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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida desde o 
ingresso no curso de graduação em Pedagogia-Licenciatura na UERGS, 
unidade universitária em São Luiz Gonzaga, e que se concretiza neste trabalho 
de conclusão de curso - TCC. A temática do trabalho foi refletir sobre a 
dimensão afetiva na construção dos saberes docentes, e teve como objetivo 
geral, compreender como a dimensão afetiva se entrelaça nos saberes 
docentes das professoras que atuam na Educação Infantil. Este trabalho 
ancora-se nas ideias dos autores que abordam os saberes docentes e a 
afetividade como Wallon, Vygostky, Piaget e Tardif, que a entendem como 
dimensão fundamental na relação de ensino-aprendizagem escolar.  
Afetividade entendida como a qualidade de todos os fenômenos afetivos e a 
capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos, 
conceito popularmente visto nos dicionários e que expressa o início de nossas 
pesquisas. Constata-se que a afetividade, na prática docente pode auxiliar o 
professor para que suas atitudes não afetem a criança de maneira negativa, 
prejudicando a sua aprendizagem. Como qualquer ser humano, as professoras 
também têm problemas que podem afetar a sua prática e, consequentemente, 
a aprendizagem das crianças, sendo que é por meio do afeto que a criança 
permanece na escola ou se distancia. O percurso metodológico ancora-se na 
pesquisa qualitativa, como instrumentos de pesquisa foram utilizadas rodas de 
conversa, entrevistas semiestruturadas nos espaços da Educação Infantil. Por 
fim, considero que esse trabalho de TCC poderá apontar caminhos para que 
seja inserido nos saberes docentes a afetividade, desde a formação inicial, não 
como mero afeto, mas como busca por ensinar e aprender com amor e de 
forma crítica e consciente de seu ato de professorado. 
 
Palavras-chave: Formação de Professores Educação Infantil. Afetividade. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This paper presents the results of the research developed since the entrance in 
the graduation course in Pedagogy-Licentiature at UERGS, a university unit in 
São Luiz Gonzaga, and which is concretized in this work of course conclusion - 
TCC. The theme of the work was to reflect on the affective dimension in the 
construction of teaching knowledge, and had as a general objective, to 
understand how the affective dimension is intertwined in the teaching 
knowledge of teachers who work in Early Childhood Education. This work is 
anchored in the ideas of the authors who approach teaching knowledge and 
affectivity as Wallon, Vygostky, Piaget and Tardif, who understand it as a 
fundamental dimension in the relationship between teaching and school 
learning.  Affectivity understood as the quality of all affective phenomena and 
the individual's ability to experience the set of affective phenomena, a concept 
popularly seen in dictionaries and which expresses the beginning of our 
research. It is noted that affectivity, in teaching practice, can help the teacher so 
that his attitudes do not affect the child in a negative way, impairing his learning. 
Like any human being, teachers also have problems that can affect their 
practice and, consequently, the learning of children, and it is through affection 
that the child stays in school or distances himself. The methodological path is 
anchored in qualitative research, as research tools were used dialogue circles, 
semi-structured interviews in the spaces of Early Childhood Education. Finally, I 
believe that this work of TCC can point out ways to insert affection into teaching 
knowledge, since initial formation, not as mere affection, but as a search to 
teach and learn with love and in a critical and conscious way of their act as 
teachers. 

 

Keywords: Formation of Teachers Early Childhood Education. Affectivity. 
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1 A AFETIVIDADE TOMANDO DIMENSÃO COMO TEMA DE PESQUISA  

 

Este trabalho visa estabelecer uma melhor compreensão da afetividade 

na realização da prática pedagógica, averiguando as atitudes diante do 

docente na temática da afetividade e seus fenômenos, como é vivenciada no 

espaço educativo e como é abordada nos cursos de formação de professoras. 

A afetividade une professora e aluno/a esse vínculo no campo educativo traz 

uma contribuição que rompe limites e promove aprendizagens.  

A pergunta que gerou o desejo em pesquisar essa temática talvez foi 

como a afetividade passou a ser tema de minha pesquisa e qual a relevância 

deste estudo em um curso de formação docente? Minha explicação para isso 

são as minhas vivências como estagiária no espaço da Educação Infantil. As 

experiências vividas nesse espaço, às trocas com colegas e fundamentalmente 

com as crianças me fizeram perceber que a dimensão da afetividade se 

configura em um saber da docência.  

É importante dizer que a afetividade marca a vida como um todo e não 

apenas aspectos relacionados ao âmbito pessoal e aos relacionamentos. 

Especialistas e pensadores, como Jean Piaget e Lev Vygotsky, e Henry Wallon 

defendiam que o modo como uma pessoa se relaciona com o mundo e com os 

outros tem uma forte influência sobre o seu processo de aprendizado e 

desenvolvimento. Assim, as crianças que crescem em um ambiente amoroso, 

têm mais chances de se tornarem adultos igualmente afetivos e seguros, o que 

irá impactar em toda a vida. 

Assim este estudo chama a atenção para importância da dimensão 

afetiva na construção de saberes docentes, tendo em vista que a mesma se 

reflete na prática pedagógica do processo de ensino – aprendizagem. Parto do 

questionamento: “De que modo à dimensão afetiva pode contribuir na formação 

dos saberes docentes objetivando: compreender como a dimensão afetiva se 

entrelaça nos saberes docentes das professoras que atuam na Educação 

Infantil”. Os Objetivos Específicos são verificar como a dimensão afetiva 

compõe as práticas docentes no espaço da Educação Infantil; identificar como 

a afetividade aparece nas relações entre professoras e aluno/as na Educação 

Infantil.  



7 
 

Desta forma, esta pesquisa traz indagações e reflexões a fim de 

compreender a forma como se entrelaçam a afetividade nos saberes docentes, 

tendo como pressuposto de que afetividade permeia todo o processo 

educacional, e vista também como uma ferramenta que auxilia a professora1 a 

agir diante de situações conflitantes, para que não afete o educando de 

maneira negativa, valorizar práticas pedagógicas afetivas, que contribuem de 

forma significativa no processo de aprendizagem e na relação professora - 

aluno/a. 

Todo relacionamento baseia-se em afetividade; quem afeta de alguma 

maneira é afetado. Estas emoções permeiam seres humanos por toda a vida, e 

as marcas ficam para sempre na criança, sendo boas ou ruins. De acordo com 

o psicólogo Henry Wallon (1995), existe por parte da escola a necessidade de 

estudar as emoções na prática pedagógica e na formação docente, 

trabalhando a afetividade do aluno/a e da professora, assim compreendendo-

os em sua totalidade. 

Sendo de responsabilidade da professora contribuir para a formação do 

educando, é preciso refletir a função da escola não apenas como detentora do 

conhecimento, mas também como parte deste processo de desenvolvimento 

da afetividade infantil. 

O trabalho apresenta no primeiro capítulo a Introdução; no segundo, o 

Referencial Teórico (As bases teóricas que fundamentam minha trajetória de 

pesquisa); o terceiro capitulo é Formação de professores; o quarto capitulo é o 

Percurso metodológico; no quinto capítulo as Analises; no sexto as 

Considerações finais e por fim, as Referências.  

                                                           
1 Optou-se por utilizar a palavra professora no feminino porque, onde a pesquisa foi realizada possui em 

sua totalidade mulheres, como é frequente na maioria das escolas de Educação Infantil.  
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2 AS BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM MINHA TRAJETÓRIA DE 

PESQUISA 

 

Afetividade é um termo que deriva das palavras “afetivo” e “afeto”, 

designa a qualidade que abrange todos os fenômenos afetivos e é a 

capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos 

tendências, emoções, paixões, sentimentos, e esses fenômenos exercem uma 

força no caráter de um indivíduo e tem um papel crucial no processo de 

aprendizagem do ser humano, porque influencia em todas as áreas e 

profundamente o crescimento cognitivo. (Google, acesso em 07 set. 2020). 

É um conjunto de reações e ações que se manifestam em emoções, 

sendo prazerosas ou não. A criança demonstra a sua afetividade de maneira 

positiva ou negativa em sua relação com o adulto, o amor e a alegria são 

emoções positivas, já as emoções negativas estão ligadas a raiva e medo. 

Todos os aspectos podem ser influenciados pela relação estabelecida com a 

criança, tanto no ambiente familiar ou escolar. O afeto propicia uma relação 

com base na admiração, confiança e respeito o que possibilita uma autoestima 

elevada. A carência de afeto prejudica a construção do conhecimento e afeta 

emocionalmente a criança, tanto pais e professoras precisam considerar a 

dimensão afetiva em todo o processo de aprendizagem observando a criança 

como sujeito global. 

Sendo assim a professora cria vínculos com o educando através do 

afeto, desta forma constrói o respeito. A criança é afetada negativamente 

quando a professora age com autoritarismo e castigos, despertando o 

desinteresse pela escola. É acolhendo com carinho, ouvindo, e tendo um olhar 

com amor que se chegará a bons resultados. 

 
 
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). 

 

Segundo Wallon (1995), a criança é um ser dotado de afetividade. 

Durante a gestação a criança já tem manifestações de afetividade, quando 

realiza movimentos de pedaladas, Wallon (1995) destaca que afetividade e 
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inteligência são inseparáveis. Também salienta que as emoções destacam-se 

em crianças menores tendo pais e professoras como referência. 

A afetividade engloba toda atividade pessoal, incluindo a percepção 

corporal, exterior e interior, a explicação individual de experiências, de modo 

consciente ou inconsciente, o qual depende de como é o humor e o caráter de 

cada indivíduo. As reações momentâneas como ira, temor e aflição são formas 

de expressar a afetividade.  

A afetividade é essencial para que o indivíduo desenvolva sua vida 

psíquica e social este conjunto de fenômenos psíquicos manifestam-se em 

emoções, ela potencializa a revelação dos sentimentos no ser humano, desta 

forma consegue criar laços de amizade tanto com pessoas e até com animais 

que também são capazes de construir laços afetivos. As relações criadas pela 

afetividade são baseadas também em atitudes e não somente em sentimentos 

e precisa ser sempre cultivada. 

De acordo com Wallon (1963), a emoção liga a vida orgânica a psíquica, 

desta forma liga a aprendizagem ao desenvolvimento integral da pessoa. A 

escola possui função importante, pois além de realizar as atividades de 

instrução, tem a função de desenvolver a personalidade da criança. “(...) A 

emoção deve ser entendida como uma ponte que liga a vida orgânica a 

psíquica (...) é o elo necessário para a compreensão da pessoa como um ente 

completo”. (WALLON, 1963 apud SILVA 2015, p.31). 

Ao entrar na escola a criança tem contato com um ambiente novo, tem 

contato com outras pessoas, outras regras, novo convívio, novas 

aprendizagens, tudo precisa ser adaptado. Todo o conhecimento construído e 

suas experiências afetivas trazidas de sua família irão contribuir para o 

desenvolvimento social e afetivo através da socialização promovida na escola, 

atividades significativas na vida da criança. 

