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FICHA CATALOGRÁFICA MODELO RETIRADO NA BIBLIOTECA E 
ELABORADA PARA ENTREGA DA VERSÃO FINAL ENTREGUE EM 
CAPA DURA. 
 
ATENÇÃO DEVE SER IMPRESSA NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO. 



 

RESUMO 

 

 
A presente monografia tem por objetivo tratar as relações entre cuidar e educar as crianças, 

considerando as relações entre professores/alunos e alunos/alunos e tem como principal 

referencial teórico Henri Wallon. O objetivo principal é compreender a importância da 

afetividade na Educação Infantil. Os objetivos específicos são: Discutir o papel da 

afetividade na Educação Infantil; Entender a função do professor em relação a afetividade; e 

Estabelecer relação entre afetividade e desenvolvimento infantil. A afetividade contribui para 

ampliar os sentimentos de conforto, segurança, amor e prazer, sendo assim um fio condutor 

que possa gerar na criança o desejo de aprender. O professor é ferramenta mais importante 

na aprendizagem educativa através de suas ações e a importância afetiva entre professor e 

aluno. 

 

 
Palavras-chave: Afetividade, Educação Infantil, Aprendizagem.  



 

ABSTRACT 

 
 
 
This monograph aims to address the relationship between caring for and educating 

children, considering the reactions between teachers / students and students / 

students and has Henri Wallon's main theoretical framework, the main objective of 

which is to understand the importance of affectivity in early childhood education. The 

specific objectives are: To discuss the role of affectivity in Early Childhood Education; 

Understand the teacher's role in relation to affectivity; and Establish a relationship 

between affectivity and child development. Affectivity helps to increase feelings of 

comfort, security, love and pleasure, thus being a conductive thread that can 

generate in the child the desire to learn is where the teacher is the most important 

tool in educational learning through his actions and the affective importance among 

teacher and student. 

 

 
Keywords: Affectivity, Early Childhood Education, Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A afetividade diz respeito às ações e reações internas que interferem no 

externo e é por meio dos sentimentos que as emoções iniciam o seu impacto na 

mente. O afeto descreve as emoções representadas e corresponde às sensações. A 

afetividade é um estado do ser humano que pode ou não ser modificado a partir das 

situações que ocorrem. Para Piaget (2003, p. 57) “a afetividade não se restringe 

somente às emoções e sentimentos, pois ela engloba também as tendências e as 

vantagens da criança”. De acordo com Wallon (1986, p. 53) “as emoções têm o 

papel predominante no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o aluno 

exterioriza seus desejos e suas vontades.” O que Wallon quer dizer é que essa 

teoria contribui ricamente para a percepção da relação do educador e da criança no 

ambiente escolar, onde a criança expressa seus desejos e direitos.  

A afetividade na Educação Infantil, ou seja, na primeira infância, é um período 

de acomodação desenvolvido no meio físico e social, e nessa fase contribui para a 

evolução cognitiva e moral da criança, pois é nesse momento que acontece um 

rompimento da vida familiar para iniciar-se uma nova experiência. A Educação 

Infantil exige total atenção e preocupação, portanto deve-se organizar um ambiente 

educativo, afetivo e seguro para as crianças. Se a criança encontrar o professor de 

mau humor ou até mesmo impaciente, dessa maneira vai ficar difícil reagir com afeto 

e dedicação, pois o desenvolvimento da criança dependerá de um profissional 

qualificado que esteja capacitado para ensinar e aprender junto com a ela, para que 

tenha um desenvolvimento positivo em toda a concepção cognitivo, biológico, social 

e afetivo. É necessário que se sinta segura, acolhida no espaço que ela estiver, e é 

por isso que o ambiente onde a criança será exposta possibilita relações 

interpessoais positivas.  

A afetividade não é apenas gesto de carinho físico, amor, atenção, mas 

também uma preparação do desenvolvimento cognitivo, qualificando a criança para 

que ela se torne um indivíduo crítico, responsável e autônomo, ou seja, a afetividade 

é um domínio viável cujo desenvolvimento é compreender diferentes relações que 

são estabelecidas. As relações sociais estabelecem a relação com o mundo físico e 

é nessa perspectiva que o outro se desenvolve em um papel fundamental na 

conquista desse mundo.  



