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RESUMO:  

Este artigo tem como foco a análise da importância da afetividade no processo de ensino aprendizagem.  Nos mais 

diversos artigos científicos e livros analisados a afetividade é muito importante na construção social da criança. 

Apesar disso, é ainda um assunto que divide vários professores. Alguns professores acham a afetividade algo 

dispensável, não tão necessário no desenvolvimento da criança, mas por outro lado, outros professores valorizam 

ainda mais. Quando o assunto é Educação Infantil, a afetividade deve ser bastante usada. Durante o curso de 

licenciatura, fale-se muito sobre a afetividade e como ela deve ser valorizada para a aprendizagem. Na busca de 

uma explicação, esse trabalho, por meio de um questionário de pesquisa, tem como objetivo destacar a importância 

da prática afetiva. Como conclusão, foi estabelecido que os professores ainda enfrentam dificuldades em lidar com 

a afetividade no ambiente escolar. É fundamental a inserção dessa condição no processo de ensino aprendizagem. 
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ABSTRACT:  

This article focuses on the analysis of the importance of affectivity in the teaching-learning process. In the most 

diverse scientific articles and books analyzed, affectivity is very important in the social construction of children. 

Despite this, it is still a subject that divides several teachers. Some teachers find affection unnecessary, not so 

necessary in the child's development, but on the other hand, other teachers value it even more. When it comes to 

Early Childhood Education, affection must be used a lot. During the degree course, there is a lot of talk about 

affectivity and how it should be valued for learning. In the search for an explanation, this work, through a research 

questionnaire, aims to highlight the importance of affective practice. As a conclusion, it was established that 

teachers still face difficulties in dealing with affectivity in the school environment. It is essential to include this 

condition in the teaching-learning process. 

Keywords: Teaching-learning; Affectivity; Development; Education. 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

Os estudos relacionados à afetividade resultaram em diversos ganhos importantes para 

várias áreas do conhecimento, principalmente para a área da educação. Contribuindo para a 
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reflexão e mudanças de pensamento de muitos docentes e agregando um elemento a mais para 

suas práticas. 

É inegável a relevância da escola para a vida de uma pessoa, principalmente a etapa da 

Educação Infantil, visto que é nela que a criança adquire experiências e vivências que a auxiliará 

a se relacionar com os outros e consigo mesma, controlar seus impulsos, respeitar limites, de 

forma a desenvolver plenamente suas capacidades. Tendo como base a problemática afetividade 

e sua importância para o desenvolvimento da aprendizagem infantil, busca-se, por meio desse 

trabalho, embasamento teórico nos seguintes autores e estudiosos da área: Wallon (1995,1942), 

Delacorte (2005), Leite (2006), Mahone e Almeida (2005), e outros. 

 Para melhor organização e compreensão do trabalho, o referencial teórico foi dividido 

em três tópicos. O primeiro tem o objetivo de conceituar a afetividade e seus pontos 

importantes. No segundo tópico, foi abordado o papel do professor na afetividade em sala de 

aula. No último, foram retratadas as contribuições da afetividade para o desenvolvimento da 

criança. 

Pretende-se com essa pesquisa levantar discussões acerca da afetividade, e de sua 

importância para aprendizagem e desenvolvimento da criança. Por isso, no último tópico, é 

apresentada uma pesquisa de campo, realizada com professores da Educação Infantil de escolas 

públicas e privadas, com intuito de conhecer e analisar suas práticas, compreender as 

concepções que eles têm da afetividade, a maneira como definiriam suas próprias práticas 

afetivas e a importância da afetividade para o desenvolvimento dos alunos. Posteriormente, foi 

realizada uma análise sucinta de cada pergunta. A pesquisa se deu por meio de um questionário 

elaborado por uma ferramenta online, o qual foi disponibilizada para os participantes via 

internet, tendo consciência do atual cenário de pandemia. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Concepções da afetividade 

Ao longo dos anos, vários teóricos da educação vêm trazendo novas perspectivas, 

ferramentas e práticas, para a parte racional da educação e ignorando a afetividade. Assim, a 

parte emocional é esquecida.  É como se ela não fizesse parte de um todo. Um importante 

teórico nos estudos da afetividade e suas implicações no desenvolvimento humano foi Henri 

Wallon, criador da teoria psicogênese que busca compreender a origem dos processos 

psíquicos. 