Mesmo que na Psicologia a afetividade, os sentimentos e emoções 

sejam conceitos distintos, as professoras não têm essa visão. Desta forma a 

professora deve ter clareza do que é emoção, para assim avaliar tanto em si e 

nas crianças. O processo de ensino aprendizagem depende da professora e é 

responsabilidade do educador/a parte do desenvolvimento da afetividade. 
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2.1 A AFETIVIDADE NA PERSPECTIVA DE JEAN PIAGET 

 

A atividade psíquica tem início desde sua formação pelo investimento 

libidinal e o prazer que o bebê sente no seu corpo, o eu já está sendo 

constituído e o bebê já busca entender, o eu deseja então saber. Mantendo 

uma relação de afeto com a criança e uma ligação entre o psiquismo e o 

psíquico que o rodeia, a criança terá uma autoestima positiva o prazer de ouvir 

e pensar (PESSOA, 2001, p.98). 

Na perspectiva de Piaget (1986, apud Pessoa, 2001, p.104) a etapa 

sensório-motora e projetista a inteligência prepondera, momento em que a 

criança começa andar e falar, a manipular objetos e está voltada para o exterior 

para conhecer. A afetividade e a cognição não são funções exteriores uma à 

outra, quando uma predomina a outra incorpora as conquistas da anterior. 

No período sensório motor, na perspectiva de Piaget (1986) a 

afetividade se manifesta nas emoções primárias e afetos perceptivos, são 

afetos egocêntricos, sem consciência do eu. No período intuitivo ou pré-

operacional (2 a 7 anos) ocorre o desenvolvimento interindividuais das afeições 

e simpatias, surgem os sentimentos morais. Desenvolvem também sentimento 

de superioridade e inferioridade, quando realiza tarefas e dá certo ou errado, 

há também sentimentos espontâneos nesta fase principalmente com pessoas 

que a valorizam e também ao contrário com antipatias. Nos valores 

interindividuais o respeito, obediência e sentimento de dever aos mais velhos, 

estes tipos de respeito unilaterais não são recíprocos, quando o respeito é 

mútuo os sentimentos morais serão autônomos e não impostos, a criança 

respeita e é respeitada, compreendida em seus sentimentos. 

Já no período das operações intelectuais concretas (7 a 12 anos) há 

cooperação, reciprocidade, autonomia a afetividade, caracterizada pela 

organização da vontade, novos sentimentos morais, os primeiros sentimentos 

morais que surgem do respeito unilateral e o sentimento que surge em função 

da cooperação é o respeito mútuo. A consequência afetiva do respeito mútuo é 

o sentimento de justiça, baseada na igualdade, o respeito mútuo traz uma nova 

organização de valores morais. A professora deve ter uma relação de respeito 

mútuo com as crianças desenvolvendo assim a sua autonomia, promovendo a 

interação na sala de aula instigando o aluno/a para os questionamentos para 
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que desta forma ele aprenda a ouvir e argumentar e reestruturar o raciocínio, a 

responsabilidade cooperação, autodisciplina não devem ser impostas, mas 

construídas pela criança. 

No desenvolvimento de uma ação educativa tanto o professora e aluno/a 

interagem efetivamente, nesta relação pedagógica podem surgir sentimentos 

de aceitação e de aversão entre professora e aluno/a, o que poderá prejudicar 

o desenvolver das atividades. Segundo Piaget (1986 apud PESSOA, 2001) a 

afetividade está presente quando fala de desenvolvimento emocional e 

cognitivo, e quando alguém investido de amor construir o seu eu, descobrirá o 

prazer e desejo de aprender. 

A professora precisa preparar sua aula revestida de uma conotação 

afetiva especial, desta forma afeta a cada aluno/a de uma maneira única, e 

criam-se laços afetivos entre eles e bons resultados no processo de ensino 

aprendizagem.  A afetividade permeia todo o processo educacional, o educador 

precisa preocupar-se além da qualidade de suas aulas um cuidado especial 

com o diálogo afetivo. O ser humano não nasce com um eu pronto irá construir 

a partir das relações em que vive, a criança amada e desejada refletirá o 

resultado de afeto e carinho. 

Na primeira fase de vida a criança vive o processo de indiferenciação, 

não tem consciência do seu próprio eu, a afetividade é centrada em seu próprio 

corpo e suas ações, suas relações tornam-se objetais e o outro se torna objeto 

de afeto então se inicia a descentração afetiva. A professora/a precisa ter clara 

a importância da afetividade na construção do conhecimento do aluno/a. 

Cabe ao educador exercer a função identificatória e aceitar a criança 

como ela é e potencializar suas qualidades. O eu estrutura-se pelo ambiente 

psíquico familiar e vai transformando-se de acordo com as relações sociais, ele 

começa pelo amor e reconhecimento dos pais depois passa a ter o desejo e o 

prazer de pensar, elementos indispensáveis para a construção do eu. 

Na relação professora/aluno/a precisa ter um cuidado por parte do 

educador, porque é a partir daí que poderá desenvolver um bom trabalho, é 

preciso despertar no aluno/a o prazer de pensar e o desejo de aprender, se a 

professora não investir no educando a resposta ao aprender também será 

negativa e ele buscará outras tarefas interessantes para focar sua atenção. 
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 É responsabilidade da professora, estando na condição de ensinar 

respeitando e compreendendo a criança considerando o referencial dela o 

modo de ver a si própria e ‘aos outros e a realidade onde vive, e assim em sua 

ação educativa poderá investir em uma relação professora-aluno/a baseado na 

afetividade na confiança mútua e na sinceridade. 

Além da afetividade para que a prática pedagógica se estabeleça é 

preciso que haja respeito, limites, para o desenvolvimento da autoestima para o 

fortalecimento do eu e o respeito de si próprio e do outro. A falta de 

investimento do eu e a atividade de pensar quando não tiver sido reconhecida 

ou ninguém ter investido nela, causa muita dificuldade de aprender no aluno/a, 

é importante que pais e professoras valorizem e reconheçam o seu valor, pois 

isso fortalecerá o seu eu, a sede das funções do ser humano é o eu e regulam 

a relação da pessoa com a realidade. A professora deve investir sempre no 

aluno/a, desta forma ela vai sentir-se motivada a pensar e aprender. 

O aluno/a muitas vezes vê na professora uma extensão dos pais, e este 

passa a ter em mãos um poder de influência sobre o educando, principalmente 

quando transferem um para o outro seus desejos, frustrações e expectativas, 

muitas podem ser as marcas deixadas por esse profissional. 

Uma professora bem orientada não agirá usando do autoritarismo, 

permitirá que o aluno/a pense por si, seja crítico e independente, ele deverá 

organizar o seu saber tornar lógico o conhecimento transmitido, o aluno/a irá 

internalizar para si o conhecimento, que será fundamental para sua vida. A 

aprendizagem respaldada pelo afeto, respeito e liberdade torna-se uma 

maneira agradável de aprender. 

Para Piaget (1986 apud PESSOA, 2001), o afeto desempenha um 

importante papel no funcionamento da inteligência, a vida afetiva e cognitiva é 

inseparável, mesmo sendo distintas, não seria possível raciocinar inclusive em 

matemática sem vivenciar sentimento, não há afeição sem compreensão. 

O afeto faz com que haja interesse, necessidade e motivação pela 

aprendizagem provocando questionamentos e constituindo o desenvolvimento 

mental, sendo assim a afetividade e a cognição se completam uma dá suporte 

ao desenvolvimento da outra. Desta maneira pode acelerar quando é caso de 

interesse e necessidade ou retardar a formação das estruturas cognitivas 

quando a situação afetiva é obstáculo para o desenvolvimento intelectual.  
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Segundo Piaget (1975) desregulações de caráter afetivo causam danos 

ao funcionamento da atividade cognitiva, mesmo voltando ao normal ficam 

danos. Não há explicação através da afetividade referente à construção da 

inteligência, mas as construções mentais são permeadas pelo afeto, tanto o 

aspecto cognitivo como o afetivo não funcionam um sem o outro. 

Para Seber (1997), quando uma atividade é realizada com a criança sem 

significado que a envolva, ela não terá interesse ou motivação para realizar, é 

preciso levar em conta se o desenvolvimento cognitivo avançou. Piaget (1968) 

defende que a afetividade constitui a energética das condutas, que são as 

funções cognitivas, as condutas humanas têm como mola propulsora o afeto, e 

a estrutura de como elas são e funcionam no elemento intelectual. Tendo como 

fator fundamental na sociedade a afetividade compreende sentimentos (prazer, 

desprazer, vontade, emoções), os elementos energéticos (interesses, esforços, 

afetos das relações interindividuais, simpáticas mútuas e sentimentos morais). 

Piaget (1996, p. 22), afirma que há um paralelo constante entre vida 

afetiva e intelectual isso continuará até a adolescência, a afetividade e a 

inteligência são indissociáveis e constituem os dois aspectos de toda conduta 

humana. Todo o desenvolvimento e a consciência de si são construídos pelas 

experiências vivenciadas pelo sujeito, o educador deve oportunizar a criança as 

situações para que ele construa seu conhecimento e então desenvolver a 

afetividade. 

2.2 A AFETIVIDADE NA PERSPECTIVA DE HENRY WALLON 

 

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). 

O autor destaca já em seus primeiros trabalhos a afetividade, e formulou uma 

teoria de origem da afetividade determinada teoria da emoção e do caráter. 

 De acordo com Wallon (2015, p, 5) “a afetividade tem papel 

imprescindível no processo de desenvolvimento da personalidade”, esta fase 

que a criança passa sendo a primeira de todas. Enquanto a linguagem não 
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está desenvolvida, manifesta suas necessidades através dos movimentos e 

estabelece relações com o meio. 

Os gestos da criança nesta fase são repletos de significados afetivos, 

apresenta expressões de humor, se tem fome ou qualquer manifestação de 

desconforto. 

 
 
No recém-nascido, os movimentos assemelham-se a uma simples 
descarga ineficiente de energia muscular, onde se misturam, sem se 
combinar, reações tônicas, espasmos e a brusca expansão de gestos 
não combinados, de automatismos ainda sem aplicação, como sejam 
os movimentos de pedaladas já observáveis nas primeiras semanas 
[...] (WALLON, 1959 apud Silva 2015, p., 5). 
 
 

A afetividade inicia-se nos primeiros movimentos do recém-nascido 

como afirma Wallon (2015), as manifestações orgânicas são completamente 

afetivas através de gestos, e o contato com a mãe e a maneira de comunicar-

se. Todos os movimentos evoluem, e o desenvolvimento gradativamente 

também, o lactente projeta para o mundo social todas as suas emoções e 

sensações, estabelece uma interação com a mãe e com quem ela tem contato 

sempre. 

