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RESUMO 

Esta pesquisa investiga as contribuições da afetividade na Educação Infantil, considerando a 

prática pedagógica entre professor e aluno no ambiente escolar onde há condições propícias ao 

processo ensino-aprendizagem. A motivação por esse tema deu-se à partir da observação da 

autora em sua prática pedagógica, em compreender a importância da relação afetiva entre 

professor e aluno na Educação Infantil. Portanto o objetivo geral desse trabalho é verificar a 

importância da relação afetiva no ambiente escolar.  Nesse sentido os objetivos específicos 

pautam em: compreender a importância da afetividade entre professor e aluno no processo de 

ensino aprendizagem na educação infantil; verificar as ações escolares nesse processo por meio 

da afetividade entre professor. Para que se pudessem alcançar os objetivos acima citados, 

buscamos bases teóricas nos seguintes autores: Escolano (1998), Castro (2009), Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), Bases Nacional 

Comum Curricular (2017) para Educação Infantil. Logo em seguida foi realizada um 

levantamento de dados através das questões enviadas a s professoras da Educação Infantil da 

rede particular de Fortaleza que buscou identificar as contribuições da afetividade. Essas 

contribuições advêm primordialmente das relações afetivas, capacitação dos professores e da 

interação entre escola e família. As respostas foram analisadas e confrontados com os 

argumentos dos autores citados e estão inseridos na parte final deste trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This research investigates the contributions of affectivity in Early Childhood Education, considering 

the pedagogical practice between teacher and student in the school environment where there are 

favorable conditions for the teaching-learning process. The motivation for this theme came from the 

observation of the author in her pedagogical practice, in understanding the importance of the 

affective relationship between teacher and student in Early Childhood Education. Therefore, the 

general objective of this work is to verify the importance of the affective relationship in the school 

environment. In this sense, the specific objectives are based on: understand the importance of 

affectivity between teacher and student in the process of teaching and learning in early childhood 

education; check the school actions in this process through the affectivity between the teacher. In 

order to achieve the aforementioned objectives, we sought theoretical bases in the following authors: 

Escolano (1998), Castro (2009), National Curriculum Parameters (1997), Law of Directives and 

Bases of Education (1996), National Common Curricular Bases ( 2017) for Early Childhood 

Education. Soon afterwards, a data survey was carried out through the questions sent to teachers of 

Early Childhood Education in the private network of Fortaleza, which sought to identify the 

contributions of affectivity. These contributions come primarily from affective relationships, teacher 

training and the interaction between teacher and family. answers were analyzed and compared with 

the arguments of the authors mentioned and are inserted in the final part of this work. 

  

KEYWORDS: Affectivity. Learning. Child Education. 
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 1 INTRODUÇÃO  

  

Esta pesquisa investiga as contribuições da afetividade na Educação Infantil, 

considerando a prática pedagógica entre professor e aluno no ambiente escolar onde há 

condições propícias ao processo ensino-aprendizagem.  

A motivação por esse tema deu-se a partir da observação da autora em sua prática 

pedagógica, em compreender a importância da relação afetiva entre professor e aluno na 

Educação Infantil. 

Portanto o objetivo geral desse trabalho é verificar a importância da relação afetiva 

no ambiente escolar.  Nesse sentido os objetivos específicos pautam em: 

• Compreender a importância da afetividade entre professor e aluno no processo de ensino 

aprendizagem na educação infantil. 

• Verificar as ações escolares nesse processo por meio da afetividade entre professor. 

Para que se pudessem alcançar os objetivos acima citados, buscamos bases 

teóricas nos seguintes autores: Escolano (1998), Castro (2009), Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), Bases Nacional Comum 

Curricular (2017) para Educação Infantil.  

