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RESUMO 

O tema central do presente trabalho é a afetividade na Educação Infantil, que vem 
sendo debatida e defendida há algum tempo por grandes teóricos educacionais, 
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e profissionais da educação em geral. Tem 
como objetivo geral investigar as relações interpessoais entre o adulto e a criança, 
tratando da relação professor/aluno. Essas relações afetivas não podem ser 
ignoradas, pois estão presentes no desenvolvimento e fazem parte da natureza 
humana e podem interferir de forma positiva ou negativa nos processos cognitivos. 
Utilizado de pesquisa de caráter exploratória, livros bibliográficos onde buscou-se 
teóricos que contribuíram para a questão da afetividade. Foram realizadas também 
pesquisas de campo em duas escolas de Votuporanga com o propósito de obter o 
máximo de informações e esclarecimentos sobre a importância que a afetividade tem 
no desenvolvimento da educação infantil, com base nas informações foi constatado 
que uma instituição não pode ignorar a importância dessa pratica, pois é nessa fase 
que a criança adquire suas primeiras experiências de vida escolar que levarão a 
sentirem prazer ou desprazer pela escola. A instituição e o educador são fatores mais 
que importante, são essenciais, uma vez que o ambiente escolar será o primeiro 
agente socializador fora do círculo familiar da criança, e deve oferecer todas as 
condições necessárias para que ela se sinta segura e protegida, assim expressando 
seus sentimentos e medos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil, primeiro nível na estrutura da Educação Básica, é o 

verdadeiro berço da aprendizagem formal, aquela que proporciona à criança aptidões 

a aprender, a explorar o desconhecido, a indagar o incomum, a conjecturar novas 

ideias, ou seja, é a base da aprendizagem. Nesta fase da educação, ela aprende, 

socializa, amplia e desenvolve habilidades, melhora o desempenho escolar futuro, 

propiciando a criança resultados superiores ao chegar ao ensino fundamental. 

Segundo Piaget (1975 apud BERALDI, 2013), o desenvolvimento intelectual 

possui dois componentes indissociáveis: o cognitivo e o afetivo, de maneira que a 

afetividade é determinante para o desenvolvimento do cognitivo. É durante a infância 

que as características de sua personalidade estão sendo formadas, então esta deve 

ser uma fase que merece cuidados. 

 

Todas essas necessidades fazem com que a criança tenha uma 
aprendizagem significativa esta que, começa com o nascimento. Isto implica 
cuidados básicos e educação inicial na infância proporcionando seja através 
de estratégias que envolvam as famílias e comunidades ou programas 
institucionais (UNESCO, 1990). 

 

A criança começa a criar vínculos afetivos desde recém-nascida, quando é 

acolhida pelas pessoas mais próximas, as quais interpretam seus movimentos e 

estados afetivos. O pequeno humano inicia a manifestação com vários tipos de 

emoções que visam à expressão e a comunicação com o outro, que pode ser o 

desconforto ou a alegria, a dor por meio de choro, etc.  

Ou seja, as manifestações afetivas são formas de exteriorizações bem 

precoces na vida da criança, do que sentem ou desejam e se tornam vínculos que vão 

se formando entre ela e as pessoas que a rodeiam. 

Mas a questão que se levanta é: como a afetividade pode influenciar na 

educação? Neste sentido, o presente artigo visa apresentar um estudo sobre a 

importância da afetividade na educação infantil, e a relação professor/aluno nesse 

processo.  

Nesta perspectiva, o principal objetivo desta pesquisa é discutir a importância 

da afetividade na relação professor/aluno na educação infantil. Para perfazer o 

objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos.  
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Conceituar e caracterizar o que é afetividade, qual sua relevância para o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil;  

Discutir como a afetividade na relação professor/aluno pode influenciar no 

desenvolvimento da criança;  

Mostrar a importância da relação entre educador e educando no seu 

desenvolvimento, mostrando que quanto melhor for a relação mais a criança se sentirá 

estimulada.  

Para este estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória, onde foram 

utilizados os teóricos que contribuíram para a questão da afetividade no processo de 

aprendizagem, buscando obter um máximo de informações e esclarecimentos sobre 

a importância que a afetividade tem no desenvolvimento da educação infantil. 