De acordo com a teoria Walloniana, a afetividade apresenta-se como o 

ponto inicial do desenvolvimento infantil, e na relação com o adulto cria-se 

vínculos afetivos, e na afetividade concretiza-se os valores. A partir do 

momento que a linguagem se constitui, o toque deixa de ter o efeito e a 

comunicação oral passa ser usada para interação com a criança. É possível 

observar o quanto ouvir e ser ouvido são importantes nesta fase. 

Estudar as emoções e a afetividade possibilita que a professora conheça 

melhor a criança, potencializando todos os seus aspectos: físico, motor, social 

e afetivo. De acordo com o parecer CNE/CEB nº 7/210 sugere que: 

 

A proposta da educação infantil deve considerar o currículo como o 
conjunto de experiências em que se articulam saberes e socialização 
do conhecimento em seu dinamismo, dando ênfase à gestão das 
emoções, entre outros aspectos (BRASIL, 2010, p. 19). 

Este documento destaca que as experiências das crianças estão ligadas 

a organização das emoções e que as emoções são colocadas em evidencia. A 
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professora tem o domínio das emoções em sua aula, portanto deve 

proporcionar momentos de atividades lúdicas a fim de trabalhar as emoções. 

Todas as dimensões do desenvolvimento precisam ser observadas na 

criança nos aspectos: motor, afetivo, cognitivo, estético, linguístico, ético e 

sócio- cultural. Todas as dimensões dependem umas das outras e a professora 

precisa estar consciente. 

Wallon (1995) cria a expressão emocional fase que antecede a 

linguagem verbal e “faz mais do que participar da vida mental” [...]. Desta forma 

o autor aponta que o desenvolvimento emocional é um processo constante que 

ocorre desde a mais tenra idade até o final da vida. A linguagem verbal surge 

por meio das emoções, a afetividade é uma necessidade da criança, pois 

necessita comunicar-se e desta maneira manifestar que quer algo. 

Wallon (1995) afirma que a emoção situa-se no centro da consciência, 

atuando no social, e do plano fisiológico para o psíquico, na sua concepção as 

emoções são como reações incoerentes e tumultuadas. Ressalta seu efeito 

perturbador e desagradável sobre a atividade motora e intelectual. 

As emoções causam alterações nos indivíduos, tanto negativa como 

positiva. Wallon (1995) defende que as emoções são reações organizadas e 

exercem total controle no sistema nervoso central. Destaca em sua teoria 

referente às emoções que pela análise genética, é possível buscar a 

compreensão das emoções, assim tentar entender as intenções das emoções 

na criança. O autor aponta que é na ação sobre meio físico, que se encontra o 

significado das emoções. 

Segundo Wallon (1995) a inteligência não é principal elemento do 

desenvolvimento e defende que a psique é formada por três dimensões afetivo-

motora e cognitiva e atuam em forma integrada, o processo de evolução 

depende tanto das condições de cada sujeito como do ambiente que lhe dará 

determinados recursos para que as potencialidades se desenvolvam. 

Para Wallon (1989) as etapas do desenvolvimento dividem-se em cinco 

fases: impulsivo emocional, sensório motor e projetivo personalismo categorial, 

puberdade e adolescência, a inteligência e a afetividade se alternam ao longo 

desse processo. A afetividade é a função que predomina no primeiro ano do 

bebê, desta forma ele interage com as pessoas e com o ambiente onde vive. 



16 
 

Quando o bebê desenvolve as dimensões motoras e cognitivas baseado 

em estímulo afetivo, quando começa andar, com um olhar repressor da mãe 

impedia-o de aprender, o simples gesto de abrir os braços para o bebê em 

seus primeiros passos para acolhê-lo estimula-o a andar, toda pessoa é 

afetada por elementos externos, o olhar do outro, um objeto que chama 

atenção, informação que recebe do meio e sensações internas, alegria, fome, 

medo e logo responde a eles. 

O personalismo de acordo com Wallon (1989) é um período subjetivo, 

onde as forças afetivas predominam e a criança trabalha buscando a 

construção do seu “eu”. Quando o bebê nasce desde este momento ele 

encontra-se no estado de dispersão e indiferenciação como se estivesse 

fundido aos outros ao seu redor e misturado às situações, acredita estar ligada 

a tudo na família, para o autor cada pessoa busca refinar o seu eu, sua 

personalidade para diferenciar das outras pessoas, e é nessa diferenciação 

que se constitui o seu eu. 

O enriquecimento do eu e da personalidade se dá com a conquista da 

consciência corporal juntamente com a capacidade simbólica e a linguagem 

que ocorre ao longo dos três primeiros anos de vida, desta forma avança o 

desenvolvimento do personalismo. A criança tem o seu desenvolvimento de 

forma gradual lenta e alternada, e é lentamente que a criança desenvolve suas 

habilidades que servirão de base para as posteriores como intelectuais e 

sociais. 

A individualização e a diferenciação farão gradativamente a criança 

tomar consciência de si como sujeito social, na fase categorial o 

desenvolvimento cognitivo da criança está aguçado e a socialização ampla. Ele 

se vê em condições de participar de vários grupos com classificações e graus 

diferentes, fase importante para desenvolver as aptidões intelectuais para a 

criança viver e participar na sociedade. É um período crítico para a criança 

porque ele se descobre como indivíduo no grupo social e a importância que 

poderá ter em relação aos demais. 
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2.3 A AFETIVIDADE NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 

Vygotsky nos traz a construção de uma abordagem teórica, baseado em 

complexos e amplos estudos referentes ao desenvolvimento humano, e de que 

maneira os aspectos histórico-culturais podem ser pertinentes nos processos 

de aprendizagem, desta maneira vários conceitos desta teoria são discutidos e 

aprofundados na formação de professoras na construção de saberes 

necessários à prática pedagógica. 

De acordo com Vygotsky (1998, 2001, 2004) no contexto histórico 

cultural o desenvolvimento do indivíduo acontece nas e pelas interações que 

estabelece nesse processo em que está inserido. Toda construção do 

conhecimento acontece dentro de um intenso processo de interação social, e é 

neste contato que a criança se desenvolve, pois as interações sociais 

contribuem para a aquisição do conhecimento que será construído ao longo da 

vida. 

A criança vai inserindo-se na cultura a partir das relações sociais e 

assim apropriando-se de aprendizagens novas que possibilitam o 

desenvolvimento, é importante que a professora articule em sua prática 

docente os conceitos Vygotskyanos. Nessa perspectiva, a mediação é 

importante, pois é o processo que define a relação do indivíduo e sua inserção 

no mundo e sua interação social. A mediação acontece permeada pelos 

instrumentos que possibilitam novas aprendizagens e assim o 

desenvolvimento. 

Vygotsky (1998 apud EMILIANO; TOMÁS 2015) destaca que o 

desenvolvimento encontra-se dividido em dois níveis. O desenvolvimento real, 

que é aquilo que a criança consegue fazer sozinha, já o segundo seria o nível 

de desenvolvimento potencial, é o que a ela ainda não consegue realizar sem 

auxilio, e precisa de ajuda, para alcançar o objetivo desejado. É fundamental a 

professora conhecer o seu aluno/a, para realizar sua pratica entre os dois 

níveis de desenvolvimento, que é chamado zona de desenvolvimento proximal. 

A professora tem em suas mãos um importante instrumento que é a 

zona de desenvolvimento proximal e cabe a ela identificar tanto o 

desenvolvimento real que é aquilo que a criança já aprendeu, e também o 

desenvolvimento potencial ou aquilo que ela é capaz de realizar com auxílio.  
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Neste sentido o educador, observando que a criança consegue fazer sozinha, 

passa a atuar na segunda situação, “assim, a noção de zona de 

desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova formula, a que o 

“bom aprendizado” é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento” 

(VYGOTSKY, 1998, p.117). 

Vygotsky (1998 apud EMILIANO; TOMÁS 2015) afirma que o processo 

de desenvolvimento não condiz com a aprendizagem, pois o desenvolvimento 

ocorre de maneira lenta e os processos de aprendizagens mesmo sendo 

ligados, não acontecem simultaneamente. 

Na construção da linguagem e do pensamento a criança precisa da 

mediação na relação com o meio. Desse modo, Vygotsky (2004) destaca que a 

fala/linguagem é fundamental mediador na construção das funções 

psicológicas superiores, sabendo-se que a linguagem possui duas 

particularidades essenciais que são a comunicação e a construção do 

pensamento.  

A principal função da linguagem ocorre por meio do contato social, 

devido à necessidade que o indivíduo possui de comunicar-se. Desse modo a 

criança começa a aprender a fazer o uso da mesma, de maneira que possa 

expressar seu pensamento e logo comunicar-se, neste instante a linguagem e 

o pensamento encontram-se, sendo assim o pensamento torna-se verbal e a 

linguagem racional. 

Neste sentido o pensamento verbal prevalece nas atividades 

psicológicas, faz-se necessário o domínio da linguagem para que aconteçam 

mudanças significativas no modo em que a criança se relaciona com o meio 

em que está inserida, o que possibilita outras formas de comunicação e 

organização do pensar e agir (VYGOTSKY, 2004).  

Ainda tratando-se de linguagem, o autor diferencia significado e sentido, 

trazendo que o significado diz respeito ao valor afetivo do que é cada indivíduo, 

desta maneira é observado às experiências de cada um e as vivências afetivas, 

destacando a perspectiva de que constitui o ser humano.  

Já no processo de internalização no desenvolvimento surge uma série 

de transformações que envolvem a relação social e individual. De acordo com 

Vygotsky (1998 apud EMILIANO; TOMÁS 2015 p. 63) “[...] todas as funções no 

desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, 
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depois no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, depois, 

no interior da criança (intrapsicológica) [...]”. 

Ao tratarmos de internalização é preciso destacar a utilização dos 

instrumentos e signos que aparecem na esfera filogênica (ao longo da 

evolução da espécie humana) como na ontogênica (evolução individual da 

espécie). Como suporte para a ação do indivíduo estes elementos representam 

as marcas externas.  

Vygotsky (1998) nomeia como internalização a transformação de 

processos externos em processos internos e destaca como exemplo “o gesto 

de apontar”, realizado pela criança. A criança na tentativa de pegar algo longe 

de seu alcance, esta ação ocorre entre a criança e o objeto, ao ser observado e 

interpretado este ato pelo adulto avalia-se como o desejo de querer, ou seja, 

pedir, ao entender e alcançar o objeto, assim está passa a interpretar seu 

gesto, não entendendo a relação com o objeto e sim com o outro, então 

aconteceu à modificação do processo externo logo para o interno permeado 

pela interação social. 

Neste sentido tanto a interação social com indivíduos ou com elementos 

culturais, favorecem o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

que, de acordo com Vygotsky (1998) é a modificação da atividade psicológica a 

partir da atividade mediada por signos e instrumentos. Desse modo o processo 

de internalização não acontece desinteressadamente, mas de uma maneira 

criativa em que tenha interação entre o meio cultural e a subjetividade de cada 

um.  

