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RESUMO 

 

Neste estudo aborda-se a afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Sabe-se que a 

relação professor-aluno é o vínculo que auxiliará na aprendizagem dentro e fora do contexto 

escolar. Tem-se como objetivo geral descrever como ocorre a formação do professor para 

afetividade no processo de ensino aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, no qual foram selecionados trabalhos que procuravam explicar sobre o assunto os 

quais estavam no idioma português. Foram adotados como critérios de inclusão, trabalhos 

referentes ao assunto em acervos de bibliotecas on-line, periódicos e sítios do Ministério da 

Educação publicados entre 2007 a 2019, e como critérios de exclusão aqueles publicados em 

blog, fórum ou que não tiveram embasamento na pesquisa e publicados em anos abaixo do ano 

2007. Educar é ajudar o aluno a conquistar uma consciência de si mesmo, dos outros, da 

sociedade em que vive e o seu papel dentro dela. Sendo assim o educador a cada momento 

assume uma função de suma importância na rotina de uma criança e tem como responsabilidade 

ampliar paradigmas, contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, respeitando sempre o 

conhecimento prévio de cada indivíduo. 

 

 

Palavras-chave:Afetividade. Educação Inclusiva. Educação Infantil. Ensino Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study addresses affectivity in the teaching and learning process. It is known that the teacher-

student relationship is the link that will assist in learning within and outside the school context. It 

has as a general objective to describe how the formation of the teacher for affectivity in the 

teaching-learning process took place. Bibliographic, in which works were selected that tried to 

explain on the subject which were in the Portuguese language. Inclusion criteria were works 

related to the subject in collections of online libraries, periodicals and Ministry of Education 

websites published between 2007 to 2019, and exclusion criteria were those published on a blog, 

forum or that were not based on research and published in years below the year 2007. Education 

is to help the student to gain an awareness of himself, of others, of the society in which he lives 

and his role within it. in a child's routine and is responsible for expanding paradigms, 

contributing to the development of knowledge, always respecting the prior knowledge of each 

individual. 

 

Keywords:Affectivity. Inclusive. Education. Child education. Teaching Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A afetividade na educação constitui um campo de grande importância de conhecimento 

que deve ser explorado pelos professores desde as séries iniciais, uma vez que, por meio dela 

podemos compreender a razão do comportamento humano, pois, é uma grande colaboradora da 

aprendizagem (SARNOSKI, 2014). 

Assim, neste estudo aborda-se a afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Sabe-

se que a relação professor-aluno é o vínculo que auxiliará a aprendizagem dentro e fora do 

contexto escolar. No processo ensino-aprendizagem o professor como sujeito de grande 

importância no processo de desenvolvimento da afetividade com o aluno, deve passar-lhe metas 

claras e realistas fazendo que o aluno sinta-se encorajado a realizar tarefas que os desafiam. O 

mesmo precisa sentir vontade de aprender, e o professor é quem pode manifestar o interesse no 

aluno. 

 A afetividade deve ser mostrada pelo professor de forma contínua, tendo em vista que a 

escassez de afetividade reproduz no estabelecimento de relações frias, sem envolvimento, sem 

resultado. No ambiente escolar, a relação afetiva deve superar a sala de aula, pois um aluno, 

professor ou funcionário que não demonstra relações de carinho com a escola, não apresentará 

afeição em suas atitudes. A ausência dela é a adversidade de compreensão do aluno no processo e 

desenvolvimento da aprendizagem (OLIVEIRA, 2011). 

 O desempenho dos alunos demonstra que é de suma importância  a afetividade em sala de 

aula como sendo primordial para melhorar os índices de desenvolvimento dos mesmos. Os 

professores utilizam inúmeras estratégias para atingir de forma afetiva os alunos tais como: 

dinâmicas, trabalhos em grupo; contação de histórias; ludicidade; uso de fantoches; 

dramatização; brincadeiras variadas e troca de idéias (COSTA, 2016). 
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 A motivação para a escolha do tema justifica-se em razão da escola ser o primeiro 

ambiente de aprendizagem por meio social da criança sendo assim, trazendo presenças afetivas. 

