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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADENO DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA  NA EDUCAÇÃO NFANTIL 

RESUMO 

O artigo trata, da importância da afetividade no desenvolvimento da aprendizagem da criança na 

educação infantil. A escolha  do tema justifica-se do quanto é importante a relação de 

afetividade do professor e da família na vida da criança durante a educação infantil; Foi traçado 

como objetivo, demonstrar o quanto a afetividade junto com a ludicidade no ambiente escolar 

contribuem e são necessárias ao desenvolvimento da criança tanto na escola como na vida 

social; reconhecer os benefícios que o afeto proporciona para a criança na educação infantil; 

ampliar a visão do professor do quanto se faz necessário essa proximidade do docente com o 

aluno da educação infantil.. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos 

como: VIGOTSKI (2004), PIAGET (1985), ALMEIDA (2008), MIRANDA (2010),  FREIRE 

(1996),  ROSAMILHA (1979) e outros. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. 

Diante das leituras  conclui-se  que os teóricos tem um olhar em que  o educador é uma peça 

fundamental para que a autoestima, a motivação e a afetividade da criança sejam estimuladas, 

trazendo assim, autoconfiança para que as mesmas se desenvolvam em relação a aprendizagem 

e a construção da sua personalidade e valores enquanto ser humano e mostrar a contribuição da 

família nesse processo de aprendizagem. 

Palavras – chave: Educação Infantil. Afetividade. Aprendizagem da criança. 
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ABSTRACT 

The article deals with the importance of affectivity in the development of children's learning in 

early childhood education. The choice of the theme is justified by the importance of the 

affective relationship of the teacher and the family in the child's life during early childhood 

education; It was designed as an objective, to demonstrate how much affection together with 

playfulness in the school environment contribute and are necessary for the child's development 

both in school and in social life; recognize the benefits that affection provides for the child in 

early childhood education; to broaden the teacher's view of how much this proximity between 

the teacher and the child education student is needed. MIRANDA (2010), FREIRE (1996), 

ROSAMILHA (1979) and others. The methodology used was bibliographic research. In view of 

the readings, it can be concluded that theorists have a view in which the educator is a 

fundamental piece so that the child's self-esteem, motivation and affectivity are stimulated, thus 

bringing self-confidence so that they develop in relation to learning and the construction of his 

personality and values as a human being and show the family's contribution in this learning 

process. 

Keywords: Early Childhood Education. Affection. Child learning. 
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INTRODUÇÃO  

A educação infantil, é vista hoje como sendo a base fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento do ser que vive em sociedade, no meio ao processo de 

desenvolvimento é de suma importância a forma que acontece o relacionar-se com o 

outro, diante da necessidade do contato com o outro,  temos a afetividade como sendo a 

melhor maneira de se criar um vínculo com o educando, e proporcionando um melhor 

desempenho no seu desenvolvimento global. A afetividade, tem um papel fundamental 

no processo de aprendizagem do ser humano, pois está presente em todas as áreas da 

vida, assim contribuindo profundamente no desenvolvimento  cognitivo. 

Este trabalho justifica-se a partir da necessidade de concernir como a 

afetividade na Educação Infantil influencia no desenvolvimento e no processo de ensino 

e aprendizagem da criança tanto no meio educacional como na sociedade em que está 

inserida, pretendendo explanar como pode ser significativo a presença do afeto na vida 

da criança, todas as pessoas envolvidas afetuosamente com essas crianças estarão 

contribuindo para a integração dessa criança no meio social seja ele em casa ou na 

escola, na família é o primeiro contato social que a criança tem e é nesse meio ao qual 

ele necessita encontrar os primeiros contatos afetuosos ou não.  

Em seguida essa criança irá para a escola onde terá o contato com vários tipos 

de pessoas, e na educação infantil essas crianças terão o professor como sendo alguém 

muito próximo seu, não por acaso os professoras nessa fase inicial da educação são 

chamadas de tia, pois nessa fase elas necessitam de uma proximidade maior, as 

professoras estão sendo de certa forma as primeiras pessoas depois da família com 

quem eles estão tendo uma convivência e vão ter os seus primeiros aprendizados 

educacionais. Aliás a educação infantil é o momento em que se visa trabalhar o ser 

humano e a sua contribuição na vida em sociedade, dessa forma é preciso que o 

professor se faça presente na vida escolar da criança com maior intensidade, 

considerando a carga de emoções que ela traz consigo no convívio familiar antes de 

adentrar a vida escolar. 