A mediação por meio da afetividade é o que destaca Vygotsky (2001) 

em que a emoção é a reação reflexa de certos estímulos a partir do meio 

sociocultural. O comportamento é influenciado e diversificado pelas emoções, 

as palavras proferidas com sentimentos tem uma ação diferente sobre o 

indivíduo e se não possui a força dos sentimentos isso não acontece. 

No entanto pode se dizer que as emoções são divididas em dois grupos, 

em que um está relacionado aos sentimentos positivos (força, satisfação, etc.) 

já o outro diz respeito aos sentimentos negativos (depressão, sofrimento, etc.). 

Então cada cor, cheiro e sabor despertam um sentimento de prazer ou não, 

estas emoções despertas relacionadas à vivência tem caráter ativo, que serve 
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como organizador interno das reações, estimulando ou inibindo-as 

(VYGOTSKY, 2001). 

 

Se fazemos alguma coisa com alegria as reações emocionais de 
alegria não significam nada senão que vamos continuar tentando 
fazer a mesma coisa. Se fazemos algo com repulsa isso significa que 
no futuro procuraremos por todos os meios interromper essas 
ocupações.  Por outras palavras, o novo momento que as emoções 
inserem no comportamento consiste inteiramente na regulagem das 
reações pelo organismo. (VIGOTSKI, 2001, p. 139) 
 

 

Neste sentido, se a professora pretende realizar mediações juntamente 

ao aluno/a, é necessário associar seu comportamento a uma emoção positiva, 

para alcançar o sucesso desejado no processo de ensino-aprendizagem. 

A professora precisa, além de fazer com que o aluno/a venha aprender e 

assimilar o que foi ensinado, também seja capaz de sentir o que aprendeu 

associando as emoções. De acordo com Vygotsky (2001) a professora deve 

preocupar-se em relacionar o novo conhecimento com a emoção, caso 

contrário o saber torna-se morto.  

É importante destacar os aspectos afetivos e a interação em sala de 

aula, sendo analisado o comportamento da professora e todo o seu conteúdo 

verbalizado é possível afirmar que os aspectos afetivos se fazem presentes 

neste espaço educacional e tem influência no processo ensino-aprendizagem, 

desta maneira a mediação do educador é de fundamental importância na 

relação entre o aluno/a e o conteúdo ensinado.  

Neste sentido, a intensidade das relações estabelecidas no âmbito 

escolar, pode ter influência para afastar ou aproximar o educando do objeto do 

conhecimento deste modo à relação da professora com o próprio objeto e de 

maneira que a sua relação com atividade docente pode ser influenciada, assim 

afetando os processos cognitivos e todas as relações afetivas que estão 

envolvidas. 

Em relação à formação de professoras Vygotsky (1998) trouxe muitas 

contribuições no campo da educação. O autor acredita na possibilidade da 

escrita e leitura para crianças na pré-escola, mas destaca que a escrita não 

poderá acontecer como uma habilidade motora, precisa ser como uma 

atividade cultural complexa, de modo que seja importante a vida do aluno/a, e a 

criança perceba sua necessidade. 
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Dentro deste contexto Vygotsky (1998 apud EMILIANO; TOMÁS 2015 p. 

67) destaca que: 

 

 [...] Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o 
complexo processo através de seus momentos críticos, até o ponto 
da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas 
também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas 
práticas e expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer 
que o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e 
não apenas a escrita de letras. 
 

 

As letras precisam ser elementos na vida da criança e a professora é 

mediadora desse processo, pois provoca transformações cognitivas de acordo 

que oferece pistas ao educando, orienta, mudando e fazendo correções 

pensamentos e estratégias. 

Nessa perspectiva, os pressupostos de Vygotsky (1998, 2001,2004) 

assinalam para condição de se pensar uma nova escola, em que deve oferecer 

espaço para interação, as discussões e as reflexões acerca do conhecimento, 

oportunizando troca de experiência, uma escola em que o aprender venha 

aliado aos significados.  

Ao longo do tempo o papel da professora está sofrendo alterações 

Vygotsky (2001) aponta como “organizador do meio social” e argumenta que a 

educadora tendo outra visão da maneira de ensinar que não seja a 

obrigatoriedade, deverá saber melhor, pois é preciso saber pouco, mas com 

clareza e precisão, na condição de guiar o educando em seu conhecimento é 

preciso um maior saber. 

Em relação à formação das professoras o autor traz uma reflexão que se 

faz necessária à educadora conhecer os conceitos, as metodologias, assim 

como o processo de desenvolvimento e ensino aprendizagem do educando 

para desta forma estimular o aprendizado.  

Vygotsky (2001) aponta a relação de aluno/a/professora associado à 

afetividade em que: 

 

O mestre deve viver na comunidade escolar como parte inalienável 
dela e, nesse sentido, as suas relações com o aluno podem atingir tal 
força, transparência e elevação que não encontrarão nada igual na 
escola social das relações humanas (p. 455). 
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2.4 A AFETIVIDADE E A CONSTITUIÇÃO DOS SABERES DOCENTES  

 

De acordo com Tardif (2010) é difícil explicar o que são os saberes das 

professoras/as. Desta forma justificando com três razões, primeiro porque o 

campo de pesquisa é muito dividido, abrangendo várias disciplinas e teorias, 

não tiveram como ser integradas em um olhar comum do saber profissional. 

Argumenta que as várias correntes de pesquisas apresentam os saberes como 

representações mentais, crenças individuais, regras próprias de cada indivíduo, 

competência, e demais saberes. 

Segundo Tardif (2010) saberes estão ligados todos ao trabalho docente, 

a saber, “formação, desenvolvimento profissional, identidade, carreira, 

condições de trabalho, tensões e questões socioeducativas que marcam a 

profissão, características das instituições escolares onde trabalham as 

professoras, conteúdo dos programas” (TARDIF, 2010) entre outros. O terceiro 

destaque é no sentido que as questões normativas e epistemológicas não são 

divididas. Desta forma, os saberes “são integrados às práticas docentes 

cotidianas as quais são amplamente sobre determinadas por questão de 

normativas e até mesmo éticas e políticas” (TARDIF, 2010). 

Além destas observações o autor afirma que algumas décadas as 

pesquisas apontam ainda mais quatro pontos importantes, primeiro que os 

saberes docentes são enraizados no seu trabalho e experiência de vida, o 

segundo os saberes estão fundamentados na sua experiência de vida no 

trabalho, os saberes são definidos pelo contexto de interação com o educando, 

sendo convívio marcado por essa relação, e o quanto saberes depende do 

âmbito socioeducativo e da instituição no qual está imerso. Tardif (2011) 

defende que a caracterização de saber é intensa, de acordo com a própria 

análise dos sujeitos docentes. O saber envolve “os conhecimentos, as 

competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou 

seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber 

ser” (TARDIF, 2011, p. 60). 

É necessário explicar o que se entende por docência, este termo 

significa “como uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma 

atividade em que o trabalhador/a se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, que é 
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justamente outro ser humano, no modo fundamental da interação humana” 

(TARDIF; LESSARD, 2011, p.8).  

Tomando como referência tais reflexões os autores questionam que 

saberes devem ser mobilizados em sala de aula no dia a dia assim como no 

espaço pedagógico que desejam realizar suas atividades? Que origem 

apresentam esses saberes? De que forma é adquirida, quando são 

mobilizados adquirido ou constituído? Como podem colaborar para a realização 

da prática educativa? 

Segundo Tardif (2011) os saberes docentes apresentam duas vertentes 

importantes que são os saberes das professoras em seu trabalho e em sua 

formação. De acordo com o autor, não se pode deixar de relacionar o espaço 

em que os profissionais estão inseridos, os saberes os terão sentido no 

trabalho de professora, mesmo que tenha experiências diferenciadas é a 

prática profissional de professora que atenderá a necessidade deste saber. 

 

O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos 
professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com a experiência de vida e com a sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros atores escolares na escola (TARDIF, 2011, p. 11).  

 

Tardif (2011) revela que os saberes docentes são sociais, individuais e 

contextualizados, abrindo uma grande discussão sobre o tema e dando ênfase 

ao que diz respeito ao sociologismo e metabolismo, atores construtores do 

saber e redução do saber a processos mentais. A professora durante a sua 

carreira vai construindo gradativamente seus saberes, processos esses 

chamados de saberes docentes sociais desta forma vai inserindo-se e 

interiorizando a ação docente. Estes saberes justificam-se por ser sociais, pois 

são partilhados por grupos no mesmo âmbito escolar, a professora deve saber 

ensinar e todo conhecimento construído deve ser perpetuado pela instituição 

de ensino. 

Os saberes docentes são sociais e estão ligados a relações complexas, 

pois a professora tem o objetivo de ensinar a relacionar-se com outras 

pessoas, no processo de ensino está atividade acontece com aluno/as, desta 

forma a professora também aprende na construção do conhecimento e o 

aluno/a faz parte deste processo na troca de saberes. 
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O avanço dos conceitos e conteúdos e o saber ensinar fazem com que 

os saberes sejam sociais, pois os avanços na sociedade são características 

sociais a medida que há transformações e novas ideias surgem modelando o 

rumo, é preciso considerar que os saberes docentes sendo sociais tenham que 

evitar o metabolismo que reduz os saberes a processos mentais. 

Os saberes docentes são contextualizados para que o sociologismo seja 

evitado, para não haver o fim das contribuições de todos os envolvidos no 

processo educacional, atuando unicamente “como uma produção social em si 

mesmo e por si mesmo, produção essa independente dos contextos de 

trabalho dos professores” (TARDIF, 2011, pág. 14). 

Tardif e Lenard (2011) apontam o quanto é importante a interação na 

docência, e defendem que a professora realiza uma atividade de relações e 

interações com pessoas e estas relações acontecem em um espaço 

determinado que fosse a escola. Os saberes docentes tem uma característica 

específica da professora o que diz respeito a sua história, a formação tanto 

inicial como continuada, personalidade, identidade, e a maneira como mantém 

a relação com os demais que atuam neste espaço. Na perspectiva dos autores 

devem ser levados em conta os saberes adquiridos fora do âmbito escolar, em 

sua própria família, o que vivenciou como aluno/a, valores e princípios 

ensinados pelas professoras durante a sua educação, princípios éticos e a 

construção do caráter e demais. 

Tardif (2011) destaca seis fios condutores para montar os saberes 

docentes que são formados pelos saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais, porém abordaremos 

aqui o primeiro que é o saber e trabalho, a professora encontra-se imersa em 

seu espaço educacional, é necessário utilizar vários saberes, este precisa ter 

um objetivo a ser alcançado deve ser intencional, sendo assim moldado pelo 

trabalho.   

Na mesma direção, Tardif (2002, p.141) destaca a relevância da 

personalidade da professora que é um componente essencial de seu trabalho. 

