989) por muitos anos o conhecimento foi tido como algo 

separado da emoção. A cisão entre razão e emoção perdurou por longas eras e foi 

muito defendida por filósofos de relevância imensa. Essa cisão influenciou 

fortemente toda a nossa maneira de organização social e inclusive nossa forma de 

refletir e pensar sobre os mais diferentes aspectos da convivência humana, inclusive 

a educação.  

No entanto, apesar de trazer benefícios, essa concepção trouxe também 

muitos problemas para educadores e alunos, sendo o maior deles o descaso para 
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com a relação afetiva entre professor e aluno. É preciso que a escola se converta 

em um ambiente humano, em um ambiente afetivo. 

Entende-se que a escola é o primeiro agente socializador fora do círculo 

familiar da criança. Quando a criança percebe que a professora gosta dela, a 

aprendizagem torna-se mais facilitada. Ao perceber os gostos da criança, o 

professor (a) deve aproveitar ao máximo suas aptidões e estimulá-la para o ensino. 

Wallon (1989), um dos principais teóricos do desenvolvimento humano, 

atribui, em sua teoria, grande importância à emoção e a afetividade, elaborando 

conceitos a partir do ato motor, da inteligência. As interações são uma via natural 

para o desenvolvimento e para a manifestação das emoções. 

Na psicogenética de Wallon (2008), a dimensão afetiva ocupa lugar central, 

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

pensador, a emoção ocupa papel de mediadora. O processo de desenvolvimento 

infantil se realiza nas interações, que objetivam não só a satisfação das 

necessidades básicas, como também a construção de novas relações sociais, com o 

predomínio da emoção sobre as demais atividades. As interações emocionais 

devem se pautar pela qualidade, a fim de ampliar o horizonte da criança e levá-la a 

transcender sua subjetividade e inserir-se no social.  

Observa-se na concepção walloniana, tanto a emoção quanto a inteligência 

são importantes no processo de desenvolvimento da criança, de forma que o 

professor deve aprender a lidar com o estado emotivo da criança para melhor poder 

estimular seu crescimento individual. 

Como afirma Saltini (1997, p. 89), “essa inter-relação é o fio condutor, o 

suporte afetivo do conhecimento”. 

Na teoria de Piaget (1989), o desenvolvimento intelectual é considerado como 

tendo dois componentes: o cognitivo e o afetivo. Paralelo ao desenvolvimento afetivo 

está o desenvolvimento afetivo. Afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, 

tendências, valores e emoções em geral. 

Conforme Vygotsky (1992) explica que o pensamento tem sua origem na 

esfera da motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesse, impulso, 

afeto e emoção. Nesta esfera, estaria a razão última do pensamento e, assim uma 

compreensão completa do pensamento humano só é possível quando compreende 

sua base afetivo-volitiva. 
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Vygotsky (1992) evidencia a importância das conexões entre dimensões 

cognitivas e afetivas do funcionamento psicológico humano, propondo uma 

abordagem unificadora das referidas dimensões. Para ele: 

 

[....] Cada idéia contém uma atitude afetiva transmutada com relação 
ao fragmento de realidade a que se refere. Permite-nos ainda seguir 
a trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa até 
a direção específica tomada por seus pensamentos, e o caminho 
inverso, a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a 
sua atividade. (VYGOTSKY, 1989, p. 6-7). 

 

Observa-se que Piaget considerava os sentimentos como um motor que 

impulsiona a ação, nos chama a atenção de que, no passado, os psicólogos se 

interessavam mais pelo funcionamento negativo da personalidade ou pelas emoções 

negativas. 

 Entende-se que a escola dentro da perspectiva de Wallon deve assumir uma 

postura que atenda as necessidades afetivas da criança, uma escola que integre 

razão e emoção numa lógica que saiba perceber e incorporar as pulsões vitais da 

criança no processo de ensino aprendizagem. 

A intensificação das relações entre professor aluno, os aspectos afetivos 

emocionais, a dinâmica das manifestações da sala de aula e formas de 

comunicação devem ser caracterizadas como pressupostos básicos para o processo 

da construção de conhecimento e da aprendizagem e ainda, da condição 

organizativa do trabalho do professor. Compreende-seentão que afetividade e 

inteligência, por conseguinte são aspectos indissociáveis, intimamente ligados e 

influenciados pela socialização. 

Segundo Piaget (1999, p. 198): 

[...] à medida que se desenvolvem cognitivamente, as necessidades 
afetivas das crianças tornam-se mais exigentes. Por conseguinte, 
passar afeto inclui não apenas beijar, abraçar, mas também 
conhecer, ouvir, conversar, admirar a criança. Conforme a idade da 
criança, faz-se mister ultrapassar os limites do afeto epidérmico, 
exercendo uma ação mais cognitiva no nível, por exemplo, da 
linguagem. 

 

Entende-se que as crianças em idade escolar necessitam mais de atenção, 

de carinho, de elogios. Muitas vezes o fato da professora demonstrar que conhece o 

aluno, que admira sua capacidade, que se interessa pela sua vida, tem um peso 

muito mais significativo que um beijo ou um abraço. Dessa forma, para a criança, 
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torna-se bastante significativo o que é dito sobre ela. Os elogios que são 

dispensados sobre ela e a atenção as suas dificuldades, são formas sutis do 

professor manifestar interesse pelo seu desenvolvimento, levando assim a criança 

ao que Piaget (2003) chama de destravamento cognitivo. 

A escola que cria um clima de afeto, simpatia, compreensão, respeito mútuo e 

democracia, ou seja, um lugar onde todos compartilhem suas experiências e 

opiniões, proporciona o envolvimento de todos os segmentos que dela fazem parte. 