 

Pesquisa exploratória é a investigação, cujo objetivo é formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar 
e clarificar conceitos. (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 166). 
 

Realizou-se uma pesquisa de campo, através da observação das atividades 

pedagógicas e de que maneira eram desenvolvidas, e seguida foi aplicado um 

questionário aos professores sobre o tema abordado. 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (MARCONI E 
LAKATOS, 2010, p. 166) 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 A educação Infantil 

 

 Segundo a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, a qual fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, esta que é a primeira etapa 

da Educação Básica e compreende o atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade 

nos estabelecimentos de ensino, sendo sua frequência obrigatória a partir dos 4 anos. 

http://faculdadefutura.com.br/


                                                      ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO 
                                                            E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 

                                                     Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

 Cabe ao Estado sua oferta gratuita e regular na rede pública de Ensino, sem 

qualquer requisito de seleção. De acordo com BRASIL (1998, p. 63, v. 1), os objetivos 

gerais da Educação Infantil, são: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com 

a própria saúde e bem-estar; 

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 

poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a 

diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 

• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades 

e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo 

cada vez mais sua capacidade expressiva;  

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade.  

Entende-se então que, os objetivos da Educação Infantil estão pautados na 

descoberta da própria criança, como sujeito, e dos seus vínculos cada vez mais 

ampliados, por meio das relações de afeto e respeito ao outro. 

 Nota-se que o currículo da Educação Infantil prima pelas interações e 

relacionamentos, o que inclui a afetividade, fazendo dessas pontes para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas. 
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3.2 Definição de afetividade 

 

A palavra afetividade é derivada dos termos afeto e afetivo. A psicologia se 

refere a esses fenômenos como qualquer sentimento de paixões, emoções, 

preocupações, carinho, dentre outros. 

De acordo com Ferreira (1999), “afeto deriva do (latim affectu), que significa: 1. 

Disposição de alma, sentimento. 2. Amizade, simpatia.” A afetividade pode ser 

caracterizada como a capacidade de experimentar sentimentos e emoções 

Segundo a psicologia, a afetividade é a capacidade do indivíduo de 

experimentar o conjunto de fenômenos afetivos (tendências, emoções, paixões, 

sentimentos). Galvão (2008, p. 61) ressalta que “a emoção é o primeiro e mais forte 

vínculo entre os seres humanos, é através da afetividade que irá surgir várias 

manifestações como a emoção e o sentimento”. 

O aspecto afetivo tem fundamental influência no desenvolvimento intelectual 

do sujeito, determinando em que conteúdos a atividade intelectual se concentrará. O 

afeto apresenta várias dimensões, incluindo os sentimentos subjetivos como, amor, 

raiva, depressão e aspectos expressivos como, sorrisos, gritos, lágrimas (SOUZA, 

2008). 

Segundo Ferreira (1999, p. 62), define-se o conceito de afetividade como, 

 

Qualidade ou caráter de afetivo e conjunto de fenômenos psíquicos, que se 
manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados 
sempre dá impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de 
agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. 

 

Portanto, a afetividade está diretamente ligada à formação do caráter de cada 

indivíduo. Os sentimentos afetivos exercem um importantíssimo papel durante toda a 

vida, mas principalmente quando criança, fase em que se concentra todo processo de 

aprendizagem das pessoas. 

Segundo Piaget, a afetividade não se reduz somente a sentimentos e emoções, 

está ligada a vontades e desejos, interferindo no comportamento. Consequentemente, 

ligando as ações de rebeldia, obediência, e aos sentimentos de amor e medo. A falta 

do afeto reflete diretamente em desequilíbrio emocional e carência. 

De acordo com o autor, 
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É indiscutível que o afeto tem um papel essencial no funcionamento da 
inteligência. Sem o afeto não haveria nem interesses, nem necessidades, nem 
motivação; em consequência, as interrogações ou problemas não poderiam ser 
formulados e não haveria inteligência. O afeto é uma condição necessária para 
a constituição da inteligência (PIAGET, 1994, p.129). 