 Este trabalho tem como objetivos discutir a importância da relação de 

afetividade do professor e da família na vida da criança durante a educação infantil; 

demostrar o quanto a afetividade junto com a ludicidade no ambiente escolar 

contribuem e são necessárias ao desenvolvimento da criança tanto na escola como na 

vida social; reconhecer os benefícios que o afeto proporciona para a criança na 
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educação infantil; ampliar a visão do professor do quanto se faz necessário essa 

proximidade do docente com o aluno da educação infantil.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi o levantamento bibliográfico 

através de livros, artigos, monografias e site Ao se descobrir a importância da relação 

afetiva de forma positiva entre professor-aluno para o processo e desenvolvimento da 

aprendizagem da criança, passando a perceber e acreditar que a tarefa do educador não 

está somente ligada a transmitir conhecimento, mas além disso, pode estabelecer uma 

relação afetiva com seus alunos, e assim facilitando o processo de aprendizagem. 

O trabalho está organizado abordando os seguintes pontos: A educação ao 

longo da história; A afetividade e sua contribuição na aprendizagem da criança; A 

importância da família no desenvolvimento da criança na educação infantil; 

Considerações finais; Referências bibliográfica. 

2. A EDUCAÇÃO INFANTIL AO  LONGO DA HISTÓRIA 

Maria Montessori foi uma pedagoga e médica que contribuiu 

significativamente para o processo da Educação Infantil, seu trabalho ficou marcado 

pela confecção de materiais para que a criança pudesse explorar o sensório motor 

desenvolvendo suas capacidades mentais (método montessori). 

Desde então psicólogos e filósofos começaram a pensar na psicologia inserida 

na educação infantil, buscando passar para a compreensão de todos que a criança é um 

ser humano com capacidades múltiplas, tirando assim aquela visão de que o ensino era 

apenas importante para o adulto, desconsiderando que a criança tem seus raciocínios e 

suas próprias características. Vários pensadores como Vygostky, Wallon, Piaget, 

impulsionaram o estudo a respeito da importância, dessa fase inicial no meio 

educacional, que é a educação infantil, que é fundamental para o desenvolvimento da 

aprendizagem, é através dela que a criança, desenvolve suas habilidades e se socializa 

com diferentes tipos de costumes. 

No Brasil, logo após o fim da escravidão, se iniciou o progresso na área da 

cultura e da tecnologia. Com a proclamação da República, houve uma preocupação com 

a infância, então s buscou promover alguns incentivos de amparo à criança com a 

finalidade de diminuir os altos índices de mortalidade da época. 

Com  a Revolução industrial surge à necessidade da inserção de mulheres no 

mercado de trabalho, daí surgiu a necessidade dessas mães deixarem seus filhos com 



12 
 

alguém em algum lugar, desse modo, surgiram então as primeiras creches e pré-escolas, 

de início essas instituições eram filantrópicas ou custeadas pelos seus utilizadores, que 

eram as famílias que necessitava desse serviço. 

Quando falamos em educação infantil nos dias de hoje, podemos considerar 

quatro pontos fundamentais: o significado de infância, a estrutura do pensamento da 

criança, as leis de desenvolvimento  e o mecanismo da vida social infantil, relacionado a 

esse ponto o papel da psicologia na educação infantil. Piaget (1985) afirma que: 

[...]a pedagogia moderna não saiu de forma alguma da psicologia da criança , 

d 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,1985,p.148) 

Piaget foi um dos grandes estudiosos a respeito do desenvolvimento, 

principalmente ao desenvolvimento cognitivo, onde dividiu em quatros estágios, que 

pode também ser chamada de fases do desenvolvimento, da inteligência. 

O estágio do desenvolvimento segundo Piaget são:  Sensório motor ou 

(prático), de 0 -2 anos: trabalho mental: estabelecer relações entre as ações e as 

modificações que elas provocam no ambiente físico; exercício dos reflexos; 

manipulação do mundo por meio da ação. Pré-operatório ou (intuitivo) 2-6 anos: 

desenvolvimento da capacidade simbólica (símbolos mentais: imagens e palavras que 

representam objetos ausentes); explosão linguística; características do pensamento 

(egocentrismo, intuição, variância); pensamento dependente das ações externas. 

Operatório concreto 7-11anos: capacidade de ação interna: operação. Características da 

operação: reversibilidade, invariância, conservação (quantidade, constância, peso, 

volume); decentração, capacidade de seriação, capacidade de classificação. Operacional 

formal (abstrato) 11anos... A operação se realiza através da linguagem (conceitos). O 

raciocínio é hipotético-dedutivo (levantamento de hipóteses; realização de deduções). 