Henri Wallon (1979-1968) filósofo, médico e psicólogo dedicou-se ao estudo da criança 

por acreditar que esse era o melhor caminho para se compreender a origem dos processos 



 
 

psicológicos. Sua teoria da psicogenética representa um marco importante no pensamento 

pedagógico, pois até então a afetividade não era uma variável considerável, no processo 

educativo. Em seus estudos, Wallon considerava todos os elementos seja nas dimensões 

cognitivas, motoras ou afetivas ele acreditava que as três dimensões eram de igual importância 

no desenvolvimento. Dessa forma, não se pode considerar apenas um, pois ambos contribuem 

nesse processo. 

 

A palavra afeto, no sentido nominal, define-se como a capacidade individual de 

experimentar o conjunto de fenômenos afetivos (tendências, emoções, paixões, sentimentos). 

A afetividade consiste na força exercida por esses fenômenos no caráter de um indivíduo 

(BEZERRA, 2006). 

Não se deve generalizar afetividade como sentimento, paixão e emoção. A afetividade 

é o núcleo principal, que abrange as outras formas de expressões citadas anteriormente. Nesse 

sentido, entende-se que a paixão, sentimento e a emoção são a evolução da afetividade, 

conforme o tempo vai passando e a criança se tornando mais experiente. 

(Wallon, 1934, p. 288, apud Cunico e Contreras 2015, p.4) aponta tais evoluções como 

sendo três fenômenos psíquicos, esses fenômenos podem ser confundidos, mas divergem entre 

si. Cunico e Contreras (2017) pontuam que: 

 

a) A emoção, é a primeira expressão da afetividade, constitui o predomínio da ativação 

fisiológica; 

b) o sentimento, manifestado através da expressão corporal é determinado na evolução 

mental, e corresponde à expressão representacional (observar, refletir antes de agir, 

saber como e quando se expressar), é dotado de caráter cognitivo, geralmente aparece 

quando o indivíduo já consegue falar sobre o que lhe afeta; 

c) A paixão revela o aparecimento do autocontrole para dominar uma determinada 

situação, um exemplo claro dela é quando o sujeito domina o medo em uma situação 

iminente de perigo. 

 

Esses fenômenos se dão a partir da maturação necessária, tal maturação está presente 

nos estágios de desenvolvimento traçados por Wallon. Em cada estágio, pode-se observar que 

uma expressão pode se destacar mais que outra. O estágio impulsivo, por exemplo, é marcado 

pelas expressões/reações generalizadas e indiferentes de bem-estar e mal-estar. O estágio 

emocional, pela diferenciação das emoções, as reações ou atitudes de medo, cólera, alegria e 

tristeza. No estágio personalista, que é o da adolescência e puberdade, por outro lado, 

evidenciam-se reações sentimentais e passionais, sendo o sentimento o mais predominante 

nesse estágio (DELACORTE, 2005). Com o passar do tempo, a criança vai adquirindo novas 



demandas, o que era expressões simples e sentimentais. Logo, tornam-se expressões de 

afetividade cada vez mais complexas e objetivas.  

Nos estudos de Wallon, a afetividade é um domínio funcional, altamente influenciado 

por dois fatores, os orgânicos e o social, ambos se completam entre si, impedindo assim, que 

um venha imperar sobre o outro, sobre isso o autor afirma que:  

 

A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente da ação de 

dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores, existe uma relação 

recíproca que impede qualquer tipo de determinação no desenvolvimento humano, 

tanto que a constituição biológica da criança ao nascer não será a lei única do seu 

futuro destino. Os seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas 

circunstâncias sociais da sua existência onde a escolha individual não está ausente. 

(WALLON, 1995, p. 288 apud GAZARO, 2018, P. 9). 

 

Isso significa que os fatores já predispostos ao nascer, não determinarão o futuro do 

indivíduo, visto que as condições sociais e suas escolhas podem influenciar diretamente nisso. 

Segundo Cunico e Contreras (2017), afetividade é a capacidade do sujeito de ser afetado 

pelo seu mundo interno e externo, agregados a tonalidades agradáveis e desagradáveis é um 

domínio funcional abrangente.  