Vamos chamá-lo de trabalho investido ou vivido, indicando, com essa 

expressão, que uma professora não pode “só fazer seu trabalho”, ela deve 

também empenhar e investir no mesmo o que é como pessoa. 
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Para Tardif (2002, p. 39), a professora é “alguém que deve conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos/as”.  

2.5 A AFETIVIDADE NA DOCÊNCIA 

 

Durante uma longa caminhada, a relação estabelecida entre professora 

e aluno/a é motivo de discussões e debates em vários segmentos. Para que se 

tenha clareza e determine o diálogo e o entendimento faz-se necessário 

analisar cada um, professora e aluno/a. 

A professora antes de ser profissional é um ser humano, sujeito a 

problemas de trabalho ou particular. Depende de que maneira procura conciliar 

o pessoal e o profissional que determinará como lidar com os conflitos em sala 

de aula.  De acordo com essa prerrogativa é preciso saber se ela estaria 

preparada para administrar as emoções dos aluno/as e suas.  

A atuação docente observada nesse sentido, não é aceitar que os 

aluno/as pudessem ser prejudicados pelos problemas pessoais da professora, 

mas produzir um ensino mais humano. Na maioria dos casos, ter um olhar 

atento ao lado profissional em que poderá ser um caminho para lidar com as 

chamadas “crianças difíceis”. Cada aluno reage de uma forma de acordo com 

seus sentimentos surgindo assim sentimentos positivos ou negativos 

dependendo das suas vivencias (TIBA, 2007). 

 É importante que a professora conheça o aluno/a tanto no cognitivo 

como no emocional, sabe-se que não é uma tarefa fácil conhecer e entender a 

criança, mas é necessário para trabalhar suas emoções e exige um preparo 

adequado para enfrentar os conflitos de ordem emocional que surgem em sala 

de aula. 

 

O professor (educador) obviamente precisa conhecer a criança. Mas 
deve ser conhecida não apenas na sua estrutura biofisiológica e 
psicossocial, mas, também, na sua interioridade afetiva, na sua 
necessidade de criatura que chora, ri, dorme, sofre e busca 
constantemente compreender o mundo que a cerca, bem como o que 
ela faz na escola (SALTINI, 1997, p. 73). 
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A criança precisa estabelecer uma boa relação com a professora, pois 

espera encontrar na professora uma pessoa amiga, confiável que acolhe que 

escute e deixe-a ser ela mesma dando autonomia. A figura da professora 

passa a ser importante para a criança que conta com sua ajuda em suas 

dúvidas e aflições. 

Wallon (apud SILVA 2015) destaca a relação entre afetividade e 

inteligência, durante seus estudos sobre desenvolvimento infantil, apresentou o 

estudo das emoções com mais dedicação e lucidez. “Devemos estudar a 

emoção como um aspecto tão importante quanto a própria inteligência e que, 

com ela, está presente no ser humano (...)” (WALLON, 1963, apud SILVA 

2015.). 

De acordo com o autor, tanto a inteligência como a afetividade ambas 

estão presentes por toda a vida do ser humano. Na tentativa de separá-las 

poderá haver um conflito, pois são inseparáveis na formação da personalidade 

da criança. A escola tem também papel fundamental neste processo, tudo o 

que a criança vivencia neste espaço contribui para o seu desenvolvimento 

social e afetivo. 

A escola é um espaço de desenvolvimento e aprendizagem e a 

professora faz parte desse processo, é preciso saber trabalhar com as 

emoções em sala de aula principalmente na educação infantil e pré-escolar 

espaço que exige muitas habilidades. A atuação da professora sem envolver-

se emocionalmente torna-se difícil, e o afeto faz com que mantenha o 

educando na escola ou afastamento. 

O afeto é fundamental pois influi positivamente na disponibilidade para 

as atividades e na construção da aprendizagem. Os progressos da inteligência 

são de responsabilidade da professora o que se torna um desafio, e isto tudo 

depende do desenvolvimento da afetividade 

Na ausência de habilidades para lidar com problemas emocionais em 

sala acarreta na professora danos psicológicos e logo desgaste físico, 

causando baixo rendimento e afetando a prática pedagógica e logo atinge o 

aluno/a também.  

A afetividade é a mola propulsora para um diálogo em sala de aula, 

porém não basta entender a afetividade, é preciso estudar as emoções em 

curso de formação de professoras, garantir que a competência é uma maneira 
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de possibilitar uma ação pedagógica eficaz. Desta forma se a afetividade com o 

seu conhecimento favorece o equilíbrio das emoções o contrário poderá 

resultar no fracasso escolar. 

O trabalho realizado pelo docente na educação infantil exige entre outros 

saberes, saber lidar com as emoções e suas manifestações como: gritos, 

choros, mordidas, risos, silêncio, abraços, por esta razão o curso de formação 

de professoras deverá contemplar essas questões e é fundamental para 

aprofundar os temas referentes as emoções e a afetividade.  

Freire (2010, p.11), no entanto, considera que “a tarefa do ensinante (...) 

é exigente de seriedade, de preparo físico, emocional e afetivo”. De que 

maneira poderia preparar uma professora no curso de formação continuada 

para atuar com afetividade e emoção? As atividades diárias propiciam as 

vivencias e os momentos de afetividade, esta experiência possibilita avaliar a 

teoria e refletir sobre a afetividade na pratica pedagógica. 

 

O mundo afetivo desses cem números de crianças é roto, quase 
esfarelado, vidraça estilhaçada. Por isso mesmo essas crianças 
precisam de professoras e professores profissionalmente 
competentes e amorosos e não de puros tios e de tias (FREIRE, 
2010, p. 73-74). 

 

De acordo com o autor a professora deverá ter amor por o que faz e pela 

criança, ter um olhar diferenciado por aquele com um comportamento 

resistente a regras, e manter clara a função da educadora que está na escola, 

para que crie possibilidades de aprendizagem contribuindo para que a criança 

seja um cidadão critico capaz de enfrentar desafios em sua caminhada.  

O profissional da educação infantil precisa ter o conhecimento teórico, 

mas a competência para administrar suas próprias emoções e das crianças é 

fundamental, desta forma valoriza a competência intelectual. 

2.6 A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A professora de educação infantil que tem importante papel em sua 

atuação com tarefas diferentes do atendente educacional, muitas vezes 

confunde-se, no entanto cada um deve ter habilidades e competências para 

trabalhar com as crianças. 
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Neste contexto é preciso salientar que o atendente educacional não 

deverá assumir responsabilidades referentes a professora como planejamento, 

fundamentação teórica, avaliar, registrar elementos fundamentais no processo 

de aprendizagem do aluno/a, para realização de tais tarefas exige formação. 

O curso de Pedagogia forma professoras além de dar aulas atuar em 

outros espaços não escolares para que possam desenvolver atividades 

pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento humano. 

Quando se fala em professora de educação infantil leva a pensar em 

ensino e qualidade, a educação infantil atende com profissionais que não têm 

formação adequada recebem remuneração baixa e algumas em condições 

precárias, isto tudo é uma realidade acompanhada nas últimas décadas, com a 

nova estruturação a LDB (1996) garante que a professora deverá ter 

licenciatura e admitida à formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

oferecido no curso normal.  

As diferentes redes de ensino deverão investir na capacitação e 

atualização constante desta forma mantendo um aprendizado de qualidade. O 

trabalho da professora com crianças pequenas depende principalmente de uma 

proposta de qualidade e de ações planejadas e compartilhadas aos pares e 

outros profissionais da educação, constituindo projetos educativos de qualidade 

envolvendo a família e a criança.  

Para que os projetos educativos na Educação Infantil apresentem 

resultado, proporcionando debates e direcione a aprendizagem é preciso 

profissionais comprometidos com a prática e o desenvolvimento da criança. A 

construção da identidade refere-se ao conhecimento e ao desenvolvimento, é 

uma distinção de uma pessoa para outra que envolve todas as características, 

sua construção é gradativa e se dá ao longo do tempo com a interação social. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, é o início e 

o fundamento do processo educacional. A entrada na Educação Infantil 

significa, em uma grande maioria, a primeira separação das crianças dos seus 

vínculos afetivos familiares para inserir-se numa situação de socialização 

estruturada. 

Na Educação Infantil vincula-se a concepção de educar e cuidar, 

compreendendo esse cuidado com uma visão de algo inseparável do processo 
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educativo. Dentro deste contexto a Educação Infantil, acolhendo as 

experiências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 

família e no contexto em que pertence, e articulá-los em suas propostas 

pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, 

conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e desta maneira 

estabelece novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à 

educação na família e principalmente quando se trata da educação dos bebês 

e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito parecidas aos 

contextos na família e na escola, como a socialização, a autonomia e a 

comunicação. 

Nesse sentido, e para potencializar as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e as responsabilidades 

entre a instituição de Educação Infantil e a família tornam-se fundamentais. 

Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar oportunizando o contato 

com diversas culturas trocando saberes entre escola e família e o local em que 

vive.  

Durante a interação no brincar marca como característica o cotidiano da 

infância, levando consigo várias aprendizagens que irá potencializar para o 

desenvolvimento pleno das crianças.  As interações e a brincadeira entre as 

crianças e delas com os adultos leva a observá-las, sendo possível identificar, 

por exemplo, a mediação das frustrações, a expressão dos afetos, a resolução 

de conflitos e a estabilização das emoções. 

De acordo como eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC (2018), seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, 

as condições para que as crianças possam aprender em situações nas quais 

consigam exercer um papel ativo em ambientes que as possibilitem a vivenciar 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais consigam 

construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. 

 

 
Em concordância aos marcos legais anteriores, o PNE afirma a 
importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, 
com o foco na aprendizagem como estratégia para fomentar a 
qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades 
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(meta 7), referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. (BRASIL, 2018, p.13) 

 

 

A Educação Infantil sendo fase importante do desenvolvimento da 

criança e para que esse aconteça precisa ser orientado e regulamentado neste 

sentido a BNCC (2018) traz como norteador as competências que vem 

constituir no espaço pedagógico o desenvolvimento e direitos de aprendizagem 

definindo assim como mobilização de conhecimentos trazendo conceitos e 

procedimentos e nas habilidades trazendo praticas cognitivas e sócio 

emocionais. 

Dentro dessa perspectiva de acordo com os eixos estruturantes precisa 

ter garantido os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que se destacam 

como conviver com pequenos e grandes grupos com crianças e adultos, 

apropriando-se de diferentes linguagens na ampliação do conhecimento de si e 

do outro, com respeito a cultura e as várias diferenças entre as pessoas.  O 

brincar no cotidiano de diversas formas e em espaços diferentes e tempo, com 

diferentes companhias, entre adultos e crianças, diversificando e ampliando 

seu contato com diversas culturas, sua imaginação, suas experiências 

emocionais, cognitiva, corporais, expressivas, sensoriais, sua criatividade, 

relacionais e sociais.  