Essa capacidade de sair-se bem com as palavras e essa independência em relação ao 

recurso concreto permite: ganho de tempo; aprofundamento do conhecimento; domínio 

da ciência  e da filosofia. 
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Levando-se em consideração as fases  do desenvolvimento da criança 

observado por Piaget, esse processo acontece antes mesmo da criança adentrar ao meio 

escolar, sendo assim deve-se levar em consideração as competências já adquiridas pelo 

sujeito, para vir a torna-lo melhor, ao ingressar na escola ou creche a criança para vir a 

se torna melhor, a criança traz consigo vivências do seu dia a dia, em casa com a família 

e o meio o qual está inserida, a escola irá utilizar essas experiências e usá-las como base 

para o desenvolvimento da criança. 

A educação é o meio pelo qual, há uma modificação integral, é necessário a 

inclusão da criança na sociedade sem que ela perca a sua essência, o papel do educador 

é fazer um elo entre a criança e o mundo .Tal processo acontecerá se o profissional da 

educação deixar de lado o método tradicional, onde o professor é transmissor de saber e 

o aluno receptor, mas em vez disso praticar a partir do pensamento que ambos são 

construtores do saber. 

A família tem um importante papel para o desempenho do ensino e 

aprendizagem, os pais devem, oferecer refúgio para as suas crianças, uma boa relação 

familiar eles aprendem a criar estratégias para encontrar resultados satisfatórios diante 

dos desafios e identificar suas responsabilidades em situações de aprendizagem na 

educação. 

A educação infantil nos dias atuais como um elemento relevante para a 

formação social e cidadã de qualquer sociedade, na escola é de grande valia se trabalhar 

a relação social ainda na infância, pois é nesse momento que as características de sua 

personalidade estão sendo formada. Como ressalta Dias(1984): 

A escola e o educador atuam em parceria a fim de direcionar as atividades 

com o intuito de desmontar a brincadeira de uma ideia livre e focar em um 

aspecto pedagógico de modo que estimulem a interação social entre as 

crianças e desenvolva habilidades intelectuais que respaldem seu percurso na 

escola. (DIAS,1984.p.3,4) 

O que se observa diante da citação de DIAS (1984) é que a criança hoje é tida 

como um ser único e completo e ao mesmo tempo em desenvolvimento, mudanças 

acontecem o tempo inteiro, tanto no seu aspecto físico, quanto cognitivo. O 

desenvolvimento cognitivo está diretamente ligado a ações e, ao mesmo tempo as ações 

são dirigidas pela capacidade de pensar. 



14 
 

A afetividade é responsável pelas escolhas e ações que são desenvolvidas pela 

criança através do afetivo que ela internaliza o cognitivo e intelectual. Dessa maneira 

com a afetividade no processo no processo de educação infantil as escolhas da criança 

poderão ser moldadas ou alteradas de acordo, com a forma de valores estabelecidos pelo 

educador, entrando diretamente na formação pessoal e no direcionamento destas 

escolhas.  

Vale ressaltar que no convívio diário com a criança alguns sentimentos e 

emoções devem ser evitados ,assim ressalta Almeida(2008): 

[...] evitar despertar nas crianças determinados sentimentos negativos, como 

hostilidade, desprezo, ciúme e inveja que em nada contribuem para o 

convívio em sociedade. [...] despertando a cooperação e não a rivalidade. [...] 

A família e a escola têm uma participação íntima, pois são um meio favorável 

à aprendizagem de sentimentos que marcam a vida da criança. Por isso, já 

nos primeiros anos escolares, o professor deve ser competente em preparar a 

criança para viver em coletividade (ALMEIDA, 2008, p. 353). 

Diante da afirmação do autor podemos perceber a importância que se tem no 

papel do educador, não somente ele mas a família também no papel do desenvolvimento 

da criança de forma global. Tudo que se é vivenciado por essa criança na infância vai 

interferir diretamente no seu desenvolvimento e aprendizado. 

2.1 A AFETIVIDADE E SUA CONTRIBUIÇÃO NA APRENDIZAGEM DA 

CRIANÇA 

A aprendizagem acontece de maneira individual, e tal desenvolvimento é 

gradual e continuado, de forma que a afetividade tem uma contribuição indispensável 

no contexto escolar para a evolução do aluno, sabe-se que existe uma carência de 

abordar esses sentimentos (afetivos) dentro de sala de aula e meio familiar, 

provavelmente a ausência  de tal afeto trará muitos danos e perdas irreparáveis no 

processo cognitivo da criança . 