Para Delacorte (2005), essas tonalidades agradáveis ou desagradáveis estão, 

inicialmente, ligadas às sensibilidades interoceptivas, (no interior do sujeito), proprioceptivas 

(sujeito em relação a ele próprio) e exteroceptivas (no exterior do sujeito). Essas fases estão 

presentes na afetividade orgânica em que o sujeito volta-se para si, de maneira a levar em 

consideração somente os próprios desejos e vontades sem se atentar para as relações com os 

outros. Ainda, segundo Delacorte (2005), quando essas mesmas impressões citadas 

anteriormente, já não estão mais ligadas ao sujeito, e a ele próprio, mais sim, conectado com as 

relações do sujeito com outras pessoas, passa-se para a etapa da afetividade moral, terminologia 

essa utilizada por Wallon em 1941. Nessa etapa, a afetividade evolui para uma ordem moral e 

seus motivos estão correlacionados com a relação do indivíduo com o outro, sejam relações 

pessoais ou sociais. Percebe-se que quando o indivíduo constrói um relacionamento para além 

de si e suas vontades, ele passa a ter noção do outro e sua relação que, antes era estritamente 

ligada a ele próprio, passa a ser influenciada pelo outro/ alteridade.  

Conforme essas relações com o outro vão se consolidando e se tornando frequente, o 

sujeito vai sofrendo uma maturação, fazendo com que essa afetividade orgânica e primitiva 

torne-se cada vez mais complexa e carregada de emoções. Nesse período, a criança começa a 

experimentar as manifestações da afetividade, ou seja, inaugura-se o período emocional. Esse 

período compreende a emoção, o sentimento e a paixão (DELACORTE, 2005). Com base no 



 
 

convívio e interação com outras pessoas, a criança consegue retirar recursos para sua formação 

motora, cognitiva e afetiva. 

 

2.2 Papel do professor na afetividade 

O afeto é algo necessário na vida do ser humano, todo ser humano passa por experiências 

ao longo da vida e esses momentos ficam marcados de forma positiva ou negativa e só é possível 

identificar se são negativas ou positivas por meio do afeto, e eles são construídos por meio da 

convivência entre familiares e amigos através da interação, da socialização da relação com o 

outro, e isso pode ocorrer em qualquer fase da vida independente do contexto social.  

Muitos profissionais se perguntam como aplicar essa ferramenta tão importante 

chamada afetividade no ambiente escolar e na vida do aluno. Porém, como tudo na vida tem 

que ser na medida certa, dentro da sala de aula não é diferente, o afeto deve estar inserido nesse 

processo de forma equilibrada, não é porque o professor tem afeto que ele irá deixar o aluno 

fazer o quer dentro da sala de aula. Afeto também é impor limites, o aluno tem que entender, 

através do professor afetuoso, que todos devem ser respeitados, que ele enquanto aluno tem 

seus deveres e obrigações a serem realizados. Afeto não são apenas beijinhos e abraços, não é 

deixar o aluno fazer o que entender. O professor deve ter o olhar e entender que a falta de limite 

poderá prejudicar o aluno. Dessa forma, o aluno deve entender que naquele ambiente há regras 

de convivência e isso deve ser transmitido pelo professor de forma sábia e eficaz.  

 

O ambiente humano infiltra o meio físico e o substitui em grande medida sobre tudo 

para criança. Porém compete precisamente sobre as emoções, por sua orientação 

psicogenética, realizar esses vínculos que antecedem a interação e o discernimento. 

As atitudes que as compõe, os efeitos sonoros e visuais que delas resultam são para o 

outro, estimulações do extremo interesse que tem o poder de mobilizar reações 

semelhantes, complementares ou recíprocas, ou seja, relacionadas com a situação da 

qual são efeito e indicio. (ALFANDERY, 2010, p.70 e 71). 