Nesse meio tempo ocorre um acúmulo de desenvolvimentos afetivos, e o professor passa a ter 

uma grande importância na relação de ensino-aprendizagem do mesmo. Quando inicia o processo 

da criança dentro da escola, ela vai carregada de sentimentos, medos, um misto de emoções, 

sendo assim necessário o período de adaptação, pois é um universo diferente do qual a criança é 

acostumada. Assim, para haver uma boa adaptação é necessária a relação afetiva do professor, 

certo que cada criança tem uma forma diferente de se adaptar a situações novas. 

Acredita-se que o professor saiba como exercer influência positiva em cada aluno, assim o 

incentivando e mostrando que ele é sim capaz de criar vínculos e aprender. O professor necessita 

ser um incentivador dos alunos para que os mesmos não se sintam incapazes de aprender. 

 A partir do exposto tem-se a seguinte questão norteadora: Como acontece a formação do 

professor para a afetividade no processo de ensino e aprendizagem? 

Tem-se como objetivo geral descrever como ocorre a formação do professor para 

afetividade no processo de ensino aprendizagem. Já os objetivos específicos são: discorrer sobre 

as manifestações da afetividade no processo de ensino e aprendizagem e compreender como as 

necessidades afetivas interferem no desenvolvimento cognitivo para as aprendizagens. 

        Embora a função fundamental da escola seja a construção e a transmissão do conhecimento 

historicamente produzido pela humanidade há que se evidenciarem as relações afetivas como 

sendo importantíssimas, visto que a construção e transmissão de conhecimentos proposta pela 

escola geram a relação interpessoal, ou seja, a troca de experiências entre os indivíduos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como foco a afetividade no ambiente escolar e no processo ensino-

aprendizagem tendo em consideração a relação professor x aluno. Fala-se ainda sobre a 

necessidade do comprometimento da família, pois é primeiramente no ambiente familiar onde a 

criança receberá amor, como também o lúdico, também incentivando o cognitivo da criança, 

como também de várias outras formas tornando-se capaz da criança ter um aprendizado através 

do afeto. 

 

2.1 Afetividade na educação infantil 
 

Quando se pensa no processo de ensino-aprendizagem, inúmeros aspectos indispensáveis 

são lembrados, como o afetivo, o cultural, o social e o cognitivo. E em meio a todos eles, o aspecto 

relacionado a afetividade tem-se mostrado considerável na aprendizagem da criança. A afetividade 

tem um papel indispensável avanço de desenvolvimento da personalidade da criança, que aparece 

primeiro no comportamento e depois na expressão. O desenvolvimento é uma evolução continua, 

visto que o ser humano em nenhum momento está pronto e acabado, esse desenvolvimento se 

refere ao mental e ao crescimento orgânico, percebendo as características comuns de uma faixa 

etária, assim reconhecendo suas individualidades (SARNOSKI, 2014). 

É de se notar que entre a emoção e a atividade intelectual existe interdependência, mas 

também oposição, pois, ao mesmo tempo em que ambas estão presentes na unidade do 

desenvolvimento, a emoção se esvai diante da atividade intelectual. Em nossas vidas, 

freqüentemente, somos surpreendidos pelos surtos emotivos que nos deixam incapazes de perceber 
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a situação à nossa volta de modo a reagir de maneira impactante. Nesses momentos, há ausência de 

interconexão entre a emoção e a razão, ou seja, não se dispõe de estado de equilíbrio entre ambas, 

pelo menos por um determinado tempo, prevalecendo os surtos emocionais (FERREIRA, 2019). 

Se observarmos o comportamento humano, verificamos falta de linearidade, pois os estados 

de serenidade são intercalados por crises emotivas, sendo que a intensidade dos contornos de cada 

um desses momentos depende de como cada indivíduo integra a relação emoção e inteligência. 

Estes momentos trás uma interdependência do intelectual e a emoção, porém, importante ressaltar 

que mesmo com a presença de ambas no desenvolvimento integral do aluno existem momentos 

que uma ação se vai diante da atividade intelectual. Dito isso, o surtos sem motivos que podem 

acontecer durante o cotidiano estabelecem uma situação de incapacidade da percepção. Nesses 

momentos o equilíbrio entre ambas é inexistente e cada indivíduo se relaciona de forma diferente 

com essa situação (FERREIRA, 2019). 