Dessa forma, podemos dizer que a afetividade é um estado psicológico que 

conecta alguns tipos de sentimentos, sentimentos estes profundos e complexos que 

interferem na vida do ser humano. Para Piaget (1976) diz que a afetividade é essencial 

para o raciocínio e o desenvolvimento da inteligência, a respeito desse assunto diz: 



15 
 

[...] vida afetiva  e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas. E são 

inseparáveis porque todo intercâmbio com o meio pressupõe ao mesmo 

tempo estruturação e valorização. Assim é que não se poderia raciocinar, 

inclusive em matemática, sem vivenciar certos sentimentos, e que por outro 

lado, não existem afeições  sem um mínimo de compreensão( PIAGET,1976) 

Então quando o professor, desenvolve afetividade com os seus alunos, o 

processo de aprendizagem acontece de maneira mais agradável e fácil. Tanto a 

aprendizagem quanto a disciplina melhoram, quando o professor tem um vínculo 

afetivo com a turma. A teoria Walloniana tem seus estudos focados na afetividade, seus 

conceitos alcançam e auxilia para a evolução do ser humano, dando ênfase para as 

emoções. Em sua teoria as emoções são de extrema importância para o sustento da vida 

humana, tendo em vista que desde  quando o indivíduo nasce ele já se utiliza desses 

recursos para expor suas vontades. 

Partindo da concepção Walloniana, Dantas (1992) afirma que de acordo com as 

práticas emocionais que se: 

Realiza a transição entre o estado orgânico do ser e sua etapa cognitiva 

racional, que só pode será atingida através da mediação cultural, isto é social. 

A consciência afetiva é uma forma pela qual o psiquismo emerge da vida 

orgânica: corresponde a sua primeira manifestação. Pelo vinculo imediato 

que se instaura com o ambiente social ela garante o acesso ao universo 

simbólico da cultura, elaborado e acumulado pelos homens ao longo da 

história. Dessa forma ela é permitirá a tomada de posse dos instrumentos com 

os quais trabalha a atividade cognitiva. Neste sentido, ela lhe dá origem 

(DANTAS, 1992, p. 85). 

Para que o desenvolvimento da criança aconteça de maneira satisfatória, 

percebe-se que a motivação é um condutor para as emoções, com a ausência de afeto 

não se tem motivação nem relevância na busca de novos conhecimentos e assim o 

intelecto será mínimo, sem espaço para expandir sua inteligência no âmbito escolar. 

A afetividade, é responsável pelas escolhas e ações desenvolvidas pela criança. 

Dessa forma o ambiente escolar deve ser a continuidade da formação do ser, pois a 

educação de um sujeito é construída em vários locais, sendo estes em casa, na escola e 

em todos os outros lugares em que frequenta, as diferentes experiências que ele 

vivência, podem vir a ser somadas ou descartadas, dependendo do valor que o sujeito 

dará ao que se conheceu. 
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Considerando que as emoções são de extrema significância, para se estabelecer 

vínculos de afetividade na relação professor-aluno, criando-se assim laços para elevar a 

auto estima da criança e seu progresso educacional. Quando se existe um vínculo de 

amizade, tanto no professor como o aluno se perceberá uma segurança no cotidiano de 

sala de aula e o aprendizado será mais prazeroso. Assim naturalmente o aprender e o 

ensinar irão ocorrer espontaneamente. 

Percebemos os choros de desespero da maioria das crianças quando são 

deixadas na escola nos primeiros dias de aula, algumas passam por semanas chorando. 

Quando se passam alguns dias, elas vão se acostumando, com a ideia, de ficarem por 

um período longe dos pais, e de suas casas, de seus brinquedos, daí entra o papel do 

educador em fazer daquele momento escolar, um momento feliz e divertido e também 

de conhecimento. Piaget (1964) ressalta: 

O principal objetivo da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, e não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram, 

homens que sejam criativos, inovadores e descobridores. O segundo objetivo 

da educação é formar mentes que possam ser críticas, possam verificar e não 

aceitar tudo que lhes é oferecido (PIAGET, 1964, p. 5).    

Quando se encontra professores sensíveis e com a percepção aguçada, no que 

diz respeito a aprendizagem e formação do ser é de grande importância, da 

demonstração de quanto essas crianças são amadas e de como suas ideias e opiniões são 

respeitadas, tais atitudes servirão de influência positiva na vida de cada educando e em 

suas formações. O afeto não se limita ao abraço, o beijo, e acolhimento, mas também o 

despertar para o sonho, se descobrir, para o autoconhecimento. 

Enquanto educadores deveremos ter em mente, que desde muito cedo que 

nossas crianças precisam, ter a clareza da sua importância, em uma sociedade, e de 

como seus conhecimentos interferem no meio em que vive. Nem todas as crianças se 

sentem a vontade dentro de sala de aula, por esse motivo o professor, através de 

métodos e didática definidas por ele mesmo ou seguindo um planejamento direcionado 

pela escola, definição do papel dos alunos e a influência que sua escolha terá no 

processo de aprendizagem. 
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   A afetividade tem um papel importante no processo de desenvolvimento da 

personalidade de uma criança, que é formada a partir das ações do meio em que se está 

inserida, pois como a inteligência  ela é construída ao longo de uma história. 