 

Algo que Wallon rebateu foi à questão da mobilidade, pois muitos profissionais tentam 

manter o aluno sentado na cadeira o tempo todo. Afetividade é entender a necessidade do aluno, 

é valorizar suas descobertas, o aluno não precisa ficar o tempo todo dentro de uma sala de aula 

por mais que ela seja equipada e lúdica, eles aprendem, também, através do movimento e das 

brincadeiras e esses aspectos fazem parte do processo de brincar, é através dos movimentos e 

das brincadeiras que a criança se expressa, são nesses momentos que elas aprendem a resolver 

seus conflitos. Aprendem a saber lidar com os problemas. O professor deve criar vínculos com 

seus alunos ter um olhar mais atento para cada um deles. 



A partir da emoção dos conhecimentos sobre a emoção e seus complexos processos 

de constituição, o conceito de homem centrado apenas na dimensão racional, típico 

da visão cartesiana, vem sendo revisto em direção a uma concepção monista de 

constituição de ser humano, em que a afetividade e cognição passam a ser 

interpretadas como dimensões indissociáveis do mesmo processo, não sendo mais 

aceitáveis analisá-las isoladamente. (LEITE, 2006, p.17). 

 

 

Ter o domínio de uma sala de aula não é uma tarefa fácil. O professor, comprometido 

com a educação que busca sempre estar atualizado, conseguirá dar uma excelente aula e não só 

a aula, mas também o ambiente escolar tem que ter sentimento. A criança precisa se sentir 

segura. Deve-se buscar uma educação mais humanizada. As aulas precisam ser mais agradáveis, 

pois quando o ensino se torna agradável, a aprendizagem ocorre de modo espontâneo. Assim, 

o que se é transmitido, precisa fazer sentido, precisa transformar o indivíduo que está sendo 

formado e, para que isso ocorra, deve-se colocar em prática afetividade, é necessário estar 

presente a convivência e a humanidade para que se possa chamar o processo de uma educação 

afetiva seja qual for o conteúdo o professor deve ensinar para vida. 

 

2.3 Contribuições da afetividade no desenvolvimento da criança 

A afetividade está presente desde o início da nossa concepção, o vínculo materno-fetal, 

é a nossa primeira experiência de afeto. Ao longo da gravidez, o afeto entre mãe e filho vai se 

consolidando, marcante por toda vida. Para (WALLON, 1942), a afetividade é fundamental no 

processo de formação do sujeito, ela impulsiona e estimula o desenvolvimento cognitivo, ao 

proporcionar vínculos instantâneos com o meio social, retirando dele os aspectos do seu mundo 

simbólico, estabelecidos pela cultura local que foi historicamente acumulado pela a sociedade. 

Ainda, segundo (WALLON, 1942) o ser humano precisa ser entendido na sua estrutura 

integral nos aspectos cognitivos, afetivos e motor. Ele defendia que ambos eram 

correlacionados entre si, e que não podem ser entendidos separadamente. Os estudos mais 

antigos sobre o tema divergiram em todos os pontos com a teoria de Wallon, pois, se tinha a 

ideia de dicotomia, ou seja, que a parte cognitiva era inerente à parte emocional, Platão definiu 

como virtude a liberação e troca de todas as paixões, prazeres e valores individuais pelo 

pensamento, considerado, por ele, um valor universal e ligado à imutabilidade das formas eterna 

(SILVA, 2002 apud ALVES, s/a) quando Descartes criou a tão famosa e conhecida frase " 

Penso, logo existo", eles sugeriram  a separação entre razão e emoção, e de certa forma, 

hierarquizando-as, no sentido do pensamento ter uma importância maior em relação a emoção. 

A afetividade cria um vínculo entre o professor e aluno. Sendo assim, mais fácil de 

trabalhar ao longo do processo de ensino.  Quando se envolve afetividade tem uma relação de 



 
 

carinho, em que você cria um vínculo maior com a criança, podendo assim, ficar mais próximo 

do aluno, o pensador que mais abordou a afetividade foi (WALLON, 1942). 

 

Assim como a família, a escola tem um papel grande no desenvolvimento da afetividade, 

e o professor, como ser principal em sala de aula, participa ativamente desse processo, pois o 

professor não deve considerar somente conteúdo, deve também, levar em conta o 

desenvolvimento interpessoal da criança.  A afetividade causa isso, uma relação de amor, 

carinho e atenção melhorando o processo ensino aprendizagem. 