11 
 

 

A Educação Infantil pode impactar de forma positiva no desenvolver da criança 

fixando as características de relações que estão representadas de forma positiva 

para o trajeto da vida, do lado da escola, da família e também da sociedade em 

relação à criança. As concepções de Wallon (1954) buscam a importância da 

afetividade no processo educativo, concluindo então que as emoções representam 

os fundamentos da qualidade do indivíduo com o meio. A afetividade, ao mesmo 

tempo, é a ação e a reação do desempenho humano com outros indivíduos.  

A elaboração desta pesquisa partiu da tentativa de entender e conhecer os 

resultados da afetividade como uma ferramenta facilitadora no desenvolvimento da 

criança na Educação Infantil. A afetividade é de suma importância para a 

aprendizagem e a relação professor/aluno/colegas, é onde o professor deve ensinar 

e ter com eles uma relação afetiva. A afetividade é o projeto fundamental para a 

construção de certas informações e consequentemente nas relações que devem ser 

estabelecidas entre criança, o professor e seus colegas. O professor quando usa a 

afetividade dentro da sala de aula traz a criança para perto dele.  

Sendo assim, a escolha deste tema se deu por ter-se uma grande afinidade 

pelo mesmo e por ele estar fazendo parte do processo de aprendizagem. A 

relevância social e acadêmica desta pesquisa é oportunizar aos educadores um 

estudo sobre a importância da afetividade na Educação Infantil, pois ainda não é um 

tema muito discutido por muitos autores. 

Desta forma, o problema desta pesquisa é: Qual a importância da relação 

afetiva para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

• Compreender a importância da relação afetiva para o desenvolvimento da 

criança na Educação Infantil.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

• Conhecer o histórico da Educação Infantil; 

• Discutir o papel da afetividade na Educação Infantil; 

• Estabelecer relação entre afetividade e desenvolvimento infantil. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Breve histórico da Educação Infantil 

A história da Educação Infantil em nosso país tem de certa forma 

acompanhado a história dessa área no mundo, havendo características que são 

próprias. Até metade do século XIX, o atendimento de crianças pequenas longe da 

mãe, em instituições como creche ou parques infantis praticamente não existia no 

Brasil. No meio rural, onde residia a maior parte da população do país na época, 

famílias de fazendeiros assumiam o cuidado das inúmeras crianças órfãs ou 

abandonadas, geralmente frutos da exploração sexual da mulher negra e índia pelos 

senhores brancos.  

A história da educação de crianças no nosso país está ligada a um 

acontecimento importante no Brasil, que é a entrada das mulheres no mercado de 

trabalho. Segundo Oliveira (2002, p. 94 e 95), 

Com a urbanização e a industrialização [...] produziram um conjunto de 
efeitos que modificaram a estrutura familiar tradicional no que se refere 
ao cuidado dos filhos pequenos. [...] como a maioria da mão de obra 
masculina estava na lavoura, às fábricas criadas na época tiveram de 
admitir grande número de mulheres no mercado de trabalho. 

 

Isso aconteceu com mais por volta da década de 1940, onde algumas 

mulheres sem ter com quem deixar suas crianças, deixavam com as criadeiras que 

eram mulheres que cuidavam de várias crianças ao mesmo tempo,  e por muitas 

vezes em situações precárias, efeito desse rápido avanço do processo da 

industrialização e a entrada da mulher no mercado de trabalho, houve uma decisão  

de criar instituições como creches para que atendessem às crianças (OLIVEIRA, 

2002). 

O reconhecimento da Educação Infantil como parte da educação básica 

concedeu ao poder público a sensatez de formular políticas de amplificação do 

atendimento, formação específica dos profissionais, orientações pedagógicas, e 

adequação e construção de espaços físicos para esta etapa educacional. 

A Constituição de 1988 recorreu pela primeira vez à creche e à pré-escola 

como parte do sistema educacional no país, onde foi um grande marco para a 

história da Educação Infantil. (BRASI, 1988). 
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Havia um tempo que as crianças pequenas eram deixadas nas escolas só para 

comer e dormir. Hoje a Educação Infantil é conhecida como uma das etapas mais 

importantes para o desenvolvimento da criança. De acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), “a educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. Segundo Brasil (2010, p. 12), 

a Educação Infantil é a: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e 
pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle 
social. 

 

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, 2017). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil propõe uma 

concepção de estruturas da prática pedagógica, onde crianças têm o direito de 

aprendizagem e desenvolvimento, pois as crianças são sujeitos ativos que 

constroem seus saberes através de outras pessoas. A BNCC diz que a criança tem 

o direito de se expressar , como sujeito educativo, dialógico, onde possa expressar 

seus sentimentos , suas emoções e suas duvidas (BRASIL, 2017). 