A afetividade é o processo mais profundo e incompreensível que o ser humano pode 

compartilhar, ela é a combinação de todas as emoções como: ciúme, raiva, amor, motivação e 

outros. Descobrir e cuidar satisfatoriamente de todos nas sensações é que vai possibilitar ao 

indivíduo uma existência impressionante, plena e tranqüila (SARNOSKI, 2014). 

Ferreira (2019) diz que percebemos que as necessidades de amor e afeto precisam ser 

atendidas para a chamada motivação crescer, que os alunos sentem quando o professor gosta de 

verdade de cada um deles e isso os estimula a aprender e a crescer e que os professores, ao lidarem 

com a formação de seres humanos, trabalham com os aspectos cognitivos e afetivos e isso exige 

uma diversificação de atitudes para atender às diferentes demandas escolares e sociais. Existindo a 

necessidade de atender o amor e o afeto dentro da sala de aula, a fim de promover a motivação, 

bem como a estimulação da aprendizagem e evolução dos alunos, portanto é necessário que os 

profissionais de ensino trabalhem e a cognição e afetividade de forma diversa em seu exercício 

para sim atender as demandas escolares e sociais existentes. 
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No seguimento de ensino-aprendizagem, a afetividade é um componente importante para 

o educador e também ao educando, uma vez que a partir da percepção da importância, as 

atividades serão realizadas de forma que o educando perceba as vantagens de desempenhar e 

realizar as atividades desafiadoras. É necessário que o educando sinta a vontade de aprender, e o 

educador será capaz de estimular  esse interesse no aluno. A afetividade na educação estabelece  

um campo de conhecimento de grande importância em que o professor deve explorar desde as 

séries inicias, uma vez que, através dessa importância conseguimos compreender a razão do 

desempenho humano, sendo a afetividade  uma grande associada da aprendizagem(SARNOSKI, 

2014). 

A afetividade como expressão de sentimentos contribui no processo  ensino-aprendizagem  

de  forma  inequívoca,  pois  sem  este  estabelecimento  vincular,  a  aprendizagem ficará  

severamente  prejudicada  uma  vez  que  o  desenvolvimento  integral  de  qualquer  ser humano 

passa por experiências de afeto (FERREIRA, 2019). 

No dia-a-dia do aluno, é importante uma educação que incentive a criatividade, a 

imaginação e ensinando o aluno a aprender a pensar. Visto que o processo de aprendizagem é 

completamente pessoal, e a afetividade assim como a inteligência não surge pronta. Uma e outra 

progridem ao longo do desenvolvimento: se transformam de um período a outro, pois, à 

proporção que o indivíduo amplia seus conhecimentos, as necessidades afetivas se tornam 

cognitivas, conseqüentemente, ao aprender o ser humano amplifica os conhecimentos assim 

fazendo ligações aqueles já eram existentes em si (SARNOSKI, 2014). 

A afetividade está presente na vida da criança e também na vida do professor, pois o 

mesmo já passou por esse período de transformação entre vida na infantil e vida adulta, porém 

sem identificar o quanto ser criança é importante para as fases do desenvolvimento humano. 

Assim o professor necessita estar ciente do quão é importante estar próximo de seus alunos como 

forma de aprendizagem e fortalecimento dos laços cognitivos do aluno, alcançando uma 

confiança precisa para o aprendizado do mesmo (DO NASCIMENTO  et al., 2017). 
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Para que aconteça um melhor entendimento sobre como essa afetividade auxilia no 

processo ensino aprendizagem, busca-se um aprofundamento mais específico e teorizado, visto 

que quando é falado em afetividade para aprendizagem é necessário que sejam consideradas 

peculiaridades do ambiente escolar (DO NASCIMENTO  et al., 2017). 