Segundo Dantas (1992), além de ser uma das dimensões da pessoa, a afetividade é 

também a mais arcaica fase do desenvolvimento. Afirma que, no início da vida, afetividade e 

inteligência estão sincreticamente misturadas com predomínio da primeira. Conclui que o ser 

humano, desde o nascimento, é um ser afetivo, e que gradativamente, esta afetividade inicial 

vai diferenciando-se em vida racional. 

Wallon (1942) apresenta cinco estágios distintos e o papel da afetividade em cada um 

deles, destaca, também, que ambos os estágios não são contínuos nem acabados, no sentido de 

poderem sofrer alterações e reformulações ao longo do processo, e que a transição entre os 

estágios nem sempre é tranquila, podendo haver crises e conflitos. Contudo, esses estágios 

contribuem de maneira significativa para as transformações psíquicas do ser humano, e como 

é essa evolução até a vida adulta. 

 

Estágio Impulsivo Emocional (0 a 1 ano) - a criança expressa sua afetividade por meio 

de movimentos desordenados, em respostas às sensibilidades corporais dos músculos 

e das vísceras.  

Estágio-Sensório Motor e Projetivo (1 a 3 anos) - Já consegue andar e falar, a criança 

volta-se para o mundo externo para o contato e exploração de objetos e pessoas de sua 

vivência. 

Estágio Personalismo (3 a 6 anos), a criança está diante da sedução, da e da imitação 

por observação do meio e do “como fazer” e isso também, no ponto de vista da 

personalidade, está ligado à questão afetiva que tem   início no período sensório motor 

para o personalismo.   

O estágio Categorial (6 a 11 anos) é caracterizado pela objetividade com escolhas 

mais definidas, um processo de socialização mais avançado, uma parte da 

personalidade transformando as escolhas daqueles indivíduos.  

O último estágio, Puberdade e Adolescência (11 anos em diante) é a fase da 

autoafirmação em um universo complexo de várias personalidades diferentes da sua, 

um processo muito diferente e complicado para o adolescente que precisa se auto 

afirmar e ao mesmo tempo se integrar aos grupos, até que ponto este adolescente é 

coerente com suas escolhas, uma questão natural da sua fase psicológica.  

Embora o último estágio descrito por Wallon seja o de 11 anos, o autor afirma que o 

processo não acaba por ai, pois o desenvolvimento é contínuo e sempre está em 

evolução. (Wallon apud MAHONE E ALMEIDA, 2005, p. 22-23) 

 



Segundo Bruna (2016), vale lembrar que apesar dos estágios serem sequenciais, eles são 

processuais, ou seja, dependerá do desenvolvimento anterior de cada estágio e como é um 

processo que dura a vida a toda em alguns momentos haverá sua singularidade de 

desenvolvimento. 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, visto que se buscou descrever 

a temática central por meio de obras pré-existentes. Foram usados os principais livros e artigos 

pertinentes ao tema afetividade no âmbito da educação. Tal pesquisa também se enquadra na 

área de pesquisa de campo, aja vista que foi realizada com intuito de conseguir informações e 

conhecimentos acerca da problemática central, afetividade e suas implicações na aprendizagem.  

Como fonte de dados primários foi empregada a técnica do questionário, segundo 

(MARCONI E LAKATOS, 2002) essa técnica consiste na elaboração perguntas ordenadas que 

devem ser respondidas sem a presença do entrevistador, a mesma foi escolhida atendendo as 

normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) que restringe o contato físico e aglomerações 

de pessoas, consequência do novo corona vírus. Assim sendo, a construção e distribuição do 

questionário foi feita de maneira virtual, pela ferramenta Google Forms.  

Já os questionários podem ser compreendidos como sendo, de acordo com Gil “[...] 

como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações [...]. (Gil, 2008, p. 121). 

O público-alvo da pesquisa foi os professores da Educação Infantil que lecionam nas 

redes públicas e privadas. Foi enviado um link para os participantes responderem 8 questões, 

das quais quatro sendo perguntas fechadas e quatro perguntas abertas. Portanto, esse trabalho 

contempla tanto a abordagem qualitativa que é a análise dos dados de forma subjetiva, como 

contempla a abordagem quantitativa, visto que foram usados gráficos para dispor dos dados 

coletados. 