Logo em seguida foi realizada um levantamento de dados através das questões 

enviadas a s professoras da Educação Infantil da rede particular de Fortaleza que buscou 

identificar as contribuições da afetividade.  As respostas foram analisadas e confrontados 

com os argumentos dos autores citados e estão inseridos na parte final deste trabalho.  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

2.1 A História da Educação Infantil no Brasil 

 

  À partir de várias mudanças na sociedade brasileira a Educação Infantil ganhou 

ênfase de algumas décadas para cá.  

A primeira pré-escola surgiu no ano de 1875, o colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro 

destinado para os filhos de classe nobre, no qual passavam a utilizar o termo pedagógico 

como propaganda no intuito de diferenciar-se dos asilos destinados aos pobres (CEARÁ, 

2000). 

Em 1986 os Jardins de Infância da escola Caetano de Campos em São Paulo, 

iniciava suas atividades, definida de caráter público, porém voltada para a elite da 
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sociedade. Três anos depois em 1899 surgiu a Fundação do Instituto de Proteção e 

Assistência a Infância no Rio de Janeiro (IPAI- RJ) entidade particular de caráter médico, 

mas que também se preocupava com os aspectos jurídicos e educacionais 

(CEARA,2000). 

Em 1899 surgiu a creche da companhia de fiação e tecido Corcovado do Rio de 

Janeiro seria a primeira creche brasileira para filhos de operários. No ano de 1906 

inaugurou-se o patronato de menores, criado por juristas do Rio de Janeiro com a 

finalidade de abrigar crianças cujo as mães precisavam trabalho fora de casa (Ceará 

2000). 

Somente à partir das primeiras décadas do século XX as creches criadas junto as 

indústrias começam a se multiplicar e no ano de 1919 foi criado o Departamento da 

Criança no Brasil (DCB) no qual pretendiam centralizar informações, estudos e pesquisas 

sobre crianças (CEARÁ, 2000). 

Destacamos ainda que desde os primórdios as cria cãs fossem tratadas como 

adultos em miniaturas e não lhes eram atribuídos sentimentos de infância. Havia 

basicamente dois tipos de instituições para a assistência de crianças, as creches que se 

destinavam ao atendimento de crianças pobres e sua finalidade seria a responsabilidade 

pela guarda e alimentação.  E as pré-escolas que prestavam atendimento às crianças de 

classe média e alta da sociedade que se preocupavam em favorecer o desenvolvimento da 

criança.  

Vale ressaltar que o Estado não manifestou nenhuma iniciativa ou investimento 

na Educação Infantil, até o ano de 1930, mesmo promovendo a seguinte frase “é preciso 

preparar a criança de hoje para ser o homem de amanhã”. Apenas em 1940 foi criado o 

Departamento Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Saúde, e seu objetivo era 

a proteção à infância, maternidade e adolescência (BRASIL ,2000). Após um ano, criou 

-se o serviço de assistência aos menores abandonados ou delinquentes, é no ano de 1975 

foi instituída a Coordenação de Educação Pré-Escolar. 

A expansão da Educação Infantil ocorreu durante os governos militares (1964 à 

1985), implementados pelo Movimento Brasileiro de Educação (MOBRAL)e pela Legião 

Brasileira de Assistência (LBA). 

Também algumas leis foram criadas para regularizar a Educação Infantil, no caso a 

Constituição de 1988 do seu Artigo.205 aos 214, em que se assegura a educação para 

crianças de 0 à 6 anos de idade como dever do Estado. 
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Em seguida surgiu a Lei n° 8.069/1990, denominada Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA) que em seu Art.54, inciso IV assegura que as crianças de 0 à 6 anis 

de idade sejam atendidas em creches e pré- escola. 

É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) N°9394/96 regulamentada no 

ano de 1996, buscou a organização da Educação Brasileira em dois níveis: a educação 

básica que se constitui em educação infantil, ensino fundamental I e II e ensino médio, e 

o ensino superior. 

A partir do surgimento das referidas Leis, percebeu -se que avanços significativos 

contribuíam para a melhoria e qualidade de ensino na Educação Brasileira. 