Para Vigotsky (2004, p.139), o interesse de novos conhecimentos está 

associado as emoções apresentadas pelo aluno. Ele afirma que “Toda emoção é um 

chamamento a ação ou uma renuncia a ela. Nenhum sentimento pode permanecer 

indiferente e infrutífero no comportamento.” Desta maneira , o autor demonstra que 

quando os conteúdos a serem trabalhados despertam emoções, como entusiasmo e 

curiosidade, surge logo em seguida um outro comportamento, uma atitude de interesse 

diante do conhecimento. 

Somente em um ambiente onde se possa encontrar uma troca de sentimentos, 

contato, estímulos, interação social, e sensibilidade podem acontecer o crescimento. O 

educador deve conhecer mais a criança, respeitando o seu desenvolvimento, e tomando 

consciência de que a afetividade e a cognição estão implicadas no processo de ensino, 

assim contribuindo para a formação de jovens e adultos saudáveis, pois o vínculo entre 

professor e aluno apresenta modelos de referência e segurança para a criança em 

formação, interferindo, no seu comportamento e aprendizado de forma contínua. 

 A segurança que a criança precisa criar vem do seu professor, pois dentro de 

sala de aula ele é visto como modelo, nos anos iniciais a afetividade é ainda mais 

importante para o desenvolvimento educacional, com base no fortalecimento dos laços, 

o brincar nessa fase é uma das formas mais eficaz, para se alcançar resultados, pois a 

brincadeira nesse momento inicial da educação infantil, é uma maneira de entrar no 

mundo da criança, e entendê-la. observar os seus anseios, suas características, como elas 

se comportam em relação ao se socializar com o outro, entre outras observações que 

podem ser feitas. Através do brincar se terá mais intimidade com a criança. Freire 

(1996,P.96) enfatiza a tarefa do professor que envolve a afetividade como ferramenta 

para se trabalhar com seus a alunos com a seguinte afirmação: 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a 

intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e 

não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque 

acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, 

suas dúvidas, suas incertezas. (FREIRE, 1996, p.96). 
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De maneira bem clara, percebe-se que quando o professor desenvolve a 

afetividade para com as crianças, tanto a aprendizagem quanto a disciplina acontece de 

forma leve  e prazerosa, desde que o professor tenha um bom vínculo afetivo com a 

turma. 

3.A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A afetividade está ligada diretamente as emoções, sendo assim é possível 

compreender a forma como o ser humano interpreta as mais variadas situações e como 

irão reagir diante delas, e é a partir da infância e pelo afeto que a auto estima é 

construída. As crianças têm os seus primeiros aprendizados, dentro do lar, é neste 

ambiente que ela recebe os primeiros gestos de afeto, onde serão colocadas as primeiras 

regras, dessa forma a educação da criança começa no seio familiar, é onde ela aprende o 

que é certo e o que é errado, o que deve ou não ser feito, enfim é onde ela aprende a 

como respeitar as pessoas e agir corretamente. Cuidar e educar são questões diferentes 

entre si , porém se complementam e fazem a diferença na vida das pessoas. 

Existe um ditado muito conhecido que diz que a escola é a segunda casa da 

criança, tal ditado ao longo de anos vem sendo mal interpretado pelas pessoas. Não é 

papel única e exclusiva da escola educar as crianças, pois esta responsabilidade é dos 

pais, a escola tem o papel de fornecer conhecimento de mundo e abrir oportunidades 

para o aprendizado de conteúdos pedagógicos, que também será fundamental para o 

futuro da criança.  

A família é o alicerce fundamental para que a criança obtenha as suas primeiras 

relações sociais que se iniciam no âmbito escolar. Pode-se dizer que a instituição família 

é a primeira forma de sociedade em que a criança é integrada.  

A família tem  objetivo de proteger e dar suporte para a criança no período 

escolar, preparando-a para se construir um elo de afetividade , tornando-se um ser 

humano capaz de resolver os conflitos que surgirão no decorrer da vida. Miranda(2010) 

diz que é fundamental que os pais se aproximem dos filhos, é necessário que exista uma 

relação de respeito para com eles, de maneira que garanta o direito da criança, como 

indivíduo de expressar suas emoções, independente de qual seja essas emoções. 

Miranda(2010): 
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É necessário que os pais sejam mais acessíveis, fundamentalmente o genitor; 

que a família dedique o mais extremo respeito à pessoa que é a criança, 

garantindo seus direitos à ira, à frustração, ao ciúme, a ter tido um dia ruim, a 

ter oscilações no humor como qualquer um de nós (MIRANDA, 2010 p. 40). 