Sendo assim, não é suficiente somente investigar, retratar ou reconhecer como é 

trabalhada a afetividade nas escolas, por que ensinar é, em resumo, um trabalho para assessorar 

ou contornar o desempenho de cada ser humano, pois esse processo ocorre de fora para dentro, 

não se pode desconsiderar os anos de vida iniciais da criança, pois eles são a base para um 

amadurecimento saudável de sua individualidade. A partir da relação que a criança tem com seus 

familiares se torna mais fácil entender a construção de um adulto com afetividade mal ou bem 

construída. Não é possível diferenciar os fatores culturais, sociais, genéticos, religiosos e 

neurológicos que podem influenciar consideravelmente na aprendizagem. Como seres humanos, 

e como tais, está na normalidade de sempre buscar algo que nos dê sentido a nossa existência, 

que dê razão para que a vida continue (SARNOSKI, 2014). 

Na educação infantil, a afetividade é tão necessária, pois a criança sendo um ser indefeso 

precisa se sentir confiante para aceitar os ensinamentos propostos por seus professores. A criança 

desde seu nascimento reproduz tudo a sua volta e o fato de receber afeto, conta muito na hora de 

aceitar o que é apresentado a ela como ensinamento prévio e importante para seu 

desenvolvimento enquanto ser humano (DO NASCIMENTO et al., 2017). 

Educar não significa apenas transmitir informações ou mostrar uma trajetória a trilhar, que 

o professor considera ser o certo. Educar é auxiliar o aluno a tomar sentidos de si mesmo, dos 

outros e da sociedade em que vive. É saber aceitar-se como pessoa e principalmente aceitar ao 

outro com seus defeitos e qualidades. É, disponibilizar ferramentas para que o aluno possa 

escolher trilhar por qual caminho, entre inúmeros definir os que são compatíveis com seus 

valores, sua visão de mundo e com as eventualidades adversas que poderão encontrar (DE 

PAULA,2010). 



19

 

   

 
 

 

 

2.3 Afetividade segundo teóricos 
 

Para Piaget (apud ARANTES e AQUINO, 2003, p.57), “a afetividade não se restringe 

apenas com emoções e sentimentos, mas engloba também provém de tendências e vontades.” A 

percepção de afetividade explica-se como uma ação, algo que dará estímulo ao comportamento. 

Assim, como conseqüência, ao início de uma nova fase há uma elevação gradual do 

desenvolvimento mental. Piaget (1978, p.70) diz que “a tendência mais profunda no 

desenvolvimento humano é o caminho para o equilíbrio. E a razão – que exprime as formas 

superiores deste equilíbrio – reúne nela a inteligência e a afetividade”. 

Piaget (1945) traz uma definição de afetividade relacionada aos movimentos mentais e 

não racionais, sendo o afeto o mais o mais indiferenciado e o mais importante para o 

desenvolvimento. A mesma influi na construção do conhecimento com um papel essencial para o 

desempenho eficaz da inteligência. Quando o educando não percebe o afeto, o mesmo perde o 

interesse e também a motivação e como conseqüência não haverá o aprendizado. Piaget 

estabelece, também, uma importante visão das dimensões afetivas e cognitivas no campo da ação 

moral, considerando-as indissociáveis. Segundo ele, toda a ação remete para um “fazer” e para 

um “saber fazer”, sendo que a dimensão afetiva corresponde ao “querer fazer” (SOUSA, 2013). 

Piaget (1978) esclarece que o desenvolvimento da criança, de acordo com uma percepção 

cognitiva, organiza a evolução intelectual em quatro períodos, sendo que o primeiro período 

acontece desde o nascimento aos dois anos de idade e o segundo Ault (1978, p.28) “[...] chama-se 

sensório-motor por que a criança resolve seus problemas usando seus sistemas sensoriais e 

atividade motora, em lugar dos processos simbólicos [...]”, sendo nele onde o bebê tem o 

primeiro aprendizado sobre o mundo em que vive através das experiências sensoriais e motoras, 

acontecendo o descobrimento de si (BARDEN, 2019). 
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No primeiro período o sensório-motor, a criança começa a manipular objetos, aprendendo 

suas particularidades, além de alcançar objetos pela combinação de distintos esquemas por 

intermédio de seus esquemas comportamentais. “Seu comportamento está vinculado ao concreto 

e ao imediato, e só pode aplicar seus esquemas a objetos que pode perceber diretamente”  

(AULT, 1978, p.36). 

Piaget apud Ault (1978, p. 35) estabelece seis estágios que dividem o período sensório-

motor, sendo eles:  

1. Modificação de reflexões (0-1 mês): Os reflexos tornam eficientes sendo substituídos 

por movimentos voluntários. 