   

2.2 Conceito de afetividade  

  

A afetividade está presente desde os primeiros dias de vida da criança. No lar onde 

acontece seu primeiro convívio social ela recebe diversos estímulos cheios de afetos de 

sua família, o que se faz fundamental para a formação desses vínculos afetivos que nesse 

primeiro momento configura -se na relação pai- mãe- filho. 

Ao se desenvolver a criança responde os esses vínculos afetivos de diferentes 

formas com suas sensações, choro, expressões faciais e emoções.  

Para melhor entendermos oque é afetividade, vejamos o conceito da palavra que 

se faz importante primeiramente nas relações familiares e em seguida na extensão lar que 

é a escola. 

De acordo com o dicionário Aurélio online, afetividade é um substantivo feminino 

relativo a um conjunto de fenômenos afetivos (tendências, paixões etc...). 

Kieckhoepel, (2012, apud Arribas e Cols, 2006), conceitua afetividade como: 

             

O termo afetividade provém der estar afetado. A afetividade refere-se, portanto 

ao fato de que em todas as situações vitais consciente, o ser humano tem 

testemunho de sua própria vida interna com respeito a ressonância e ao grau 

em que esta situação influi sobre ele que o afeta. (Arriba e Cols, 2006, p.45,46) 

 

No dicionário Michaelis online afetividade caracteriza como a capacidade do ser 

humano reagir prontamente as emoções e os sentimentos.  

Para Wallon (1962) médico filósofo a afetividade refere-se à capacidade a 

disposição do ser humano ser afetado pelo mundo externo / interno por sensações ligadas 

à situações agradáveis oi desagradáveis.  
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Afirma Kieckhoefel (2011) que a “afetividade pode ser conceituada como algo 

diretamente ligada ao domínio das emoções e dos sentimentos principalmente da maneira 

como nos relacionamos com esses sentimentos referindo ao convívio humano e como 

estes se expressam”. 

Assim o conceito de Afetividade está diretamente ligado as emoções, sentimentos 

e principalmente no modo de nos relacionarmos com os outros. 

 

2.3 A relação professor e aluno no processo de aprendizagem  

 

Durante nossa vida vivenciamos situações diferentes, nos relacionamos com 

outras pessoas e interagimos de diversas formas oque nos determina seres singulares ao 

qual necessitamos do convívio humano dotado de afetos para que possamos transformar 

essas diferenças em possibilidade de aprendizagem.  

Na educação infantil a afetividade é uma ferramenta fundamental de auxílio diário 

do professor em sua rotina em sala de aula, tendo em vista que o afeto pode aproximar 

professor e aluno. Em seus primeiros anos escolares a criança precisa de vínculos afetivos 

para o processo de aprendizagem. Ela aprende usando a sua corporeidade, sua 

sensibilidade e o seu imaginário  

De acordo com Mello e Rubio: 

 

O ato de ensinar e aprender envolve e exige certa cumplicidade do professor, 

tal cumplicidade se constrói nas intervenções, através do que é falado, do que 

é entendido, do que é transmitido e captado. Cabe ai professor planejar e 

executar suas aulas para que seus alunos criem vínculos positivos entre si e os 

conteúdos.  Quando um professor apenas transmite um conteúdo sem nexo, 

sem que o aluno assimila afetivamente o conteúdo, nada será aprendido pois o 

professor tem de tornar os conteúdos interessantes aos olhos dos alunos. 

(MELLO; RUBIO, 2003, p. 7) 

  

Garms e Milan (2011) afirmam que a interação entre professor e a criança 

ultrapassam os limites da prática do docente, do âmbito escolar, do semestre e do ano 

letivo. Sendo assim considerado uma relação afetiva que busca a construção do 

conhecimento. 