 

Neste sentido propiciar uma educação baseada no afeto deve ser o primeiro 

foco dos professores, por se tratar de um elemento que auxilia a formação do caráter 

e condiciona ações comportamentais das crianças. Muitos sabem que as escolas 

devem ser uma extensão do lar e o lar uma continuação das escolas, pois somente 

dessa forma o desenvolvimento de laços afetivos se dará em sua totalidade. 

 

Na psicogenética de Henri Wallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, 
tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. 
Ambos se iniciam num período que ele denomina impulsivo-emocional e se 
estende ao longo do primeiro ano de vida (DANTAS, 1992, p.85). 

 

As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010, 

p.19), ressaltam a que as propostas pedagógicas das instituições de Educação 

Infantil, para efetivação de seus objetivos, deverão prever organização de materiais, 

espaços e tempos que assegurem: a “indivisibilidade das dimensões expressivo 

motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança”. Ou 

seja, enfatiza a importância de espaços que proporcionem relações de afetividade 

como forma de assegurar o objetivo desse nível da educação. 

Todo ser humano necessita de afeto, em sala de aula não é diferente, pois a 

própria relação que é estabelecida entre o educador e educando requer a presença 

da afetividade. 

 

3.3 Importância da relação professor-aluno 

 

A criança tem uma necessidade natural de ser amada, aceita, acolhida e ouvida 

e, neste sentido, o professor é quem desempenha esse papel e na ausência de uma 

figura familiar conduz seu aluno no caminho da motivação, da busca e do interesse. 

O empenho desse profissional se reflete na sua preocupação com os gostos e anseios 

das crianças, que diferem em sua percepção de mundo de acordo com a idade, e seu 

meio natural. 

A relação de afeto do educador com a criança é, portanto, o suporte do 

conhecimento e um elemento fundamental na prática pedagógica. No processo de 
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aprendizagem, a criança tem interesses e desejos próprios e é um ser capaz de 

interferir no meio em que vive, nesta perspectiva, o brincar pode ser uma ferramenta 

de importância singular, pois é uma prática que a maioria das crianças gostam. Porém, 

o educador tem que ser capaz de entender a função de brincar no processo educativo 

e conduzir a criança, ludicamente, para suas descobertas cognitivas, afetivas, de 

relação interpessoal, e intrapessoal. 

 

Nota-se que, processo educacional não é uma prática isolada, é constituído 
conjuntamente por professores e educandos na interação e com vínculo na 
afetividade, na participação, na cooperação de ambos, construindo-se e 
acomodando-se, assim, a aprendizagem (GIANCATERINO, 2007, p. 74). 

 
O professor é, sem dúvida, um fator determinante no processo de ensino-

aprendizagem, pois como mediador tem sua importância devido ao convívio com o 

aluno e a observação no seu desenvolvimento diário, analisando seu potencial e, 

principalmente suas dificuldades. 

 

Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de 
maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de 
escolherem os temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou 
jogos de regras e de construção, e assim elaborem de forma pessoal e 
independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais 
(BRASIL/MEC, 2001, p. 29). 

 

O educador que ama sua profissão, por consequência, terá carinho pelos seus 

alunos e um bom relacionamento afetivo, exercendo forte influência no cognitivo. Uma 

criança que se sente amada e valorizada pelo professor, se sente mais segura em 

expor suas ideias e dúvidas, consequentemente mais motivada e com um desejo 

maior de aprender. 

Segundo Freire (1996, p. 53) é necessário persistir nessa prática, pois: 

 

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a prática 
educativa vivida com afetividade e alegria, prescinda da formação cientifica 
séria e da clareza política dos educadores ou educadoras. A pratica educativa 
é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade cientifica, domínio técnico a 
serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. 

 

No processo de ensino e aprendizagem do ser humano, a afetividade está 

presente em todas as áreas da vida, influenciando profundamente o crescimento 

cognitivo, determinando o tipo de relacionamento entre o professor e aluno, o que terá 

uma grande influência na forma como o aluno adquire novos conhecimentos. A 

http://faculdadefutura.com.br/


                                                      ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO 
                                                            E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 

                                                     Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

criança também é um ser ativo, que aprende com as estimulações e explorações dos 

espaços internos e externos contidos na sua vida cotidiana, desenvolvendo suas 

capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social. 