Participar ativamente entre crianças e adultos na realização das 

atividades propostas pelo educador, fazendo escolha tanto de brincadeiras 

como de materiais o que possibilita a autonomia do educando e contribui para 

o desenvolvimento de diferentes linguagens e elaboração de conhecimento. 

Explorar diferentes movimentos, formas, gestos, texturas, sons e 

palavras, as emoções e transformações os relacionamentos, as histórias, os 

elementos da natureza, os objetos dentro e fora do espaço escolar 

possibilitando a ampliação do conhecimento referente a cultura em várias 

modalidades, na ciências e tecnologia, nas artes e na escrita. 

Expressar-se através do diálogo de modo criativo e sensível, 

expressando sentimentos e emoções, suas necessidades descobertas e tudo o 

que pensa por meio de diferentes linguagens. 

Conhecer-se e produzir sua identidade dentro de sua sociedade e sua 

cultura, construindo uma imagem positiva de si e do espaço em que está 



31 
 

inserido, nas várias experiências que vivencia no contexto escolar, familiar, 

social. 

Dentro dos campos de experiência a BNCC (2018) estabelece cinco 

campos de experiência em que as crianças aprendem e se desenvolvem de 

acordo com a aprendizagem e o desenvolvimento, estes campos dividem-se 

em O eu, O outro e O nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e 

formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

As aprendizagens na Educação Infantil, consideradas importantes, 

compreendem habilidades, comportamentos, conhecimentos e vivências 

promovendo aprendizagens em vários campos de experiências o que faz com 

que as interações e brincadeiras sendo como eixos estruturantes que trazem 

como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Dentro dos campos de experiência ficam definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que se organizam em três grupos e suas 

faixas etária.  
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A educação necessita de profissionais que atendam a demanda e para 

isso encontram-se vários desafios na formação docente, sendo necessárias 

atualizações nos cursos de formação inicial de professores e exigido por 

marcos legais e regulamentos.  

No contexto de instituições formadoras, há a necessidade de repassar a 

formação inicial orientada por novos marcos, pois os desafios e problemáticas 

são recorrentes no país e não foram superados, busca-se novas configurações 

de cursos com a implantação de novas práticas de formação inicial que se 

relacionem com as transformações sociais e políticas, logo as transformações 

terão reflexos que poderão ser sentidos na reorganização de toda a educação 

básica.  

A formação docente é uma ação complexa com muitos desafios e 

demandas, desta maneira quando se pensa no papel do professor/a e sua 

função social, principalmente com as incertezas e mudanças que vem seguindo 

nos contextos sociais e educativos que condiciona o ato social e a formação 

desta maneira mudou muito. 

A formação de professores é permeada por recorrentes questões que 

levam a debates frequentes ainda que normatizações sejam feitas, as 

mudanças significativas não se consolidaram em decorrência de melhoras nas 

políticas públicas e então na formação de professores, desacordo entre o perfil 

de formadores e egressos, a falta de política de orientação e avaliação de 

currículos das licenciaturas, entre esses as demandas de novas questões do 

cotidiano, desta maneira aumenta a necessidade de formar bons 

professores/as para cada singularidade, e enfrentar o desafio de ofertar 

processos formativos que sejam pertinentes a constantes transformações neste 

cenário. 

Para delinear algumas reflexões e considerações referentes a alguns 

dos desafios e demandas da formação inicial de professores/as é preciso ter 

importante compreensão acerca do papel neste contexto formativo por meio a 

legislação vigente autores que abordam a formação de professores/as. 

De acordo com a resolução n°02/CNE/2015, em seu Art.10, orienta que 

“a formação inicial se destina aqueles que pretendem exercer o magistério da 
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educação básica em suas etapas e modalidades de educação” (BRASIL, 

2015b). E de acordo com o Art.9, são considerados, com relação ao nível 

superior de formação inicial para os profissionais do magistério para a 

educação básica, os “cursos de graduação não licenciados; e cursos de 

segunda licenciatura” (BRASIL, 2015b). 

Nas diretrizes estão abordados referencias que esclarecem a base 

comum curricular de formação, e deve ser contemplada nas diferentes 

instituições de ensino superior (IES) em que apresentam cursos de licenciatura, 

permeado pelos conhecimentos, habilidades e saberes em que deverão 

possuir os egressos dos cursos de graduação, e toda a constituição dos 

elementos educacionais que precisa ser construído do futuro professor/a em 

sua formação inicial. 

A formação docente dada a sua complexidade é um processo contínuo e 

complexo e não se limita a um período, mas sim em vários contextos e 

diferentes instituições durante a experiência escolar e formação dos iniciantes 

processo esse que ocorre com oscilações e descontinuidades. 

A formação de professores é um processo contínuo porque ocorre ao 

longo da docência aliada as práticas sociais e ao cotidiano escolar que cada 

um possui neste sentido os diferentes contextos podem contribuir para a 

formação da trajetória de vida e profissional do professor/a. 

De acordo com Imbernón (2011): os diferentes contextos podem integrar 

toda a formação da trajetória de vida e profissional docente e podem destacar 

os quatro momentos que são experiências discentes o que diz respeito à 

vivências que tiveram na escola como futuros professores/as, o segundo é a 

formação inicial que é a preparação formal, específica e sistemática, o terceiro 

diz respeito ao período de iniciação à profissão docente, o quarto encontra-se a 

formação permanente, com a continuidade do desenvolvimento que acontece 

em diferentes contextos. 

Todo o processo de formação inicial é constituído por aprender a ensinar 

e aprender a ser um professor/a desta maneira construídos de forma 

sistemática e fundamentada cientificamente o que capacita o docente assumir 

o oficio educativo com toda sua complexidade. 

Os desafios e demandas para a formação inicial diz respeito a 

homologação pelo Ministério da Educação, em 2015 com as novas DCN para 
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formação inicial no ensino superior (cursos de licenciatura, de formação 

pedagógica para graduados e de segunda licenciaturas), pela resolução 

nº2/CNE2015 entre outras especificações, explicita no primeiro parágrafo do 

art. 2º a compreensão que se tem a respeito da docência.  

 

Como ação educativa e como processo pedagógico intencional e 
metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e 
pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 
desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 
formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 
construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante 
entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015b). 

 

De acordo com essa definição fica evidente que alguns conhecimentos, 

habilidades e saberes devem fazer parte da base do profissional docente, a 

complexidade da formação aumenta quando no exercício da profissão a ação 

educativa não se resume a um grupo especifico, pois o professor/a é formado 

para atuar em diferentes níveis na educação básica, e que apresenta diferentes 

características. 

Entre tantos fatores citados estão destacados como causa do desacordo 

entre saberes desenvolvidos, constituídos durante a formação inicial e também 

os exigidos no andamento do exercício da profissão docente a separação entre 

disciplinas específicas com as pedagógicas a divisão entre teoria e prática 

além do desacordo entre formação acadêmica e a escola em sua realidade.  

Ressalta-se também uma demanda recorrente no uso das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) e a utilização na educação submete ao 

dever de qualificar futuros docentes em sua formação inicial ao uso e domínio 

dessas ferramentas para o desenvolvimento da aprendizagem e assim da 

escola no mundo tecnológico.  

De acordo com a formação inicial o professor/a não detém todos os 

saberes necessários a prática pedagógica e enfrenta ainda a diversidade de 

cada realidade em sala de aula é necessário que permaneça realizando 

formação continuada na intenção de (res) significar sua pratica e desta maneira 

aprimorar seus conhecimentos.  

De acordo com Freire, (1996, p. 43), afirma que “na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é a reflexão crítica sobre 
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a pratica”. É preciso repensar as ações dentro da sala de aula alcançando 

assim um melhor desempenho dos educandos.   

Destaca Freire, (1996, p.44), os educadores diante da aceitação e sua 

posição que “quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 

razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, 

de promover-me (...)” neste sentido é preciso reconhecer o que não está dando 

certo em sua prática, de modo que venha transformar esse eixo. 

No entanto faz-se necessário que os sujeitos formadores, possam 

reconhecer e internalizar em si a verdadeira importância e de que maneira influi 

na vida dos sujeitos em formação e assim estar motivados na realização das 

atividades que precisam realizar com competência. 

O professor/a sendo um mediador das ideias possibilitando ao aluno/a 

pensar e formar seus conhecimentos neste sentido precisa ter ciência que o 

seu saber não é totalizado e que os aluno/as trazem saberes prévios e explorar 

toda essa bagagem de seu alunado, pois estes conhecimentos devem ser 

aperfeiçoados assim modificando e flexibilizando as práticas e suas 

metodologias. 

Sabemos que a educação é um caminho importante para a formação 

dos indivíduos, no constante preparo para o convívio social, e enfrentar os 

problemas do cotidiano que a sociedade oferece, assim jamais poderá ser 

deixado de destacar a importância da formação do professor/a e sua identidade 

profissional. 

Neste sentido a formação do professor/a seja inicial ou continuada faz 

parte fundamentalmente no exercício da profissão, trazendo saberes teóricos, 

histórias, práticas que constituem a atuação desses profissionais juntamente à 

esta formação está a construção e definição da identidade profissional.  

A construção da identidade profissional se dá a partir das significações 

sociais avaliando constantemente os significados sociais, da profissão, neste 

contexto o professor/a constrói sua identidade profissional, ciente da suma 

importância de seu papel na formação de uma sociedade, faz necessário rever 

as tradições e significados que a profissão traz ao longo da história, pois sofre 

alterações de acordo que a sociedade muda ou com cada sociedade em que 

atua, portanto as relações constituídas no ambiente de trabalho docente 

contribui para a construção da identidade profissional. 
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Portanto são vários os fatores que influenciam na definição da 

identidade profissional do professor/a, é preciso destacar a questão da 

autonomia realização das atividades, nos grupos em que envolve-se a relação 

que constrói, observando também sua história de vida que influencia sua vida 

profissional, constata-se que o professor/a é sujeito reflexivo de suas práticas 

em todas essas questões na construção de sua identidade, com saberes 

adquiridos que não são imutáveis, precisam ser reavaliados sempre para 

atender as necessidades da sociedade.   
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4  METODOLOGIA 

 

Na visão de Marconi e Lakatos (2011), a metodologia é um instrumento 

dirigido a valorizar e tornar mais eficiente à pesquisa científica, que faz parte da 

ciência.  Numa abordagem mais filosófica, a pesquisa é considerada como: 

 

A obtenção de verdade, por intermédio da comprovação de 
hipóteses, que, por sua vez, são pontes entre a observação da 
realidade e teoria científica, que explica a realidade. O método é o 
conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – Conhecimentos 
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.  (MARCONI; 
LAKATOS, 2011, p. 46).  

 

O presente trabalho foi construído na perspectiva de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratório, coletando dados que serviram como base 

principal de referência para o tratamento dos resultados. Envolveram 

entrevistas e rodas de conversa realizada através da plataforma Google Meet, 

o trabalho teve como sujeitos de pesquisa cinco professoras que atuam em 

uma Escola de Educação Infantil, da Rede Municipal de Educação no 

Munícipio de São Luiz Gonzaga-RS. 