Esta relação afetiva constitui incentivos para os desenvolvimentos da aprendizagem 

cognitiva. 

Segundo Piaget a afetividade é uma condição necessária na constituição da 

inteligência, desde a mais tenra idade. Ressalta que, na relação entre inteligência e 

afeto, este produz ou pode produzir desenvolvimento de importantes estruturas 

cognitivas, tão necessárias na construção dos saberes. Alerta ainda, que a condição 

do afeto pode retardar ou acelerar a formação de tais estruturas. Assim é 

inquestionável a valorização do afeto na criança em inicio de escolarização, uma vez 

que vai coadjuvar na fundação dos pilares da sua auto-estima, considerando-se a 

qualidade das interações enquanto dimensão da mais diretamente observável e 

acessível da relação: as trocas comportamentais entre os agentes sociais. 

Diante dos pressupostos teóricos expostos reafirma-se a importância da 

afetividade não só na relação professor-aluno, mas também como estratégia 

pedagógica. Um professor que é afetivo com seus alunos estabelece uma relação 

de segurança, evita bloqueios afetivos e cognitivos, favorece o trabalho socializado e 

ajuda o aluno a superar erros e a aprende com eles. 

No desenvolvimento do indivíduo, as necessidades afetivas tornam-se 

cognitivas, e a integração afetividade e inteligência permite à criança atingir níveis 

de evolução cada vez mais elevados. Aos poucos, a linguagem passa a substituir 

aexpressão corporal, a sensibilidade orgânica passa a ser substituída pela 

sensibilidadeoral e moral e o carinho é substituído pelo elogio. 

Pode-se dizer, então, que há relação de complementaridade entre emoção 

einteligência e que o predomínio exacerbado, durante um longo período, de alguma 

dasduas pode ser prejudicial no sentido de provocar um desequilíbrio no 

desenvolvimento do sujeito. 

Aportando nos estudos feitos por Vygotsky e Wallon, por seus seguidores 

eoutros autores, podemos afirmar que a afetividade é vital em todos os seres 
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humanos, de todas as idades, mas, especialmente, no desenvolvimento infantil. A 

afetividade está sempre presente nas experiências empíricas vividas pelos seres 

humanos, norelacionamento com o “outro social”, por toda a sua vida, desde seu 

nascimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Evidenciou-se através deste estudo que as diversas áreas do conhecimento 

podem ser estimuladas com a prática da musicalização. De acordo com esta 

perspectiva, a música é concebida como um universo que conjuga expressão de 

sentimentos, idéias, valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo 

mesmo e com o meio em que vive. Ao atender diferentes aspectos do 

desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional e espiritual, a música 

pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional.  

Nesse sentido, faz-se necessária a sensibilização dos educadores para 

despertar a conscientização quanto às possibilidades da música para favorecer o 

bem-estar e o crescimento das potencialidades dos alunos, pois ela fala diretamente 

ao corpo, à mente e às emoções. 

A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória 

e a inteligência, relacionando-se ainda com habilidades lingüísticas e lógico-

matemáticas ao desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se 

reconhecer e a se orientar melhor no mundo. Além disso, a música também vem 

sendo utilizada como fator de bem estar no trabalho e em diversas atividades 

terapêuticas, como elemento auxiliar na manutenção e recuperação da saúde. 

Acredita-se queo professor,dentro da sala de aula da educação infantil, é o 

principal mediador do processo ensino-aprendizagem. Ocupa uma função ímpar e 

privilegiada no desenvolvimento da criança, podendo contribuir  para o sucesso ou o 

fracasso do aluno na escola. Ele pode estabelecer vínculos afetivos muito fortes com 

e entre os alunos. Através de seu comprometimento profissional, das  sondagens 

dos conhecimentos prévios da turma, das intervenções adequadas e pertinentes, 

dos elogios, das correções que faz, dos incentivos que dá, da ajuda na resolução de 

problemas, pode ensinar muito a seus alunos. Nas atitudes de respeito àdiversidade 

e limitações específicas de cada ser humano, bem como na valorização 
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dosdiferentes saberes e na disseminação de valores éticos e de solidariedade, 

conquista aadmiração, a simpatia e o respeito de seus alunos. 

Conforme exposto, na teoria e na prática, as interações entre as docentes e 

os alunos não se limitam apenas aos aspectos cognitivos. Elas são impregnadas de 

afetividade e esta orienta o processo e pode se tornar aliada de qualquer professor. 

Portanto, analisar o processo de construção de novos conceitos, sejam eles 

matemáticos, lingüísticos, artísticos e outros, a partir das interações em sala de 

aula,direcionando o olhar para os aspectos afetivos inerentes à relação professor-

aluno, é um grande desafio que deve ser estendido a todos os que abraçam a 

Pedagogia. 

Assim, faz-se necessário que as instituições de Educação Infantil, articuladas 

às políticas públicas sociais, se constituam num espaço onde as formas de 

expressão da criança de 0 a 6 anos, dentre elas a linguagem verbal e corporal 

ocupem lugar privilegiado. Num contexto lúdico e prazeroso de jogos e brincadeiras, 

onde as famíliase as equipes de educadores possam conviver intensa e 

construtivamente, cuidando eeducando, objetiva-se promover o desenvolvimento 

individual, social e cultural destas crianças.  

O processo de formação e enriquecimento afetivo da criança nos faz perceber 

que esse processo afetivo é continuo e inovador, onde a formação de sentimentos 

esta diretamente ligada aos valores e evolução da sociedade, ou seja, os 

sentimentos interindividuais são construídos com a cooperação do outro e os intra-

individuais são elaborados coma a ajuda do outro, sendo a troca intrapessoal. 
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