Optou-se por fazer a pesquisa com a rede pública e privada, para observar se há 

diferenças na visão e posicionamentos das professoras em relação à afetividade, se o contexto 

social, sendo escola pública ou privada interfere no processo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 
 

A análise dos dados para o trabalho se deu a partir de um questionário na plataforma do 

Google Forms, e teve como intuito reconhecer a realidade dos professores com relação à 

afetividade, se já haviam trabalhado essa temática e como trabalharam.  

 

 

Tabela 1 – Atividade com temática afetividade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 

Na pergunta 1 do questionário, foi indagado aos professores se eles já haviam elaborado 

alguma atividade com o tema afetividade e se os resultados foram satisfatórios. 60% das 

professoras disseram já ter realizado atividades com o tema afetividade. Para esse tema, é 

essencial para a Educação Infantil, os resultados são bem satisfatórios, pois se percebia as 

crianças mais harmoniosas e unidas. Já as demais, 40% disseram não ter realizado esse tipo de 

atividade em sala de aula. Porém, uma professora destacou que apesar de não ter abordado 

necessariamente essa temática em sala, ela busca observar tais aspectos diariamente em sala. 

Partindo dessa premissa, Leite e Tassoni (2002) advertem que o planejamento escolar deve ser 

pensado e realizado, considerando-se as diferentes características do processo.  Dessa forma, 

não se deve limitar o processo de aprendizagem a somente questões cognitivas, visto que 

afetividade é igualmente importante nesse contexto. 

Gráfico 1 – Atitudes que evidenciam afetividade 



 
Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 

A pergunta 2 do questionário indagou, às professoras, quais das atitudes que 

evidenciavam afetividade entre aluno e professor dentro da sala de aula. Nessa pergunta foi 

dado à opção de escolher quantas opções acharem necessário. Dessa forma, nove professoras 

disseram que o diálogo, atenção, troca de experiências, respeito e elogios são atitudes que 

evidenciam suas relações afetivas para com seus alunos. Sete professoras disseram que apoiar 

os alunos frente às dificuldades e desafios e ter um bom relacionamento diz respeito às suas 

práticas afetivas. E sete disseram que ser compreensivas e trocar experiências se enquadra, 

também, em suas vivências afetivas em sala. Apesar de historicamente a sala de aula nos 

remeter às relações de hierarquia e formalidades, as Diretrizes Concernentes à formação de 

professores (BRASIL, p. 25, 1999) pontuam que uma educação de qualidade deve desenvolver 

nos aprendizes diferentes capacidades “cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção 

social e relação interpessoal”. 

 

Tabela 2 – Atitudes em relação à afetividade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 



 
 

Na pergunta 3 do questionário, as professoras registraram quais atitudes em que elas 

buscam demonstrar relação de afetividade com seus alunos. Para algumas professoras, 

demonstrar atitudes afetivas, em suas práticas, significa respeitar o tempo e o processo de cada 

aluno, incentivar, respeitar ideias e pensamentos, e preocupar com o desenvolvimento da 

criança. Para outras professoras, afetividade envolve, além disso, beijos, abraços, aconchego e 

trocas de carinhos. Essas práticas contribuem para um desenvolvimento psicológico da criança 

visto que, ao se relacionar afetivamente, a criança cria vínculos e desenvolve emoções 

essenciais para sua plena formação, segundo Mahoney (1993), ao se desenvolver 

psicologicamente a criança se nutri especialmente de emoções e dos sentimentos que estão nos 

relacionamentos que estão expostos. São esses relacionamentos que definirão a concretização 

de suas habilidades impulsionada pela busca por aquilo que ela pode vir a se tornar. 

 

Gráfico 2 – Relação entre afetividade e desenvolvimento cognitivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 

Na pergunta 4 do questionário, as professoras apresentaram se elas acreditavam numa 

relação entre afetividade e desenvolvimento cognitivo. As participantes da pesquisa foram 

unânimes em dizer que a afetividade está ligada ao cognitivo, ou seja, que ambos se relacionam 

de forma a propiciar o desenvolvimento da aprendizagem. Por muito tempo, a afetividade e 

cognitivo eram vistos como sendo independentes entre si. Porém, alguns autores apresentaram 

justamente o contrário que uma dependia da outra, e que para o desenvolvimento de uma área, 

necessariamente, se precisaria da outra, ambas estão conectadas. Para Piaget não existem 

estados puramente afetivos sem qualquer elemento cognitivo, assim como não existem 

comportamentos somente cognitivos sem elementos afetivos. (1954 apud Freitas e Assis, p. 95, 

2007). 