2. Reações circulares primárias (1-4 meses): Movimentos interessantes do corpo sendo 

repetidos. 

3. Reações circulares secundárias (4-10 meses): Repetição de eventos externos 

interessantes. 

4. Coordenação de reações secundárias (10-12 meses): Combinação de esquemas para 

que seja alcançado um objetivo. 

5. Reações circulares terciárias (12-18 meses): diferentes repetições para novidade. 

6. Início do pensamento representativo (18-24 meses): capacidade de pensar antes de 

iniciar a ação. 

Dessa forma, se destacam duas consideráveis capacidades sensório-motoras: o 

conhecimento de que os objetos continuam existindo mesmo que não estejam no campo de visão 

e a capacidade de reconhecimento dos objetos, ou seja, a capacidade de permanência de objeto 

(BARDEN, 2019). 

O segundo período é o pré-operatório tendo início aproximadamente aos dois anos de 

idade e podendo durar entre os seis e sete anos. Segundo Ault “a característica mais distinta da 

criança pré-operatória é o desenvolvimento do “funcionamento simbólico”. O funcionamento 

simbólico a capacidade de fazer algo diferente e que não está presente”. (1978, p.45). A criança 
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ao brincar de faz de conta, por exemplo, manipula objetos dando novos significados a ele, usando 

assim linguagens simbólicas para caracterizar atividades do passado e do futuro (BARDEN, 

2019).  

No período das operações concretas, a criança tem uma compreensão espacial melhor, 

podendo localizar-se de modo mais eficiente em diferentes lugares, tendo capacidade de 

relacionar idéias de distância de um local para outro, e assim, maior facilidade em memorizar 

trajetos (PAPALIA, 2006). “Esse estágio é acompanhado por um estágio intermediário em que a 

descoberta intuitiva da resposta correta surge através de ensaio e erro” (PULASKI, 1980, p.72), 

acabando por aprender com o próprio erro, gerando um aprendizado. Nesse estágio das operações 

concretas, a criança é capaz de realizar alguns tipos de classificação e seriação, bem como 

realizar ligações entre objetos que vê ao seu redor, que Papalia (2006) relata como inferência 

transitiva (SCHIRMANN, 2019). 

Segundo Rappaport (1981), a criança começa a ter noção de que as outras pessoas têm 

sentimentos diferenciados dos seus. Esse pensamento é decorrente da diminuição de seu 

egocentrismo, a criança depende de idéias concretas para chegar as suas conclusões, 

 

Esta “reflexão”, é então com um pensamento de segundo grau; o pensamento concreto é 

a representação de ações possíveis. Não nos devemos espantar, então, se o sistema das 

operações concretas deva terminar no decorrer dos últimos anos da infância, antes que se 

torne possível “a reflexão” em operações formais. Quanto a estas, não são outras senão 

as mesmas operações, mas aplicadas a hipóteses ou proposições (PIAGET, 1999, p.60). 

 

 

O último estágio do desenvolvimento infantil é denominado de operações formais, que 

acontece a partir dos 12 anos. Ocorrendo o raciocínio hipotético-dedutivo, o qual é responsável 

pela capacidade de gerar grandes feitos, como a invenção do automóvel, e de solucionar 

problemas cotidianos, 

O pensamento formal, é portanto, “hipotético-dedutivo”, isto é, capaz de deduzir as 

conclusões de puras hipóteses e não somente através de uma observação real. Suas 

conclusões são validas, mesmo independentemente da realidade de fato, sendo por isto 



22

 

   

 
 

 

que esta forma de pensamento envolve uma dificuldade e um trabalho mental muito 

maiores que o pensamento concreto (PIAGET, 1999, p. 59). 