Não podemos esquecer que existem muitas famílias com histórico de violência, 

abandono para com seus filhos, acontecimentos como estes, acaba que sendo notável o 

comportamento de crianças que não tem o educar essencial dentro do lar, logo assim 

passando para os profissionais da educação tal responsabilidade, que infelizmente, 

muitas vezes não podem ser supridas , pois a família é de valor imprescindível na vida 

de uma criança. 

Toda família tem o objetivo de proteger, auxiliar, apoiar a criança no período 

escolar, automaticamente está criança quando vem com base familiar, terá facilidade em 

construir um elo afetivo , tornando-se assim um ser humano capaz de resolver 

problemáticas da vida, e da sociedade. Vivemos em uma realidade em que o 

distanciamento entre pais e filhos é cada vez mais comum, por diversos motivos . Sobre 

essas perspectivas, Miranda(2010) ressalta: 

A verdade é que as crianças estão cada vez mais distantes das famílias, seja 

pelas extenuantes cargas laborais dos pais, que se mantêm cada vez mais 

tempo longe do convívio dos filhos ao longo da semana, seja pela sedução 

das comunidades virtuais que os prendem nos seus aposentos enquanto os 

pais veem televisão, o que resulta em uma forma moderna de abandono 

afetivo. Por isso, urge lembrarmo-nos sempre da importância da afetividade 

em todas as ações, humanas, no lar ou na escola. (MIRANDA, 2010, p. 59). 

A criança deve receber de seus familiares, principalmente dos pais afeto e 

atenção, demonstração de que o aprendizado deles importa par eles também, para que 

possam adquirir segurança e se sintam amadas e amparadas. Chalita (2004) apud 

Reginatto(2013) ressalta: 

Do outro lado, há o grupo intenso que não dispõe desses cuidados todos. São 

os chamados excluídos. Que triste constatação: um mundo de incluídos e de 

excluídos. Alguns são criados como em uma redoma de vidro, separados de 

tudo que possa vir a contaminá-los, e outros, a grande maioria, são lançados a 

própria sorte (CHALLITA, p. 26 apud REGINATTO, 2013, p. 5). 
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Partindo desse ponto, a obrigação que seria da família, por várias vezes fica na 

responsabilidade da escola, muitos pais se abstém de suas obrigações enquanto família, 

e passando esse papel para a escola. 

O que se pode notar é que a criança que tem a família ativa em suas vidas , 

acompanham sua rotina escolar, o seu desenvolvimento na aprendizagem, ou seja, 

quando eles interagem com a evolução em qualquer área, é notório que as mesmas 

ficam mais estimuladas e motivadas para aprender elevando sua autoestima e assim 

tornando satisfatório o seu progresso. Como afirma Miranda(2010): 

Aprender junto ajuda a consolidar a autoestima da criança. Sugiro fortemente 

que os pais mostrem aos seus filhos que guardem como se tesouros fossem (e 

o são!) seus trabalhos escolares. Esta atitude imprime valor imenso ao 

esforço e à produção acadêmica dos pequenos, e isso faz uma grande 

diferença. Por falar nisso, reforcem o eventual elogio que a professora deixa 

registrado nos seus trabalhos ou provas, escrevendo algo positivo ao lado do 

registro deixado pela professora. Mostre isso a eles! É preciso que a família 

explore ao máximo o potencial criativo dos pequenos e ensine-os que a 

criatividade dá asas, na escola e na vida (MIRANDA, 2010 p. 39). 

O aprendizado sendo levado em consideração pela família , auxiliara a a 

autoestima da criança, colocando sua autoconfiança em ação , é essencial mostrar a 

importância que a criança tem e seus progressos, educacionais, para que elas assim 

sejam estimuladas  a alcançar cada dia conquistas mais elevadas ao longo da sua vida 

educacional. 

O elo familiar é de suma importância, no processo de ensino e aprendizagem e 

o elo entre família e escola tem uma função crucial na contribuição de um ser humano 

em formação e a família tem a obrigação de está lado a lado da escola, procurando 

conhecer e participar  de todo o desenvolvimento no dia a dia escolar de seus filhos. 

A escola nunca suprirá à ausência da família, na vida de uma criança a família 

é e sempre será a base, e a escola será um papel complementar ao da família. 