  Dessa forma, a Educação Infantil é uma fase muito importante que requer um 

cuidado especial e esse cuidado deve vir dos pais e dos professores. A função da 

escola na sociedade tem a finalidade de ensinar os alunos, dar a formação 

acadêmica para que possa então ter uma transformação necessária no ensino e 

aprendizagem dessa criança. De acordo com Brasil (1998, p. 24): 

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da Educação 
Infantil significa compreendê-lo como parte integrante da 
educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e 
instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, 
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cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a 
integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação 
de profissionais de diferentes áreas. 

A Educação Infantil é importante porque serve como alicerce para o 

conhecimento que a criança vai adquirir durante toda sua vida, e se esse período for 

frustrante, traumático, pode vir a comprometer o desenvolvimento escolar, social e 

afetivo da criança. De acordo com Khulmann Jr. (1998, p. 31): 

[...] é preciso conhecer as representações de infância e 
considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações 
sociais, reconhecê-las como produtoras da história. Torna-se 
difícil afirmar que uma determinada criança teve ou não 
infância. Seria melhor perguntar como é, ou como foi, sua 
infância. 

Assim, a concepção de criança mudou ao longo do tempo e acabou refletindo 

no ensino das crianças na Educação Infantil. Segundo Brasil (2010, p. 12), a criança 

é um:  

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

 

A partir desta concepção, as instituições de Educação Infantil mudaram a sua 

forma de cuidar e educar as crianças, oportunizando o desenvolvimento da 

identidade e autonomia das mesmas e preocupando-se com a afetividade, o que 

será discutido a seguir. 

 

3.2 A Afetividade na Educação Infantil 

 

A afetividade no campo educativo é vista como um vínculo, que une professor 

e aluno, uma contribuição para romper limites e promover a aprendizagem. A escola 

tem um papel importante na vida das crianças na primeira infância e é por isso que 

se deve trabalhar a afetividade na Educação infantil. É também o período de 

adaptação da criança tanto no meio social e físico para que a criança tenha um 

desenvolvimento mais construtivo, ou seja, a afetividade é algo que deve estar 

presente na sala de aula, mas nem sempre a sua relevância é levada em 

consideração. 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI): 

As instituições de educação infantil devem favorecer um ambiente 
físico e social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e 
ao mesmo tempo seguras para se arriscar e vencer desafios. Quanto 
mais rico e desafiador for esse ambiente, mais ele lhes possibilitará a 
ampliação de conhecimentos acerca de si mesma, dos outros e do 
meio em que vivem (BRASIL, 1998, p.15). 

A criança vive um momento conceptivo em que a relação com outras pessoas 

e as coisas do mundo são significativas para o seu conhecimento, é onde a criança 

adquire novas experiencias , onde também o educador deve interagir  com a criança 

a fim de criar laços de confiança com a criança e também com a família , o que 

fortalece o processo de ensinar e aprender. 

A afetividade tem um papel importante no processo de aprendizagem da 

criança, porque está presente em todas as áreas da sua vida, influenciando 

extremamente no crescimento cognitivo dela. O comportamento do professor serve 

de modelo para o aluno, certas atitudes como paciência, emoções,  dedicação, 

carinho, amizade e companheirismo, contribuem para um bom desenvolvimento. 

Wallon chama atenção para a relação entre afetividade e inteligência. Em seus 

estudos sobre o desenvolvimento infantil, encarou o estudo das emoções com mais 

dedicação e lucidez. “Devemos estudar a emoção como um aspecto tão importante 

quanto à própria inteligência e que, como ela, está presente no ser humano [...]” 

(WALLON, 1963, p.12). 

A educação da criança pequena envolve juntamente dois processos: cuidar e 

educar, é onde crianças dessa faixa etária têm a obrigação de atenção, carinho e 

segurança. É onde elas começam a ter contato com o mundo através de 

experiencias adquiridas. É na Educação Infantil que a criança adquire as suas 

primeiras experiências dentro do espaço escolar, como também nas relações 

sociais, e são experiências que vão levar para vida toda. Para que isso ocorra é 

preciso que a criança tenha um desenvolvimento adequado em sua vida social e 

escolar, é preciso que exista uma relação interpessoal positiva entre a família e a 

escola.  