 

 

É nesse momento que o adolescente possui o desenvolvimento cognitivo melhor 

predefinido, desenvolvendo a capacidade do pensamento abstrato, “esse desenvolvimento, 

geralmente em torno dos 11 anos, lhe proporciona um modo novo e mais flexível de manipular as 

informações” (PAPALIA, 2006, p.455). Nesse estágio, os adolescentes conseguem levar em 

conta as combinações de fatores, não somente deduções a partir de hipóteses. Começam, dessa 

forma, a ter consciência da razão podendo entender doutrinas e teorias, conceituar termos e 

buscar compreender o que realmente significam, “com isso adquire capacidade para criticar os 

sistemas sociais e propor novos códigos de conduta; discute os valores morais de seus pais e 

constrói os seus próprios (adquirindo, portanto, autonomia)” (RAPPAPORT, 1981, p.74), 

refletindo sobre seu pensamento, fazendo julgamentos tentando dar razão para o que acredita e 

pensa(SCHIRMANN,2019). 

Para compreensão acerca do papel das emoções segundo Piaget é necessário uma reflexão 

á ligação entre a moral e a formação da personalidade, tendo em vista que a afetividade vai além 

de sentimentos e emoções, envolvendo também as tendências e a vontade (SOUSA, 2013). 

Quando Piaget descreve em relação aos comportamentos, ele menciona o papel da 

afetividade e da inteligência nela. Ele retoma a concepção de que todo comportamento visa 

adaptação. Piaget fortalece os princípios de necessidade e satisfação. As noções de equilíbrio e 

desequilíbrio têm relevância sob a ótica bidmensional afetiva e cognitiva que assim conduziu 

Piaget a elaborar um entendimento sobre os métodos de assimilação e acomodação afetiva. O 

mesmo discorre sobre o papel da consciência de sucesso e fracasso no decorrer do desempenho e 

na aprendizagem. É explicado que acontece uma intervenção no ritmo e na formação que concede 

a aprendizagem (ARANTES E AQUINO, 2003). 
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Segundo Piaget (1978), o desenvolvimento das ações provenientes do começo da vida 

social é de grande importância, não só para a inteligência como também para o pensamento, 

assim sendo importante para vida afetiva. Segundo o mesmo há uma relação íntima entre o 

intelecto e a afetividade desde o período pré-verbal, estando profundamente ligados, exclusivos 

de cada ação embora os aspectos sendo eles de naturezas diferentes. Enquanto o todo 

comportamento, o dinamismo energético e as ações demonstrem afetividade, já o aspecto 

cognitivo é formado por estruturas. Segundo ele: 

 

Nunca há ação puramente intelectual (sentimentos múltiplos intervêm, por exemplo: na 

solução de um problema matemático, interesses, valores, impressão de harmonia, etc.), 

assim como também não há atos que sejam puramente afetivos (o amor supõe a 

compreensão). Sempre e em todo cugar, nas condutas relacionadas tanto a objetivos 

como pessoas, os dois elementos intervêm, por que se implica um ao outro.(PIAGET, 

1978, P.38). 

 

Ao mesmo tempo em que se faz a construção do entendimento, a afetividade vai liberando 

pausadamente do eu para se submeter, graças a reciprocidade e à coordenação dos valores às leis 

de cooperação. As ações acontecem por que a afetividade dá um impulso, atribui valores às 

atividades e lhes conduz a energia. Assim, como conseqüência há uma evolução gradual cada 

nova fase do desenvolvimento mental. Contudo, a afetividade só tem importância se estiver 

acompanhada da inteligência que lhe fornece e clarifica fins (DE OLIVEIRA, 2010). 

Verifica-se na abordagem construtivista de Piaget (1977), que os convívios sociais 

firmados no respeito mútuo mostram essenciais na educação.  Sendo assim, o aperfeiçoamento 

dos estudos sobre as conexões e princípios afetivos e emocionais torna-se interessante para o 

procedimento do levantamento sobre a construção do conhecimento. Assim, torna-se possível 

explorar que a afetividade e a inteligência criadas através das relações interpessoais se constituem 

entre o sujeito e o seu meio social. Nesse contexto, Piaget (1964) ressalta princípios importantes, 

além da interação e transmissão social, a maturação, a experiência física e o processo de 
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equilíbrio no qual está presente nos estágios do desenvolvimento do ser humano (DE 

SOUZA,2003). 