Enfim chegamos a conclusão de que a escola não precisará ser apenas de 

reuniões, onde o contato é mínimo, onde são apenas repassados as exigências e regras 

para a família, esse contato deveria ser feito de maneira mais afetiva e relevante fazendo 

com que a família seja atuante e participativa na vida escolar de seus filhos. 
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Estamos vivendo um momento de Pandemia, em que o sistema escolar assim 

como em todos os outros setores, tiveram que se adequar para que o processo de 

aprendizagem não fosse prejudicado, diante dessa situação, nos aliamos as famílias para 

que as atividades não parassem, muitos pais não tinha esse hábito de acompanhar as 

atividades dos filhos, alguns acharam aterrorizante, por outro lado essa situação levará 

tanto educador quanto família a refletir aa importância dessa aliança para a educação. 

3.1 AFETIVIDADE E LUDICIDADE NO PROCESSO DE  APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A afetividade pode ser tida como sendo a capacidade que o ser humano tem em 

ser afetado através da suas sensações seja elas boas ou ruins em seu meio interno ou 

externo. Então chegamos até aqui com a conclusão que a afetividade está relacionada ás 

mais variadas experiências que o indivíduo pode ter, nos diversos ambientes onde ele 

conviver, na família, na escola, na comunidade enfim na sociedade.  

Os afetos são as possiblidades de se construir relações saudáveis e duradouras, 

sendo que ela é individual e o desenvolvimento é progressivo e continuado, de modo 

que ela tem uma contribuição indispensável na formação educacional do aluno, aliás na 

formação do ser humano como um todo. 

Alcançar, dominar e identificar a aptidão particular das crianças, dentro de um 

contexto geral no mundo, deve ser estímulo da educação infantil a psicologia, a 

antropologia e sociologia são de grande valor, para se descobrir o mundo infantil 

indicando algumas características comuns de ser, os estudos são ímpar em sua 

identidade e contraste. Relata Rosamilha(1979): 

A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar . O jogo eis ai um 

artifício que a natureza encontrou para levar a criança a  empregar uma 

atividade útil ao seu desenvolvimento físico e mental. Usemos um pouco 

mais esse artifício, coloquemos o ensino mais ao nível da criança , fazendo 

de seus instintos naturais, aliados e não inimigos.(ROSAMILHA,1979,p.77). 

A prática do brincar, oportuniza a criança um universo para respostas para os 

problemas que as cercam. O ato de brincar perpassa de ser apenas uma satisfação de 

desejo . A brincadeira se constitui de experiências culturais e globais, através delas se 

conduz aos relacionamentos grupais, uma forma de comunicação consigo mesmo e o 

outro. 
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Nos dias atuais a ludicidade está sendo retiradas do mundo infantil. As crianças 

estão brincando cada vez menos. Devido ao amadurecimento precoce, o excesso de 

atividades extras como natação, aula de inglês, dança, pintura,  etc. Quando sobra tempo 

as crianças ficam na televisão , ou brincam com jogos eletrônicos, onde o jogo faz quase 

tudo por a criança, sobrando pouco tempo para ela usar sua imaginação e criatividade. 

Para Moscovici (1978), o ser humano está inserido numa sociedade pensante 

em que os homens são pensadores ativos que se comunicam e produzem suas 

representações, na forma de interação social. Segundo Moscovici (1978): 

Na perspectiva psicossociológica de uma sociedade pensante, os indivíduos 

não são apenas processadores de informações, nem mero ‘’portadores’’  de 

ideologias ou crenças coletivas, mas, pensadores ativos que, mediante 

inumeráveis episódios cotidianos de interação social produzem e comunicam 

incessantemente suas próprias representações e soluções específicas para as 

questões que se colocam a si mesmos.(MOSCOVICI.1978,p.28) 

Dessa maneira vê-se que as representações sociais são elementos essenciais 

para que se haja interação, importante forma, para a comunicação. A criança quando se 

comunica, seja da forma de brincadeira ou não, ela está reproduzindo um discurso 

externo e o está internalizando, sendo assim construindo seu próprio pensamento, tais 

atitudes são percebidas com mais naturalidade através da brincadeira é onde ele 

reproduz espontaneamente o que sente. Miranda (2010) fala que: 

Pra Aristóteles a motivação humana é conduzida por meio de dois extremos: 

a afeição e a desafeição. Assim, nossa mente nos dirige em direção do agrado 

e repele o desagrado. Sabemos que o afeto cumpre função capital na 

atividade da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem motivação; e, 

consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não 

haveria espaço para inteligência operar. A afetividade é um pré-requisito para 

inteligência, desde a mais terá idade (MIRANDA, 2010, p. 55). 

O afeto está relacionado a várias funções do cognitivo humano e busca mostrar 

ao mundo o quanto se faz necessário compreender o desenvolvimento da criança como 

ser interacionista na construção do indivíduo, desta forma Miranda (2010) em sua fala 

diz que o afeto é evolvente e está presente em várias abordagens no que se refere ao 

conhecimento da construção do intelecto e no psicológico que estuda o ser humano. 