Ressaltam  ainda as autoras referidas que "essa relação busca a efetivação da 

aprendizagem,  o exercício do diálogo,  o fazer compartilhado, o respeito pelo outro , o 

estar aberto  , o saber escutar e  dizer,  e  o  olhar do professor , que são  atitudes 

indispensáveis  na construção e sucesso do desenvolvimento  e da aprendizagem”. 
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Para Wallon (1979) é nos anos iniciais que a partir da relação com o outro, através 

do vínculo afetivo começa a ter acesso ao mundo simbólico e conquistar avanços no 

âmbito cognitivo. Garms e Millan “assim os vínculos afetivos vão ampliando -se e o 

professor representa figura fundamental no processo educativo”. 

Segundo Alves (2011) “o professor torna uma peça chave na transição do aluno 

entre a busca pela satisfação dos desejos reprimidos da relação primordial, para o patamar, 

o desejo de aprender a curiosidade como solucionar os problemas e se relacionar”. 

É fundamental que o professor faça a diferença em sua prática docente, na forma 

como ele faz a mediação entre sujeito e conhecimento, investigando a necessidade de 

cada aluno, buscando acrescentar de firma positiva elementos e situações que favoreçam 

seu aprendizado. 

Saranoski (2014) enfatiza que: 

 

A Afetividade no âmbito escolar contribui para o processo e – aprendizagem 

considerando uma vez que o professor não apenas transmite conhecimentos, 

mas também ouve os alunos e ainda estabelece uma relação de troca.  Deve-

lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se expondo opiniões, 

dando respostas e fazendo opções pessoais. (Saranosk, 2014, p.6) 

 

Sendo assim o professor deve ser um guia para o entendimento, alguém que ajude 

a descobrir por conta própria.  É enxergar as crianças como seres pensantes e que seu 

desenvolvimento pode ocorrer em decorrência das trocas de conhecimento entre professor 

aluno e aluno-aluno. 

Parte também do professor ter clareza e ser o motivo em sua prática, uma vez que 

as crianças são inteligentes e tem capacidade de comprei der tudo com facilidade. 

 

O ato de ensinar e aprender envolve e exige certa cumplicidade do professor, 

tal cumplicidade se constrói nas intervenções, através do que é falado, do que 

é entendido, do que é transmitido e captado. Cabe ao professor planejar e 

executar suas aulas para que seus alunos criem vínculos positivos entre si e os 

conteúdos.  Quando um professor apenas transmite um conteúdo, sem nexo, 

sem que o aluno assimila afetivamente o conteúdo nada será aprendido pois o 

professor tem de tornar os conteúdos interessante aos olhos dos alunos. 

(MELLO; RUBIO,2013, p.7) 

 

Nos orienta A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil que 

parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e 

monitorar o conjunto das práticas garantindo a pluralidade de situações que promovam o 

desenvolvimento pleno das crianças. 
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Vale enfatizar que a Educação Infantil possui uma função pedagógica e com 

significado concreto para a vida das crianças o educador infantil deve preocupar -se 

também com a organização e aplicação das atividades favorecendo o desenvolvimento na 

faixa etária de 0 A 5 anos. 

O Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (1998) assegura que:  

 

Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem oferecidas às 

crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais, 

cognitivas assim como conhecimentos que possuem dos mais diferentes 

assuntos e suas origens socioculturais diversas. Isso significa que o professor 

deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda, 

simultaneamente, às demandas do grupo e as individualidades de cada criança 

(BRASIL,1998, p.32). 

 

É crucial considerar que cada criança possui seu próprio ritmo de aprendizagem e 

o educador precisa estar preparado para compreender e reconhecer cada singularidade de 

ser e estar no mundo, possibilitando uma educação acessível.  

 

2.4 O ambiente escolar nesse processo  

 

A Socialização é de suma importância para o desenvolvimento infantil e o 

ambiente escolar é um espaço o ser possa proporcionar situações para que a criança possa 

de maneira adequada desenvolver suas habilidades. 

De acordo com a BNCC: 

Como primeira etapa da Educação Básica a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional.  A entrada na creche ou na pré-escola 

significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus 

vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de 

socialização estruturada (Brasil, 1998, p.34). 