Na perspectiva de Vygotsky (1998, p. 42): 
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A afetividade é um elemento cultural que faz com que tenha 
peculiaridades de acordo com cada cultura. Elemento 
importante em todas as etapas da vida da pessoa, a afetividade 
tem relevância fundamental no processo ensino aprendizagem 
no que diz respeito à motivação, avaliação e relação-professor 
e aluno. 

 

A Educação Infantil é o princípio da vida de uma criança, pois é onde começa o 

desenvolvimento intelectual dela, pois não se pode apresentar uma prática 

meramente intelectualista em sala de aula. Segundo Wallon (1989), o 

desenvolvimento cognitivo também precisa de condições afetivas para obter bons 

resultados. E é por isso que o afeto e a segurança na escola contribuem para uma 

boa aprendizagem, pois a criança deve se apropriar cognitivamente e afetivamente 

da escola.  

As emoções são a maneira de expressar a afetividade que é estabelecida 

pelas reações momentâneas e provisórias se distinguem em contentamento, ira, 

temor e aflição. Afetividade é tudo o que o afeta e sob esse olhar, pode ser algo 

prazeroso ou não. “As expressões das emoções são mais intensas e de amplas 

proporções quanto mais novas são as crianças” [...] (WALLON, 1995). 

A criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela 

encontra maneiras específicas e muito originais de se expressar, porque ela é capaz 

através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas 

seu, as crianças nos enfrentar alguns desafios, é onde eles nos faz perceber o 

quanto são diferentes e que esta diferença não deve ser desprezada nem a tratá-las 

como desiguais. 

Craidy e Kaercher (2007)  afirmam que a Educação Infantil deve incluir o 

acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, para o gosto, para o 

desenvolvimento da sensibilidade; não pode deixar de lado o desenvolvimento das 

habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do corpo e das modalidades 

expressivas; deve privilegiar o lugar para a curiosidade e o desafio e a oportunidade 

para a investigação. 

É através da afetividade na Educação infantil que é possível ir além do ensino 

tradicional em busca de relações concretas que auxiliam a aprendizagem da criança, 
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uma vez que ela não possui capacidade de raciocínio que permita um ensino mais 

estável, ou seja, uma aprendizagem mais eficaz. Um meio de trabalhar a afetividade 

em sala de aula, principalmente na Educação Infantil onde é trabalhando o lúdico, 

dessa forma tornando as aulas menos cansativas e ao mesmo tempo divertidas, 

tornando a aprendizagem prazerosa.  

 

3.3 O papel da afetividade no desenvolvimento da criança 

 

Wallon (1981) dedicou grande parte de seu trabalho ao estudo da afetividade, 

embasando-se numa abordagem fundamentalmente social do desenvolvimento da 

criança. O papel da afetividade no desenvolvimento da criança tem uma 

repercussão direta em seu desenvolvimento e no adulto que ele irá se tornar. É 

importante que o ambiente escolar ofereça impulsos apropriados para que a criança 

se desenvolva socialmente e afetivamente de maneira satisfatória, é onde oferece 

estímulos adequados com maiores trocas afetivas entre todos, prevenindo possíveis 

problemas surgidos no desenvolvimento da criança, e também a se envolverem nos 

trabalhos em grupos com outras crianças. Para Piaget (1990) é o desenvolvimento 

mental que torna possível o aprendizado da criança. 

A afetividade tem função fundamental durante todo o desenvolvimento da 

criança, é ela que inicia as primeiras expressões de comunicação, por meio das 

emoções e é no aperfeiçoamento das emoções com o meio social que a criança 

passa por sucessivos processos de onde a afetividade estará presente nas relações 

humanas, se tornando então um elemento fundamental na constituição da 

identidade da criança. Ela contribui para desenvolver os sentimentos de confiança, 

conforto, amor , e prazer que irá gerar na criança o desejo então de aprender É 

importante que o professor conheça cada estágio de desenvolvimento e onde a 

criança se insere, sabendo que a cada etapa a criança tem a oportunidade de 

crescer intelectualmente e amadurecer as suas emoções ,desenvolvendo a 

afetividade na criança (PIAGET, 1971). 