O educador deve ter um olhar capaz de perceber que todos os alunos são 

capazes, alguns de forma diferente e em tempos diferenciados, sendo que uma atividade 

laborada pelo professor que envolver lúdico e afetividade, poderá descobrir o que cada 

aluno tem de especial, ajudando-os ao desenvolvimento de novas competências. O 
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educador coordena as atividades para que as descobertas aconteça, com paciência, 

compreensão por parte do educador, seus alunos serão capazes de executar as tarefas 

que forem propostas entendendo que eles podem errar e acertar e que os seus erros não 

farão mens inteligentes, mas sim irá possibilitar sua aprendizagem.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o início da infância, a escola torna-se um fator importante na vida da 

criança, é  a partir desse período que se inicia a vida educacional dela. Para que 

aconteça um desenvolvimento saudável e adequado é necessário que se tenha um 

ambiente escolar que proporcione relações interpessoais positivas com aceitação, apoio 

e reciprocidade, a  afetividade tem um papel relevante no processo ensino e 

aprendizagem, pois através deste método o professor estará possibilitando ao seu aluno 

a autoconfiança e autoestima. 

A função do educador é mediar o educando coma construção do saber, vindo a 

consolidar uma aproximação com as crianças em sala de aula, criando laços de interação 

e afeto facilitando o ensino e levando em conta os sentimentos dos alunos com 

dificuldades no aprendizado, dando-lhe suporte para sua evolução como cidadão para 

atuar em sociedade. 

Com esta pesquisa pude alcançar meus objetivos  que eram compreender 

melhor a eficácia da afetividade no processo do ensino e aprendizagem da criança. A 

partir das várias leituras de diferentes autores, constatou-se que a afetividade é de fato 

um fator relevante para que se crie vínculo com o educando e assim se obtenha êxito em 

seu aprendizado. 

Sugiro que cabe ao professor, se levar em consideração a criatividade e 

afetividade, as crianças com problemas em casa com seus pais e familiares, se 

desconcentram rapidamente, por isso é viável que se elabore aulas divertidas e 

dinâmicas, para se conseguir prender a atenção desses alunos. Que o educador não se 

prenda a transmitir conhecimento, mas construa com o aluno o conhecimento 

transmitindo emoções positivas para que seus alunos superem os sentimentos negativos, 

entendendo que eles podem errar e acertar  e que os seus erros não vão fazê-los menos 

inteligentes, mas sim que esta é a forma pela qual acontece a sua aprendizagem. Vale 

ressaltar que está pesquisa foi apenas uma breve abordagem a respeito da aprendizagem 

do aluno enquanto a afetividade, portanto uma pesquisa que pode ser mais aprofundada 

em um outro momento. 

 



24 
 

 

5.REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, A.R.S.A afetividade no desenvolvimento da criança: contribuições de 

Henry Wallon. Interação: revista da faculdade de educação da UFG. V.33,n.2,p.343-

357, jul./dez.2008. 

DANTAS, H. (1992) Afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de 

Wallon, em La Taille, Y., Dantas, H., Oliveira, M. K. Piaget, Vygotsky e Wallon: 

teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus Editorial Ltda. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Editora Paz e Terra, 1996. 

MIRANDA, S de. Afetividade e autoestima da criança. Fortaleza: IMEPH, 2010. 

MOSCOVICI, S. Das Representações coletivas às representações sociais: elementos 

para uma história. In: JODELET, D. (Org.). As Representações sociais. Rio de 

Janeiro: Eduerj, 2001. p. 45-66. 

PIAGET, jean. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro: Forense universitária,1985 

__________.A construção do real na criança. Rio de Janeiro:Zahar,1976. 

__________. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1967. [Six Études de 

Psichologie, 1964. 

 

REGINATTO, Raquel. A importância da afetividade no desenvolvimento e 

aprendizagem. Artigo publicado em Revista de Educação do Ideau (REI), Rio Grande 

do Sul Vol. 8 - no 18, jul/dez. 2013. Disponível em: 

http://www.ideu.com.br/getulio/restrito/upload/resvistasartigos/11-1.pdf. Acesso em 20 

de julho, 2020. 

ROSAMILHA, Nelson. Psicologia do jogo e aprendizagem infantil. São Paulo: 

Pioneira, 1979. 

TAILE, Y de L. OLIVEIRA, M. K. DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias 

psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 



25 
 

VIGOTSKI, L. S. Psicologia pedagógica.  Martins Fontes,  p. 127-147. São 

Paulo.2004. 

 