Esses estímulos facilitam com que a criança vá ganhando mais segurança para 

expressar seus sentimentos e medos. Além disso, através dessa interação começa a 

entender o outro, e o meio em que vive. 

 

4. RESULTADOS 

 

Foram realizadas, durante os estágios nas séries iniciais na pré-escola do 

Ensino Infantil em duas escolas do Município de Votuporanga, observações e 

registros nos seguintes itens: relação professor/aluno; participação das crianças nas 

aulas; proposta de trabalho do professor na relação afetividade. Em seguida, foi 

aplicado um questionário com os professores de ambas as escolas sobre o tema aqui 

abordado. 

Quanto as observações, é relevante destacar que o vínculo afetivo na 

educação infantil precisa ser valorizado pois nessa faixa etária a criança passa a maior 

parte do tempo na escola e que através do afeto do educador com o aluno vai se 

despertando o conhecimento, pois o educador é considerado um porto seguro para o 

educando, onde a criança deposita a sua confiança. 

A maioria dos professores entrevistados acreditam que a afetividade contribui 

de forma significativa para o desenvolvimento intelectual das crianças na educação 

infantil, proporcionando uma aprendizagem cognitiva plena. 

 
Gráfico 1: A afetividade influência na prática pedagógica.

 
Fonte: Autores, 2017. 
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“Sim, acredito ser sensível ao fator afetivo e trabalhando com crianças de 
baixa renda e diversos problemas familiares, minha sensibilidade favorece o 
interesse no aprender. Um professor que tem uma relação estreita com seu 
aluno, consegue cativar o mesmo e consequentemente tomar gosto pelo 
aprender e pela escola. (Professor X, 2017) 

 

Para o Professor Y (2017), “[...] as relações baseadas na afetividade, no 

diálogo, proporcionam confiança mútua e por consequência melhoria na 

aprendizagem.” 

Quanto ao questionamento se a afetividade deveria ser trabalhada durante o 

desenvolvimento do curso de Pedagogia, alguns professores acreditam que a 

afetividade seja uma característica subjetiva do professor. 

 

Possivelmente, já que acredito na afetividade como auxílio no 
ensino/aprendizagem. Porém, também com meu tempo de atividade, não sei 
se afetividade se ensina, muitos professores têm facilidade na aproximação 
com o aluno e com a família. Em contrapartida outros tem aversão, 
naturalmente (PROFESSOR Y, 2017). 
 

“Sim, deveria porque o futuro docente em sua forma inicial já estaria sendo 

preparado para atuar de forma diferenciada no contexto escolar, pois cada criança em 

sua singularidade necessita de um olhar especial” (PROFESSOR W, 2017). 

 

Gráfico 2: O estudo sobre a afetividade deveria fazer parte do currículo nos cursos de 
formação de professores. 

 
Fonte: Autores, 2017. 
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 Através das observações e avaliações dos registros nos estágios pode-se 

concluir a veracidade da relação entre professor/aluno e como o afetivo auxilia na 

prática docente para uma pedagogia mais efetiva. A partir do contato com os 

professores pôde-se perceber claramente que estes consideram essa relação de 

afetividade um elemento essencial no processo ensino aprendizagem. E também, que 

as crianças têm um maior rendimento nas atividades pedagógicas quando se tem um 

relacionamento de amor e compreensão do educador a criança se sente mais 

confiante e motivada para se desenvolver plenamente. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos aspectos fundamentados nas discussões dos autores e na 

pesquisa de campo, conclui-se que a afetividade manifestada na relação entre 

professor e aluno é extremamente importante e uma ferramenta facilitadora no 

processo de ensino aprendizagem. 

O professor é responsável por desenvolver habilidades que serão carregadas 

por toda sua vida escolar e pessoal. Educar exige sensibilidade e percepção do aluno 

como personagem principal desse processo, através de uma pedagogia afetiva 

construímos também valores e caráter das crianças.  

Assim, diante do presente trabalho pode-se observar, tanto na literatura 

estudada, bem como nas pesquisas de campo, a importância da afetividade como um 

elemento facilitador do processo ensino aprendizagem que o professor, enquanto 

mediador desse processo, quando realiza seu trabalho com afetividade, obtém mais 

êxito na sua tarefa de educador. 
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