Piaget (1971) entende que o desenvolvimento social age sobre o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo. Como o desenvolvimento afetivo não é 
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separado do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social está relacionado 

ao desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Toda teoria de Wallon (1989) está centrada na afetividade mostrando como o 

desenvolvimento humano leva em conta as emoções. Ele também acredita que o 

desenvolvimento da criança apresenta contradições e conflitos no modo próprio de 

interação da criança. Também proporciona um desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicológico, educando o emocional da criança e assim ajuda o aluno a compreender 

e expressar seus sentimentos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Pesquisa 

O presente trabalho é qualitativo e foi desenvolvido por meio de pesquisas 

bibliográficas, fundamentado nos referenciais teóricos publicados em artigos, livros e 

internet. As orientações utilizadas para a escolha dos artigos foram referentes ao 

tema “A Afetividade Na Educação Infantil”. 

A pesquisa é de fundamental importância na vida acadêmica, é através dela 

que podemos colher informações para analisar, é uma forma de analisar 

pensamentos através da pesquisa qualitativa, pois permite que o indivíduo se 

expresse mais, dando seu ponto de vista e a sua concepção sobre o tema abordado. 

De acordo com Minayo (2008, p.57): 

O método qualitativo é adequado aos estudos da 
história, das representações e crenças, das relações, 
das percepções e opiniões, ou seja, dos produtos das 
interpretações que os humanos fazem durante suas 
vidas, da forma como constroem seus artefatos 
materiais e a si mesmos, sentem e pensam. 

 

4.3 Análise de Dados 

A Análise de Bardin é conhecida também como Análise de Conteúdo e tem 

por objetivo apresentar uma perspectiva crítica de análises de conteúdos como uma 

forma de tratamento em pesquisas qualitativa e quantitativa. 

Segundo Bardin (2011, p.15), a análise do conteúdo é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam 

a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. Na sequência, 

Bardin (2011) define descrição analítica apresentando as prováveis aplicações da 

análise de conteúdo como um método de categorias que permite a classificação dos 

componentes do significado da mensagem em espécie de gavetas. 

 

4.3 Aspectos Éticos 

Crime de Violação aos Direitos Autorais no Art. 184 – Código Penal, que diz: 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 

(três) meses a 1 (ano) ou multa. 
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A importância de não plagiar na academia é o fato de que futuramente não 

serão bons profissionais, reflete também que o acadêmico não se mostrou prestativo 

em aprender o conteúdo e nem no seu desenvolvimento e pode ser punido com 

indenização por danos morais e materiais, e é por isso que deve sempre referenciar 

todos os seus trabalhos, buscar as orientações e exigências com os professores, 

pois eles que poderão fornecer as regras atualizadas adotadas pela Universidade e 

ajudar na elaboração dos trabalhos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a construção deste trabalho foram selecionados 9 artigos. Com o 

descritor afetividade foram encontrados 6 artigos. Com os descritores afetividade e 

Educação 1 artigo. Com os descritores Afetividade e Educação Infantil foram 

encontrados 2 artigos para análise, sob os critérios de serem escritos em língua 

portuguesa e relacionarem afetividade e Educação Infantil e discutirem a afetividade 

no contexto educacional, mais especificamente na Educação Infantil, onde foi 

possível encontrar a partir de palavras chaves: Afetividade, Afetividade e Educação, 

e Afetividade na Educação Infantil, conteúdos necessários para revisão bibliográfica 

na base de dados Scielo, tornando-se possível a construção de um banco de 

autores, onde pode-se verificar os resultados com relação as análises dos autores 

pesquisados. 

QUADRO 1 – Relação dos artigos selecionados para análise 

Autoria/Ano de 

publicação/local 

Objetivo Principais resultados 

Marivalda Lopes 
Ribeiro/ Campinas 
2010 

Discutir a afetividade 
na relação educativa. 

Os resultados demonstraram que 
a afetividade é considerada 
importante para a aprendizagem 
escolar. Onde as relações entre 
professores e estudantes podem 
contribuir para a melhoria de 
atitudes positivas. O professor é 
responsável por desenvolver 
habilidades que serão carregadas 
pelos educandos por toda a sua 
vida escolar e pessoal. 

Aurino Lina Ferreira e 

Nadja Maria Acioly 
Curitiba, 2010 

Discutir a contribuição 
de Henri Wallon para a 
relação cognição e 
afetividade na 
educação.  

Os resultados demonstraram que 
a afetividade é importante no 
processo de desenvolvimento da 
personalidade da criança e ao 
longo do desenvolvimento a 
afetividade vai se alterando com o 
conjunto, ou seja, capacitar o 
individuo para que ele seja um 
sujeito autônomo , responsável 
para que então ele possa 
envolver a construção da sua 
própria personalidade. 