A opção pela pesquisa qualitativa se deu porque,  

 

a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamentos etc . 
(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 269).  

 
Mediante o desenvolvimento da pesquisa se teve a preocupação em 

tratar com profundidade os fenômenos a fim de compreendê-los procurando 

estabelecer as correlações entre os dados e os fundamentos teóricos. 

Em um primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico 

alicerçando-se nos estudos de Piaget, Wallon e Vygotsky, tendo em vista que 

estes teóricos desenvolveram em seus estudos uma abordagem significativa 

sobre o tema afetividade, sendo que estes autores trazem abordagens sobre a 

importância da mesma no processo de ensino e aprendizagem.  

Na tentativa de alcançar os objetivos delimitados na introdução deste 

trabalho, escolhi como ferramenta de coleta de dados às rodas de conversa, 



38 
 

tendo em vista, que elas nos proporcionam uma aproximação maior com os 

sujeitos de pesquisa. 

Após a realização da roda de conversa foi realizada apreciação das 

informações coletadas para analisar a importância da dimensão afetiva na 

construção dos saberes docentes.   

A roda de conversa foi realizada via Google Meet que é um serviço de 

comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google, o que me favoreceu devido 

a pandemia do Coronavírus, no primeiro semestre de 2020, com o total de 

cinco professoras de Educação Infantil da escola Inácia Gomes Caldas em São 

Luiz Gonzaga.  

Iniciou-se a roda de conversa com a fala da professora orientadora Dr.ª 

Rita Cristine, explicando o tema e o objetivos da pesquisa, instigando as 

participantes para o diálogo. Logo em seguida a pesquisadora assumiu a 

mediação da conversa, as perguntas que serviram como base das rodas de 

conversas foram: Qual a contribuição da dimensão afetiva na formação dos 

saberes docentes? Em que momento aparece afetividade nas relações entre 

estudantes e professoras? A roda de conversa teve por duração mais ou 

menos 1h. Possibilitando assim, a análise desses material e sua divisão em 

categorias. 
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5  ANÁLISES 

 

 

Apresento agora o resultado dos diálogos com as professoras 

entrevistadas da Educação Infantil, separados nas seguintes categorias de 

analises: A afetividade como parte integrante da prática pedagógica na 

Educação Infantil; Afetividade como processo que deve ser construído; 

Afetividade como base da confiança na relação professora/ aluno/as e alunas. 

 

5.1 A AFETIVIDADE COMO PARTE INTEGRANTE DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Ao longo da roda de conversa foi possível constatar que as professoras 

ao receberem a questão provocadora sobre na prática pedagógica destacam a 

importância da afetividade no contexto da prática cotidiana em sala de aula.  

A professora Zilda2 trouxe com relação à afetividade, a importância, nos 

apontando a frequência com o qual ela é trabalhada na escola, o que confirma 

o que vem sendo abordado durante todo este trabalho. 

 
A afetividade é algo que nós trabalhamos em período integral. 
(Professora Zilda, 25/05/2020) 

 

Também fala sobre as marcas que a afetividade deixa em quem a 

utiliza em sua metodologia, pois a afetividade é algo que contagia, e deixa 

lembranças afetivas, tanto em quem prática, quanto em quem recebe. 

 
As marcas que ficam em nós, nos fazem lembrar a infância para 
sempre. (Professora Zilda, 25/05/2020) 
 

Para Piaget (2001, p. 18), o termo afetividade também designa os “[...] 

sentimentos propriamente ditos e, em particular, as emoções”. Nesse sentido o 

autor afirma que os sentimentos e as emoções estão diretamente ligados a 

afetividade, e quando trabalhados integralmente, podem deixar marcas 

positivas na criança. 

                                                           
2 Os nomes são fictícios, foram escolhidos aleatoriamente. Os termos de consentimento livre 

esclarecido, estão guardados com a pesquisadora. Nos anexos constam os modelos dos termos que as 
entrevistadas receberam. 
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A professora também afirma que é por meio da afetividade, que o 

docente conseguirá realizar um bom trabalho em sala de aula. 

 
Nós temos que usar o afetivo o emocional para poder fazer um bom 
trabalho com as crianças e com o grupo todo da escola. (Professora 
Zilda, 25/05/2020) 

 

As relações afetivas interferem diretamente no comportamento das 

crianças, e elas trazem isso para dentro da sala de aula. Na Educação Infantil, 

o emocional das crianças, dos pais e dos professores é fator determinante para 

se definir como ocorrerá o dia de aula, Zilda nos fala: 

 
O bebê você percebe quando está tudo bem, e sente quando está 
com problema na maioria das vezes é possível sentir no olhar, e os 
maiores você percebe nas atitudes em cada idade tem as reações, 
então avaliamos para ver se tem algo errado, já na questão do adulto, 
referente aos pais quando estão com problemas, termina refletindo na 
criança quando a família está bem às coisas caminham bem. 
(Professora Zilda, 25/05/2020) 

 

Wallon (1986, p. 146) aponta que: “[...] a coesão de reações, atitudes e 

sentimentos, que as emoções são capazes de realizar em um grupo, explica o 

papel que elas devem ter desempenhado nos primeiros tempos das 

sociedades humanas [...]”. O autor confirma as falas acima citadas, quando nos 

fala sobre a importância e influência das emoções nas atitudes e 

comportamento do educador e da família, afetando diretamente a criança. 

Mas como vem sem sendo mostrado neste trabalho a afetividade é um 

conjunto de fatores, gestos e condições, como nos traz a professora Giovana:  

 
Afetividade não é só beijar ou abraçar dar colo. (Professora Giovana, 
25/05/2020) 
 

 Que complementa sua fala nos dizendo que: 

 
Você beija, abraça dá colo, aí solta eles vão mexer em alguma coisa 
aí, só fala não mexe ou não pode mexer, essa afetividade no sentido 
de deixar explorar aquele ambiente, a interação também faz parte da 
afetividade e o respeito a eles, e isso às vezes acabamos não 
fazendo nós tentamos bastante na parte do carinho, do beijar, 
abraçar, e dar colo e às vezes não nós damos conta que também faz 
parte do afetivo. (Professora Giovana, 25/05/2020) 

 

Percebemos a importância de respeitar e incentivar as fases da criança, 

durante seu desenvolvimento, esse incentivo deve ser sempre com afeto, pois 
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afetividade não é somente o carinho físico, mas também ensinar as regras e 

saber usar a palavra não, como nos afirma Wallon (2007): 

 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão 
de suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de 
metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade. 
(WALLON, 2007, p. 198). 

 

Precisamos ensinar com afeto, instigar nas crianças a curiosidade, os 

desafios, sempre com paciência, e carinho, incentivando o seu 

desenvolvimento. Para que elas possam descobrir o mundo sem medo. E a 

professora Ana complementa aquilo que a professora Giovana disse ao afirmar 

que:  

 
É por meio da afetividade que você consegue desenvolver e 
despertar a curiosidade, a criança aprender a assimilar e dentro da 
primeira infância ainda é o tempo onde tudo que nós investimos de 
positivo vai contribuir no sucesso dela na escola. (Professora Ana, 
25/05/2020) 
 

 

A afetividade na Educação Infantil começa com o toque, o olhar, o 

cheiro, pois os bebês chegam cada vez mais cedo, para dentro da escola, e o 

contato físico e o carinho acabam ficando por conta das professoras e 

atendentes. A professora Ana traz essa reflexão nos dizendo que: 

 
 O seu olhar é a primeira relação com o bebê, pois ele não irá falar, 
mas vai sentir, é diferente em cada faixa etária, mas acredito que a 
afetividade é intensa e profunda além do que imaginamos, desde um 
olhar, a forma de respirar perto da criança tudo vai desencadear 
diferentes emoções.  (Professora Ana, 25/05/2020) 

 
 E complementa sua fala: 

 
As nossas relações são fundamentadas no amor e quem vai cuidar 
de um ser humano, só outro ser humano, então essas relações 
precisam ser refletidas, pensadas, reorganizadas porque nós vamos 
sentir todas as emoções boas ou ruins. (Professora Ana, 25/05/2020) 
 

Freire (1999) confirma as falas da professora Ana e tudo o que vem 

sendo discutido neste trabalho, pois a influência da professora, sua postura 

diante da turma pode interferir na construção da personalidade do educando. É 

o que vemos no excerto a seguir:  
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“Às vezes mal se imagina o que pode passar a representar um 
simples gesto de um professor. O que pode um gesto aparentemente 
insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 
educando por si mesmo”. 

 

Para encerrar essa categoria, a professora Dora, nos atenta para o fato 

da família também precisar ser afetiva. A Educação Infantil precisa que essa 

relação, escola/família aconteça, pois, as crianças ainda não sabem expressar 

suas emoções pela fala e se a família não contribuir a relação fica desgastante 

e difícil.  

 
A base de tudo desde a infância o que é feito com as crianças, o que 
é desenvolvido, as habilidades, o jeito a questão da afetividade é o 
que fica então principalmente na fase em que trabalhamos nessa 
etapa da primeira infância é a base para tudo então essa afetividade 
tem que ser realizada da melhor forma possível e penso que a 
questão dos pais precisa ser resgatada até para ter uma melhor 
relação com a família porque às vezes eles só entregam e não 
querem dizer nada e precisamos saber e tem que ir atrás e quando 
falam. (Professora Dora, 25/05/2020) 

A partir das falas acima mencionadas é possível perceber que as 

professoras que participaram da roda de conversa entendem a afetividade 

como um elemento importante nas relações com seus alunos e alunas e 

trabalham nesta direção. 

 

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e as 

duas adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, 

pois os sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações, 

das quais a inteligência constitui a estrutura. (PIAGET, 1971, p.271) 

 

Piaget (1971) confirma no excerto acima, as falas das professoras e tudo 

o que vem sendo discutido neste trabalho, de que a afetividade não é algo que 

se trabalha separado, ela deve estar sempre presente em qualquer etapa da 

educação.  

5.2 AFETIVIDADE COMO PROCESSO QUE DEVE SER CONSTRUÍDO 

 

Durante a roda de conversa ao abordar a afetividade como um processo 

a ser construído, as professoras trouxeram muitas contribuições. A professora 

Ana, nos diz que: 

Acredito que quando trabalhamos a afetividade nós temos que 
desenvolver em nós também as emoções.  E falar sobre as emoções 
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é bem difícil porque nós já viemos de uma geração que não foi muito 
oportunizada esse respeito ao outro, nós tínhamos respeito aos 
nossos pais, mas, por medo então, nós tínhamos uma relação de 
afetividade diferente dos dias de hoje que é oportunizado a fala, e o 
posicionamento da criança. (Professora Ana, 25/05/2020) 

 

As pessoas cada vez mais estão se distanciando, e os adultos muitas 

vezes tem receio de demonstrar sentimentos e emoções, para complementar a 

fala acima, a professora Zilda nos diz que: 

 

As pessoas estão muito carentes de tudo e você pode ver que até o 
adulto precisa de afeto, como é que vai desenvolver isso na criança, 
então é complicado. (Professora Zilda, 25/05/2020) 
 
 

Corroborando com as falas das professoras Freire (1999, p.148) nos 

aponta que: “Este saber, o da importância [dos] gestos que se multiplicam 

diariamente nas tramas do espaço escolar, é algo sobre o que teríamos que 

refletir seriamente”. Mostrando com esta afirmação que a afetividade ainda 

precisa ser mais trabalhada não só com as crianças, mas em todos os 

espaços, inclusive com os adultos. 