 

 

 

 



Tabela 3 – Importância da afetividade no processo ensino-aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 

Na pergunta 5 do questionário, as professoras registraram a opinião delas sobre qual a 

importância da afetividade no processo ensino aprendizagem. Como podemos ver, todas as 

professoras responderam de forma positiva, destacando momentos em que na vida da criança 

esse relação, traçada com a afetividade, vai apresentar resultados, sejam eles a curto ou longo 

prazo, sendo numa aprendizagem mais duradoura ou até mesmo na hora do interesse em 

frequentar a escola. Segundo Tassoni (2000, p.4) afetividade e ensino aprendizagem: 

 

Os fenômenos afetivos representam a maneira como os acontecimentos repercutem 

na natureza sensível do ser humano, produzindo nele um elenco de reações matizadas 

que definem seu modo de ser-no-mundo. Dentre esses acontecimentos, as atitudes e 

as reações dos seus semelhantes a seu respeito são, sem sombra de dúvida, os mais 

importantes, imprimindo ás relações humanas um tom de dramaticidade. Assim 

sendo, parece mais adequado entender o afetivo como uma qualidade das relações 

humanas e das experiências que elas evocam (...). São as relações sociais, com efeito, 

as que marcam a vida humana, conferindo ao conjunto da realidade que forma seu 

contexto (coisas, lugares, situações, etc.) um sentido afetivo. (apud PINO,1997, p. 

130-131). 

 

De acordo com as respostas das professoras e em conjunto com a citação de Pino (1997), 

a afetividade não irá dar resultado somente em sala de aula, mas em todo o processo de vida da 

criança. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 3 – Representação da afetividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 

A pergunta 6 do questionário indagou as professoras se, para elas, a afetividade se 

resumiria a demonstrações de carinho e afeto. 80% disseram que afetividade compreendia. 

Além disso, entender o aluno em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento e saber que 

todo processo demanda um tempo, que precisa ser respeitado e entendido. 10% das 

entrevistadas relacionou o contato físico e a trocas de afeto com aspectos principais dentro da 

afetividade. As demais, 10% acredita que não, que a afetividade não se resume a trocas de afeto, 

mas uma compreensão e respeito das etapas do desenvolvimento da criança. Nesse sentido, 

Dantas (1993) destaca que afetividade não se restringe ao contato físico, porque, conforme a 

criança vai se desenvolvendo, suas necessidades afetivas vão mudando e o que era afetividade 

do abraço, do toque e do contato físico, vai ganhando aspectos cognitivos como respeito e 

reciprocidade. 

 

Tabela 4 – Afetividade pode influenciar outras áreas da vida da crianças? 

 



Fonte: Dados da pesquisa 2020 

A pergunta 7 do questionário destacou se, além da aprendizagem, elas acreditavam que 

afetividade poderia influenciar outras áreas da vida da criança.  Todas as professoras 

concordaram que sim, conforme mostra a tabela de respostas.  Algumas até caracterizam, nas 

respostas, as mais diversas áreas que a afetividade pode tocar na vida da criança. Quando se 

trabalha a afetividade e a inteligência de forma interligada esse resultado leva a criança a um 

nível de evolução muito elevado.  Neste sentido, Sergio Leite e Elvira Tassoni evidenciam que. 

[...] a presença continua da afetividade nas interações sociais, além da sua influência 

também contínua nos processos de desenvolvimento cognitivo.  Nesse sentido, pode-

se se pressupor que a interação que ocorre no contexto escolar também são marcadas 

pela afetividade em todos s seus aspectos. Pode-se supor, também, que a afetividade 

se constrói como um fator de grande importância na determinação da natureza das 

relações que se estabelecem entre os sujeitos (alunos) e os diversos objetos do 

conhecimento (áreas e conteúdos escolares), bem como na disposição dos alunos 

diante das atividades propostas e desenvolvidas. (LEITE e TASSONI, 2000, p. 9-10) 

 

Assim, observamos que a afetividade estabelece vários laços de aprendizagem não 

somente a questão a da sala de aula. 