Helga Loos-Sant`Ana 
e  Priscila  Mossato 
Rodrigues Barbosa/ 

Identificar percepções 
acerca do papel da 
dimensão afetiva na 

Os resultados demonstraram que 
as percepções sobre o papel do 
professor concede à criança a 
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Brasília, 2017. atividade pedagógica.  possibilidade de que ela se sinta 
segura e proporcione relações 
interpessoais positivas que 
enxerga em suas totalidades. 

Daniela Guimarães e 
Rachel Arenar / Belo 
Horizonte, 2018. 

 Discutir na creche, 
cuidados corporais, 
afetividade e dialogia. 

Os resultados demonstram que 
objetivo é conhecer e 
compreender como se expressam 
a afetividade e as manifestações 
dialógicas nas situações de 
interação entre os cuidadores e 
os bebes em uma creche. A 
afetividade está totalmente 
inserida no ambiente escolar e 
não é menos importante que a 
educação do corpo e da mente e 
os cuidadores nesse ponto de 
vista têm que prestar atenção nos 
sinais que eles apresentam e 
também criar um laço afetivo 
entre esses bebês para que então 
possa conquistá-los através de 
diálogos.  

Sérgio Antônio da 
Silva Leite e Ariane 
Roberta Tagliaferro/ 
2005. 

Analisar a importância 
da afetividade na sala 
de aula. 

Os resultados demonstram que a 
afetividade na sala de aula 
enfatiza a relação de professor e 
aluno na sala de aula. Como no 
artigo mesmo  que isso mostra a 
importância das práticas 
pedagógicas desenvolvidas pelo 
professor, onde as mesmas 
estarão mediando a relação que 
se estabelece entre o aluno e os 
diversos objetos do conhecimento 
envolvidos, pois é uma relação 
que envolve sentimento e deixa 
marcas para toda vida. Percebe-
se que a relação professor-aluno, 
deve sempre buscar a afetividade 
e a comunicação entre ambos, 
como base e forma de construção 
do conhecimento e do aspecto 
emocional. 

Fabrícia Teixeira 
BorgesI, H; Ana Rita 
Silva AlmeidaII; 

Geisa Nunes de 
Souza Mozzer/ 2014. 

Discutir a relação entre 
linguagem e 
afetividade. 

Os resultados demonstram que 
as características principais do 
trabalho do professor é de cunho 
intelectual, ou seja, demonstrado 
através de uma produção 
intelectual que pensa, 
compreende,analisa e transforma 
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a realidade do aluno e dos 
espaços sociais nos quais este 
professor está inserido. Onde se 
torna primordial que o professor 
seja acima de tudo um educador 
que enfrente desafios e possa 
encarar os problemas presentes 
na sua formação e, assim 
assimilar que o conhecimento se 
processa através de valores que 
constituem e justificam a 
aprendizagem, nas relações 
interpessoais dos sujeitos 
envolvidos, no processo que o 
vivenciam em sala de aula. 

Rodrigo Saballa de 
Carvalho / São Paulo 
2014. 

Discutir a importância 
do afeto na Educação 
Infanitl.  

Os resultados demonstram que é 
possível observar que os 
discursos sobre a importância do 
afeto no processo educativo e da 
responsabilidade docente, está 
cada vez mais próximos com as 
crianças , ou seja, o afeto 
docente se refere exclusivamente 
a vivência que os professores 
demonstram nas relações que 
determinam com as crianças. 

Isabela Costa 
Dominici; Maria de 
Fátima Cardoso 
Gomes; Vanessa 
Ferraz Almeida 
Neves./ 2018. 

 

 

Estabelecer relações 
entre afeto e cognição 
na Educação Infantil. 

Os resultados demonstram que 
as falas e as ações que as 
crianças nos permitem a absorver 
aspectos essenciais das relações 
entre as experiências 
socioculturais. O afeto e a 
cognição no processamento de 
apropriação da linguagem escrita. 
O afeto ocorre através das 
motivações para a adaptação que 
a criança tem em desenvolver a 
sua escrita tanto em casa com 
suas famílias ou na escola com 
seus professores, tendo uma 
relação afetiva sobre o 
aprendizado da linguagem 
escrita. 

Helga Loos- Sant´Ana; 
Liege Gasparim / Belo 
Horizonte, 2013. 

Investigar as 
interações em salas de 
aula na perspectiva de 
Wallon. 