 

A escola precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais  dialogando  com a 

riqueza / diversidade cultural das famílias e da comunidade (BRASIL,) Millan e Garms 

(2011, apud Almeida, 1999) afirmam que: “Como meio social,  é um ambiente diferente 

da família,  porém bastante propício ao seu desenvolvimento, pois é diversificado,  rico 

em interações e permite a criança  estabelecer relações simétricas entre parceiros da 

mesma idade e assimetria entre adultos”. Ao contrário da família, na qual a sua posição é 

fixa, na escola ela dispõe de uma maior mobilidade, sendo possível a diversidade de 

papéis e posições.  Dessa forma, o professor e os colegas são interlocutores permanentes 

tanto no desenvolvimento intelectual como do caráter da criança, o que poder a ser 

preenchido individual e socialmente  
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Assim o ambiente escolar pode conter elementos fundamentais para que as 

crianças sintam -se protegidas respeitadas e acolhidas. Faz-se necessário que a instituição 

disponha por menor que seja um espaço para que todas as crianças possam expor seus 

conhecimentos, serem notadas, pois a criança trás em sua essência o desejo participativo 

escolar e de seus ambientes. 

A escola deve ser um espaço múltiplo e ao mesmo tempo proporcionar ambientes 

de vivências individuais, deve conter elementos que nos constituem enquanto seres que 

sentem pelo cheiro pelo toque, pelo gosto, pelo olhar e pela audição.  “Espaço para as 

infâncias são espaços que as traduzem, mas também as modificam, que as acolhem em 

um momento em que outros a libertam para criar, recriar e manifestar a sua cultura” 

(Lima,2013, p.37). 

Castro (2019) expõe que por meio da vivência na sociedade e mediante as relações 

com os outros indivíduos que o sujeito construirá novos conhecimentos novas relações 

entre os objetos de estudo. Assim é primordial haver um direcionamento adequado e 

sobretudo condições psicológicas para que isso ocorra. 

 

3 METODOLOGIA  

  

  Na perspectiva de obter um melhor resultado qualitativo a pesquisa de campo foi 

realizada através de mídias sociais, devido ao estado de saúde pública uma pandemia 

COVID- 19 e que neste momento estamos vivendo em distanciamento social. 

Um questionário conteúdo duas questões foram enviadas as professoras da 

Educação Infantil II, III e IV de uma escola particular de Fortaleza.  

Os dados foram analisados de forma qualitativa com a descrição das opiniões 

das professoras investigadas quanto aos seus trabalhos com a Educação Infantil. 

  

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

Neste capítulo serão apresentados, analisados os questionamentos com os 

professores participantes da pesquisa. Verificamos abaixo às respostas das questões 

respondidas pelas professoras da Educação Infantil.  

A primeira questão refere-se como o professor pode atuar de maneira afetiva em 

sua prática docente. 
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Obtivemos a segui te resposta, que compreendendo que cada criança é um ser 

individual com sua bagagem, forma de aprender e transmitir seus conhecimentos seus 

pensamentos, ser não entendermos a criança assim nada terá compreensão para ela. 

Essa concepção de compreender a necessidade de cada aluno a professora poder 

a atuar em suas práticas de forma eficaz contribuindo para o aprendizado de cada aluno. 

Uma outra professora acredita que primariamente o professor deve ser conhecedor 

do processo do desenvolvimento da aprendizagem para assim saber como lidar com seus 

alunos os enxergando como produto e produtores do conhecimento, respeitando também 

suas particularidades.  

Reconhecer o processo de desenvolvimento da aprendizagem é fundamental para 

a capacitação do profissional para que sua prática pedagógica seja efetivada com sucesso. 