 

Gráfico 4 – afetividade e disciplina e organização na sala 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2020 

 

A pergunta 8 do questionário reforçou se a afetividade entre professor e aluno 

interferiria na disciplina do aluno e, também, na organização da sala de aula. 90% das 

professoras concordou que sim, que a afetividade facilita a conversa entre aluno e professor, 

assim melhorando as negociações e normas, já 10% das professoras disseram que não, pois o 

professor, sendo figura central em sala de aula, já transmite por si só a autoridade necessária 

para que se tenha organização e disciplina esperada dos alunos sem a necessidade de usar a 

afetividade como mediadora. Cacheffo e Gams afirmam sobre essa negociação entre professor 

e aluno envolvendo a afetividade da seguinte forma: 



 
 

A afetividade se constitui como uma das habilidades que as profissionais de Educação 

Infantil Precisam utilizar para elaboração das propostas pedagógicas, no planejamento 

das atividades e na mediação das relações entre professora-criança, entre criança-

criança e entre as crianças e os objetos de conhecimento. Dessa forma, a dimensão 

afetiva é inerente à função primordial das creches e pré-escolas, cuidar e educar 

(CACHEFFO e GARMS, 2015, p. 25) 

 

Concordando com as professoras que defendem a afetividade, Cachefo e Gama 

ressaltam que a afetividade é uma habilidade que os professores precisam ter para facilitar a 

aprendizagem. E, isso é verdade, pois, assim, os professores têm um maior domínio de sala. 

Consegue trabalhar os mais diversos assuntos com os alunos, o professor que tem um bom afeto 

com a criança consegue perceber como é a vivência da criança com a família. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após discorrer sobre o assunto da afetividade, a partir de pesquisas em artigos científicos e livros, foi 

possível constatar a importância dela na construção social das crianças. O amor é o ingrediente 

indispensável pelo qual o processo de aprendizagem e desenvolvimento se concretiza de maneira 

eficaz. O afeto faz com que as crianças aprendam e se desenvolvam de modo integral. Assim, no 

futuro, serão adultos mais empáticos. 

O professor, nesse contexto, é a peça chave, pois será por meio dele que esse método se 

materializa. O assunto dividiu professores. Observou-se aqueles que acreditam que a afetividade é 

dispensável, e não interfere no desenvolvimento da criança e aqueles professores que a valorizam. 

Principalmente, os professores inseridos na Educação Infantil.  

Em busca de uma explicação, e com intuito de conhecer e analisar as práticas pedagógicas e 

compreender as concepções que têm relação com a afetividade.  Foi elaborado um questionário de 

pesquisa, tendo como público-alvo os professoras da Educação Infantil que lecionam nas redes públicas 

e privadas. Elas responderam 8 questões, por meio online e através de um link enviado para os 

participantes.  

Na análise das respostas obtidas, observou-se que os professores, em unanimidade, concordam 

com a eficiência da aprendizagem por meio da afetividade. E mais de 50% já trabalharam com o tema 

afetividade e obtiveram resultados satisfatórios. Tais resultados corroboram com os estudos dos teóricos 

que abordam a importância e eficiência da afetividade nas aulas. Logo, mostrando que os professores 

neste contexto estão abrindo novos horizontes a respeito do ensino.  

Pode-se concluir que, a partir do universo pesquisado, as professoras, na Educação Infantil, 

trabalham a afetividade com seus alunos e percebem que as respostas aos conteúdos são melhores, até 

mesmo no comportamento em sala, o diálogo é mais fácil. Espera-se que está pesquisa alcance aqueles 

professores que defendem uma forma de ensino mais tradicional e negam a importância da afetividade 

na aprendizagem, chamando a atenção dos mesmos para que busquem meios de discutir a possibilidade 



de inserção da afetividade no processo de ensino aprendizagem. Cientes que respostas positivas serão 

alcançadas de seus alunos, a partir do momento que começarem a colocar em suas práticas a afetividade. 
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