Os resultados demonstram que “a  
afetividade vem sendo cada vez 
mais discutida e aceita como um 
dos importantes elementos 
desencadeadores do 
funcionamento cognitivo do ser 
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humano, a afetividade é um tema 
significativo na obra Wallon.” O 
autor aprende uma proporção 
afetiva como ponto 
excessivamente importante em 
sua teoria. O desenvolvimento é 
um processo continuo para as 
crianças, assim como o 
conhecimento que fornecem 
referências sobre o desempenho 
psicológico da criança. Para 
Wallon, nas crianças de três a 
cinco anos acontecem muitas 
alterações em seu 
comportamento , porém algumas 
crianças ainda precisam da 
admiração e do modelo de outras 
crianças para que a sua 
construção seja completa, por 
isso que trabalhos em grupos são 
muitos importantes para o 
desenvolvimento individual, é 
onde ela aprende com outras 
crianças a lidar com momentos 
de conflitos. 

 

Todas estas referências discutem questões sobre a Afetividade na Educação 

Infantil. Com base nesses estudos, podemos perceber que a Afetividade na 

Educação Infantil é um fator importante para a aprendizagem dos alunos, é onde 

deve haver uma relação afetiva entre professor e aluno. É onde a sua importância se 

dá pelo fato de que esses profissionais da educação estão influenciando diretamente  

na comunicação com as crianças, e de certa forma de como será trabalhada a 

afetividade com as crianças.   

Já a pesquisa de Ribeiro (2010) apresenta que a afetividade é fundamental na 

relação educativa, pois as relações entre professores e alunos podem então 

contribuir para a melhoria de ações positivas que os alunos determinam em ter. É 

através desse afeto que muitas crianças, conseguem confiar no professor, ou seja, é 

onde eles têm a liberdade de expressão e tem um desenvolvimento mais amplo e 

uma evolução que favorece na sua real construção. 

A pesquisa de Ferreira e Acioly (2010) apresenta que no processo de 

desenvolvimento a afetividade vai se modificando com o conjunto, é onde ele 

qualifica o indivíduo para que ele se torne um indivíduo livre. É como na teoria 
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Walloniana que traz grandes critérios para a compreensão das relações entre 

educando e educador. Além de fixar as escolas como um meio indispensável no 

desenvolvimento dos alunos, pois a afetividade é um arbítrio funcional que 

apresenta diferentes manifestações que vão se desenvolvendo através de relações 

com seus educadores. 

A pesquisa de Loos-Sant´Ana e Mossato (2017) mostra que no procedimento 

de aprendizagem escolar situa-se um tipo característico de dialogo, ou seja, um 

vínculo do educando com o professor, é onde o mesmo desempenha a importante 

responsabilidade de disponibilizar conhecimentos, desejos e diversos afetos que são 

transmitidos entre eles, e é por isso que o ambiente onde a criança será exposta 

possibilita relações interpessoais de forma positiva. 

A pesquisa de Guimarães e Arenari (2018) analisou que as situações de 

interações entre adultos e bebês no berçário sobre o cuidado corporal das crianças 

tem contingência de estimularem contatos, afeto e diálogo. É onde eles organizam o 

tempo para os cuidados físicos entre os bebes e é através daí que eles criam uma 

conexão com seus cuidadores. Deste modo, os relacionamentos das crianças com 

adultos e até mesmo entre eles, podemos então compreender que na afetividade e 

no diálogo conseguimos entender que existe concepção do bebê como sujeito e da 

creche como um ambiente de conhecimentos sociais. Os bebês se comunicam 

através de mímica, repetições de gestos. É nesse momento que os professores e 

cuidadores têm que prestar mais atenção nas atitudes do bebê, agindo então de 

forma mais calma e mais dialógica para que então ele se sinta seguro naquele 

ambiente. 

O trabalho de Silva Leite e Tagliaferro (2005) trata das técnicas pedagógicas 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula e as possíveis consequências afetivas 

das mesmas, apresentando também as proporções cognitivas e afetivas no ser 

humano, defendendo uma visão em que pensamento e sentimento se compõem. 