Assim o Referencial Curricular enfatiza que: 

 

Faz-se necessário que os profissionais nas instituições de educação infantil, 

tenham ou venham a ter uma formação sólida e consistente, acompanhada de 

permanente atualização em serviço.  Assim o diálogo no interior da categoria 

tanto quanto os investimentos na carreira e formação profissional pelas redes 

de ensino, são hoje desafios presente, com vista a profissionalização do 

docente de educação infantil. (BRASIL, 1998, p. 41) 

 

Outra professora acredita que pode agir de forma efetiva buscando entender a 

dificuldade de cada aluno, olhando cada aluno individual com olhar único para cada aluno 

e com afetividade e confiança para que a criança possa assimilar a verdadeira 

aprendizagem. 

Monteiro (2002) afirma ainda que: 

 

O educador deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de 

diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos costumes, valores, 

crenças, etnias das crianças com as quais trabalha, respeitando suas diferenças 

e ampliando suas pautas de socialização (MONTEIRO, 2002, P. 41) 

 

O educador é mediador entre crianças e objetos de conhecimento, organizando e 

propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulam os recursos e capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança s os seus conhecimentos prévios 

aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. 

Partimos para a segunda questão que busca investigar o papel da escola nesse 

processo de aprendizagem.  
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Enfatiza a professora que a escola torna-se o ponto de equilíbrio entre família e 

professor, para que em harmonia todos exerçam seus papéis e assim favorecendo a 

construção de conhecimento e formação da criança. 

Segundo Ortega (2012) ambos os contextos constituem pilares que sustentam o 

processo de formação de uma pessoa. Por esse motivo é imprescindível que eles se 

relacionem da melhor na eira possível com diálogo, harmonia e em complementaridade, 

pois todos saem ganhando.  

Para que todos os objetivos sejam realizados é necessário que um complemente o 

outro trabalhando juntos nessa tarefa. 

Enfatiza (BRASIL 2015) nessa direção e para potencializar as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de 

responsabilidades entre escola e família São essenciais  

Uma professora enfatiza também o espaço físico da escola, de modo que seja bem 

aproveitado para as práticas docentes.  

Para Hank (2006), o espaço criado para a criança deverá estar organizado de 

acordo com a faixa etária da criança propondo desafios cognitivos e motores que a farão 

avançar no desenvolvimento de suas potencialidades.  

Acrescenta ainda a   referida autora que os espaços construídos para as crianças e 

com crianças devem ser explorados pelas mesmas em uma relação de interação total de 

aprendizagem e trocas de saberes. 

Escolano (1998) o espaço escolar expressa e reflete determinados discursos, além 

de representar um elemento significativo do currículo, uma foto te de experiência e 

aprendizagem. 

Outra professora se posiciona que as escolas tanto podem contribuir nas ações 

pedagógicas adequadas quanto ofertar o espaço físico lúdico que contenham local 

específico para que as crianças possam se desenvolver. 

Nesse sentido vale ressaltar que a Educação Infantil possui uma função 

pedagógica e com significado concreto para a vida das crianças. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Esse estudo buscou entender como se efetiva a prática docente através da 

afetividade e a importância a escola nesse processo. Afim de verificar foi enviado à 



14  

  

professoras da Educação Infantil de uma escola particular de Fortaleza para uma melhor 

compreensão em relação a temática.  

Na possibilidade de ter  alcançado os objetivos  desse trabalho percebeu -se que  

a relação afetiva entre professor e aluno dependem primordialmente das relações afetivas, 

consolidando de que a afetividade deva ser a base para que a escola promova pessoas 

pensantes d e forma evolutiva com plenas condições de interagir de forma espontânea e 

natural. 

Acreditamos na importância dos professores aprimorarem seus conhecimentos 

para que possam vir a desenvolver o seu trabalho de forma segura e concreta na 

participação do ensino aprendizagem de seus alunos. 

Consideramos também a importância da escola estar interligada e auxiliando os 

professores e famílias para que o processo de aprendizagem seja efetivado. 

Nessa perspectiva o nosso estudo não finaliza neste artigo, pois o processo de 

aprendizagem é sempre constante, podendo assistir de base para outras futuras pesquisas 

de outros autores. 
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