A educação precisa ser firme, mas baseada no amor, busca-se neste 

trabalho falar sobre afetividade, como um meio de se ensinar, os conteúdos 

que devem ser trabalhados na escola para um bom desenvolvimento da 

criança. É o que nos diz a professora Marta: 

 
Nos tempos de hoje precisa-se resgatar os valores, nós estamos 
sempre buscando, vai começando pelo o respeito, o carinho tudo 
isso é pelos pequeninos e ai você trabalha o pedagógico, mas ao 
mesmo tempo está trabalhando os valores incutindo o carinho o amor 
a forma de falar e eles entendem quando nós falamos mais firme é 
impressionante muito lindo. (Professora Marta, 25/05/2020) 

 
Refletindo sobre as falas transcritas acima percebemos que a 

construção da afetividade inicia com os gestos da criança que nesta fase são 

repletos de significados afetivos. Como afirma Vygotsky (2000): 

 

O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que 
os outros aspectos e é objeto de preocupação da educação nas 
mesmas proporções em que o são a inteligência e a vontade. O amor 
pode vir a ser um talento tanto quanto a genialidade, quanto a 
descoberta do cálculo diferencial. Vigotski (2000, p.146). 
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O autor no excerto acima destaca o quanto a afetividade é importante e 

deve ser trabalhada tanto quanto as outras competências, pois o amor é um 

talento tanto quanto qualquer outro saber.  

 

5.3 AFETIVIDADE COMO BASE DA CONFIANÇA NA RELAÇÃO 

PROFESSORA/ ALUNO/AS E ALUNAS 

 

Ao analisar a fala da professora constatamos que a afetividade deve ser 

base da confiança na interação professora/aluno/as para que haja uma boa 

convivência, sendo assim é necessária uma reflexão constante de sua prática, 

é o que podemos observar no excerto a seguir: 

 

Desenvolver na criança e no adulto que cuida dela essa autoridade 
pedagógica, a relação afetiva vai depender muito da confiança entre os 
pares tanto os pequenos/ adultos e os adultos/adultos, porque a 
criança vai olhar para nós e vai interiorizar algum significado do que ela 
está vendo, se você tem com a criança uma postura e entre os adultos 
outra postura indiretamente ela vai tendo ou medo de nós ou criando 
algumas emoções dependendo das nossas atitudes e isso é um 
conjunto assim nós temos que respeitar a criança o cuidado com ela as 
emoções que ela sente. (Professora Ana, 25/05/2020) 

 

Neste sentido Wallon (1999) afirma que: “com toda a sua sensibilidade 

postural, a criança guia-se pelas pessoas que a rodeiam, que a atraem e a 

quem procura imitar” (WALLON, 1999, p. 221). O que é destacado pela 

professora Ana, pois as crianças assimilam o que o adulto representa para ela, 

então se o comportamento da professora é afetivo, logo ela interiorizará, assim 

como o contrário pode deixar marcas negativas. 
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das falas das professoras foi possível inferir por meio das 

conversas que elas mantém uma prática afetiva com os alunos. A pesquisa 

propôs trazer como a dimensão afetiva permeia os saberes docentes, neste 

sentido Wallon (1995, p.42) destaca que “a afetividade seria a primeira forma 

de interação, com o meio ambiente e a motivação primeira do movimento [...]. 

As emoções são, também, a base do desenvolvimento do terceiro campo 

funcional, as inteligências” o que podemos constatar que a professora 

juntamente com a família, possui um papel fundamental na formação intelectual 

e afetiva da criança, e entendem que é nas interações permeadas pela 

afetividade que a criança cria vínculos e desenvolve relações que possibilitam 

o processo de aprendizagem de maneira prazerosa e criativa. 

De acordo com Piaget (2007, p. 21), “existe, com efeito, um paralelo 

constante entre a vida afetiva e a intelectual”, assim, a criança inserida em um 

ambiente em que se trabalha a afetividade terá um bom desenvolvimento que 

afetará positivamente ou negativamente em sua vida, pois poderá relacionar 

suas aprendizagens as emoções vivenciadas. 

É importante destacar que o estudo sobre a dimensão afetiva possibilita 

ao docente conhecimento de várias possibilidades relacionadas ao 

desenvolvimento e aprendizagem, com um olhar sobre suas atitudes. Portanto 

estar apropriado da concepção de dimensão afetiva na construção dos saberes 

docentes de acordo com as ideias de autores como Wallon, Vygostky e Piaget 

proporciona uma melhor compreensão sobre as ações do docente em sua 

pratica e suas decisões.  

Assim no intuito que essa pesquisa venha contribuir de alguma maneira 

para a conscientização de estar atento as práticas pedagógicas e refletir sobre 

a importância da dimensão afetiva na construção dos saberes docentes na 

realização da pratica e seu aperfeiçoamento. 

A afetividade se apresenta como destaque no processo de ensino-

aprendizagem e nas relações entre professora/ aluno/a e família envolvendo 

sentimentos como o afeto, amor, carinho, atenção e respeito. 

Conclui-se que a afetividade permeia todo o desenvolvimento da criança 

o que faz com que desperte o interesse e motivação quanto mais trabalhada a 
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criança melhor será seu desenvolvimento, como futura professora pretendo 

utilizar a afetividade em minhas praticas pedagógicas.  
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APÊNDICE - A 

 
 

Perguntas professoras: 

 Qual a contribuição da dimensão afetiva na formação dos saberes 

docentes? 

  Em que momento aparece afetividade nas relações entre estudantes e 

professoras? 

 

 

 

APENDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de Graduação 

em Educação intitulada “A DIMENSÃO AFETIVA NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES”. 

A pesquisadora responsável por essa pesquisa é NELCI MARLENE OLIVEIRA SCHNEIDER, que 

pode ser contatada no telefone (055996462021), no endereço Rua Venâncio Aires, Nº 4051 – 

Bairro Vila Mario– São Luiz Gonzaga RS, e-mail (nelci.schneider76@gmail.com). 

 Será realizada uma roda de conversa, tendo como objetivo geral compreender como a 

dimensão afetiva se entrelaça nos saberes docentes dos professores que atuam na educação 

infantil e objetivos específicos verificar como a dimensão afetiva compõem as práticas 

docentes no espaço da educação infantil, identificar como a afetividade aparece nas relações 

entre professores e alunos na educação infantil,  tendo como questão norteadora o seguinte 

problema de pesquisa: “De que modo a dimensão afetiva pode contribuir na formação dos 

saberes docentes? Poderão ser previamente agendados a data e horário para a referida roda 

de conversa.  Esse procedimento ocorrerá via Google Meet com as professoras da escola 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI INÁCIA GOMES CALDAS – SÃO LUIZ GONZAGA. Não é 

obrigatório responder a todas as perguntas. 

O resultado servirá para refletir sobre como a afetividade permeia as práticas docentes 

e a contribuição afetiva no desenvolvimento da aprendizagem na Educação Infantil.  

 A pessoa que estará acompanhando o procedimento da roda de conversa será apenas 

a pesquisadora estudante de graduação Nelci Marlene Oliveira Schneider.  

 Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de despesa 

e constrangimento.  
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 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através 

da não identificação do seu nome. 

 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro 

de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 

02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o 

participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com: 

Prof.ª Dr.ª Rita Cristine Basso Soares Severo 

Coordenadora da Área de humanas 

Professora Adjunta de Pedagogia 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(55 51) 3288-9070 | (51) 99235-8029 

rita-severo@uergs.edu.br  

www.uergs.edu.br  

nelci-schneider@uergs.edu.br  

 

Nome da participante:  

______________________________          ____________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa           Assinatura da Pesquisadora 

 

  

mailto:rita-severo@uergs.edu.br
http://www.uergs.edu.br/
mailto:nelci-schneider@uergs.edu.br
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Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) 

Eu, Nelci Marlene Oliveira Schneider, da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, do curso de Pedagogia, do departamento de Ciências 

Humanas da Unidade de São Luiz Gonzaga, no âmbito do projeto de 

pesquisa intitulado “A dimensão afetiva na construção dos saberes 

docentes”, comprometo-me com a utilização dos dados contidos nos meus 

registros de pesquisa. Esclareço que os dados a serem coletados se referem a 

uma roda de conversa que será realizado via Google Meet no dia 

25/05/2020 

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade das 

informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos 

indivíduos que terão suas informações acessadas. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou o 

banco de dados em sua íntegra, ou parte dele, à pessoas não envolvidas na 

equipe da pesquisa. Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e 

utilização das informações apenas para cumprimento dos objetivos previstos 

nesta pesquisa.  Quaisquer outras 

Informações pelo endereço  nelci-schneider@uergs.edu.br 

Prof.ª Dr.ª Rita Cristine Basso Soares Severo 

Coordenadora da Área de humanas 

Professora Adjunta de Pedagogia 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(55 51) 3288-9070 | (51) 99235-8029 

rita-severo@uergs.edu.br 

www.uergs.edu.br 

São Luiz Gonzaga, 25 de Maio de 2020. 

________________________________________ 

Nelci Marlene Oliveira Schneider 

Pesquisadora Responsável 

mailto:nelci-schneider@uergs.edu.br
mailto:caroline-duschitz@uergs.edu.br
http://www.uergs.edu.br/
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DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “A dimensão afetiva na construção dos saberes 

docentes” de autoria da pesquisadora Nelci Marlene Oliveira Schneider a ser 

desenvolvido em nossa instituição. Informamos que conhecemos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos de pesquisa 

participantes da Escola Municipal de Educação Infantil Inácia Gomes Caldas. 

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.   

Sabemos que a Escola Municipal de Educação Infantil Inácia Gomes Caldas poderá a 

qualquer fase desta pesquisa retirar esse consentimento e neste caso, informaremos a 

pesquisadora acima mencionada. Além disto, concordamos que os resultados deste 

estudo poderão ser apresentados por escrito ou oralmente em congressos e/ou 

revistas científicas, garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes envolvidos na 

pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 

 

Atenciosamente, 

 São Luiz Gonzaga, 25 de Maio de 2020. 

_________________________________ 

Diretora: 

 

Escola Municipal de Educação Infantil Inácia Gomes Caldas 

CNPJ: 11280595/0001-00 