Elas estabelecem uma relação entre os alunos e os conhecimentos abordados na 

sala de aula, onde ela não é somente cognitiva, mas igualmente afetiva, é onde 

mostra a importância do vínculo que é estabelecido nas práticas pedagógicas 

exercidas pelo professor, desenvolvendo a emoção e a afetividade onde o mesmo 

tem um papel importante. Assim como Wallon (1968; 1989), e Vygotsky (1998) 

“enfatizou a íntima relação entre afeto e cognição entre professores e alunos.” 
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O estudo de Borges, AlmeidaII; e 

 Mozzer (2014) ressalta a importância de mostrar através de uma produção 

intelectual que pensa, compreende, analisa e transforma a realidade do aluno e dos 

espaços sociais nos quais este professor está inserido. É papel principal do 

professor demonstrar através de uma produção intelectual, pensar a realidade e 

levar o aluno a entender o fundamento característico da sociedade, onde na aula 

deve haver um instrumento vivo para a compreensão dessas questões da vida 

social. Desse modo,  Wallon “combate qualquer teoria que desconsidera as relações 

essenciais do ser vivo e o seu meio, o indivíduo e a sociedade, o pensar e o sentir.” 

Carvalho (2014) aborda que a afetividade do professor é muitas vezes 

compreendida como o único atributo necessário para o exercício da docência, ou 

seja, o afeto da docência também se relaciona com as relações emocionais 

determinadas com características de uma boa professora de Educação Infantil, onde 

o professor e a afetividade é um fator fundamental para a construção de certas 

informações nas relações que devem ser estabelecidas entre criança e professor. 

Dominici, Gomes, e Neves (2018) discutem a presença das falas e das ações 

que as crianças apresentam, possibilitam compreender aspectos essenciais das 

relações entre as vivências socioculturais, o afeto e a cognição no processo de 

apropriação da linguagem escrita das crianças é fundamental para todo o seu 

desenvolvimento. O afeto possibilita que a criança se sinta motivada para que a sua 

construção da personalidade contribua para o seu processo de aprendizagem, e 

para que isso aconteça a família também precisa estar presente durante todo o seu 

período de aquisição. 

Loos- Sant´Ana e Gasparim (2013) abordam que  o papel da afetividade no 

desenvolvimento da criança é de suma relevância para a tarefa educativa em salas 

de aula, é onde a afetividade no ambiente escolar promove uma aprendizagem 

saudável , ou seja, a criança é responsável pela sua construção da sua identidade ,e 

consequentemente do seu conhecimento. Para Wallon, a afetividade é um fator 

central onde apresenta um ponto extremamente importante da adaptação e do 

desenvolvimento. Wallon também apresenta o estágio do personalismo que é a 

busca do seu carácter afetivo que ocorre entre 3 a 5 anos de idade, onde são 

percebidas alterações em seu comportamento e é essencial que o adulto perceba 

essas modificações, onde o professor é responsável por desenvolver habilidades 

que serão levadas por toda a vida escolar e pessoal.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização desse estudo, buscou-se, principalmente, compreender a 

influência da afetividade na relação entre aluno e professor na Educação Infantil, 

onde foi necessário conhecer as características afetivas dessa relação, onde a 

afetividade em suas práticas pedagógicas valorizam a criação de vínculos não só 

entre os professores e as crianças, mas  também entre toda a comunidade escolar,  

e como influência no desenvolvimento da criança.  

Inicialmente falou-se um pouco do Histórico da Educação Infantil, de como tudo 

começou. Também foi discutido  o conceito da Afetividade na Educação Infantil que 

vem sendo abordado há anos por vários teóricos e também sobre o papel da 

afetividade no desenvolvimento da criança  

Ao abordar a afetividade na Educação Infantil na relação professor/aluno, a 

pesquisa se propôs a refletir sobre a importância das concepções afetivas durante a 

construção do procedimento de ensino-aprendizagem e também na formação do 

indivíduo definindo a existência de uma relação entre os fatores afetivos. Na 

Educação Infantil, muitas vezes é essencial que os professores apresentem um 

olhar mais detalhado sobre como é entregue as relações afetivas de seus alunos na 

sala da aula e com familiares que possuem certa proximidade com eles. Desta 

forma, os laços afetivos ganhos na Educação Infantil são primordiais para a relação 

professor/aluno durante a vida escolar dessas crianças.  

Através deste estudo pode-se ressaltar ainda mais a ideia da afetividade como 

fator importante na construção do caráter das crianças e na construção de seu 

processo cognitivo e no fazer pedagógico, para uma educação renovadora, onde se 

formem cidadãos mais confiantes, participativos, pensantes, sabedores de seus 

deveres e direitos, enfim, onde se busque alcançar o pleno desenvolvimento de suas 

capacidades e potencialidades corporais, cognitivas, afetivas, emocionais, éticas e 

de relação interpessoal. 
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