Piaget (1994) aponta que as construções da afetividade e da inteligência ocorrem de forma 

paralela. Falando em afetividade, são observados os sentimentos intraindivíduais e depois 

interindivíduais. Os intraindivíduais estão relacionados a toda sorte de ações: às emoções, 

tendências instintivas, prazeres, percepções, sentimentos de êxito ou fracasso, etc. Enquanto que 

os interindividuais está relacionado às interações pessoais que acontecem através de afetos 

intuitivos, que é expressado por sentimentos sociais elementares, com o aparecimento dos 

primeiros sentimentos morais; afetos normativos, que originaliza os sentimentos morais 

autônomos, com intervenção da vontade e, na progressão, sentimentos ideológicos a partir das 

operações formais em que sentimentos interindividuais  que é complementado com sentimentos 

envolvendo ideais coletivos (DE OLIVEIRA, 2010). 

Este autor defende que não é possível explicar a inteligência pela afetividade, uma vez 

que a afetividade pode levar ao atraso ou evolução do educando no processo de ensino-

aprendizagem. A aprendizagem corresponde exatamente aos estádios de desenvolvimento das 

estruturas cognitivas. Para Piaget (1945) o presente afetivo é determinado pelo histórico 

emocional vivido pelo sujeito (SOUSA, 2013). 

Wallon defende a idéia que é desenvolvida pelo ser humano sobre a afetividade de acordo 

com as sensações vivenciadas durante sua existência, produzidas por experiências vividas 

externamente, agradáveis ou desagradáveis (DE OLIVEIRA, 2010). 

Para Wallon (1968), as emoções estão ligadas a manifestações subjetivas indissociáveis 

dos componentes orgânicos em seu caráter biológico, essas manifestações podem acontecer 

através de sentidos de contrações musculares e viscerais que se originam na função tônica. Este 

define por função tônica: toda a alteração emocional provoca flutuações do tônus muscular, tanto 

viscerais como ao nível da musculatura superficial e, dependendo da natureza da emoção, 

provoca algum tipo de modificação muscular (SOUSA, 2013).  
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Wallon dedicou-se ao estudo da afetividade tendo como abordagem fundamentalmente 

social sobre o desenvolvimento do ser humano e em sua teoria psicogenética articulou o social 

com o biológico, atribuindo um papel que dá prioridade às emoções numa formação da vida 

psíquica (SOUSA, 2013). 

Dito que a emoção sempre é acompanhada de expressão definido como estados 

provisórios, onde tem como característica é que nela a pessoa fica com a percepção muito mais 

voltada para si mesmo, tornando mais evidente a necessidade de considerar os papeis que 

envolvem a sensibilidade nas aprendizagens. A teoria proposta por Wallon (1968) procura 

romper a divisão entre o orgânico e o social, entre o indivíduo e o meio, percebendo a relação 

intrínseca que o autor estabelece entre a infraestrutura orgânica e as funções psíquicas da criança 

(SOUSA, 2013). 

O sujeito ao longo do desenvolvimento aprimora uma outra função chamada categorial, 

aparecendo na puberdade, sendo gerado uma conduta que relaciona as exigências da razão aos 

relacionamentos afetivos. Causando uma série de adversidades no relacionamento familiar entre 

pais e filhos, quando não é perceptível para os pais as exigências e critérios dos filhos na sua vida 

cotidiana (DE OLIVEIRA, 2010). 

Wallon (1968) colabora á teoria do desenvolvimento de Vygotsky quando afirma que o 

desenvolvimento infantil é grandemente influenciado pelo contexto social que a criança vive 

junto com sua cultura. As teorias propõem a humanização da inteligência sendo distribuídas as 

emoções do indivíduo em um contexto social através da expressividade da criança, na aquisição 

da linguagem e na formação do pensamento (SOUSA, 2013). 

Dantas (1992) destaca que Wallon evidencia três ocasiões especiais no progresso do ser 

humano que são elas: afetividade tônica ou emocional, afetividade categorial e afetividade 

simbólica. Sendo a construção do ser humano o principal em todos instantes que o afetivo está 

comandando ao longo do desenvolvimento, construção que ocorre por interação de pessoas; já o 

objeto prevalece no momento que o cognitivo impera a realidade externa, que é formada quando 
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há conquista de métodos constituídos pela cultura. São processos sociais o afetivo e a adquirirão 

do cognitivo, sendo o primeiro o processo cultural e o segundo o interpessoal. 

 

2.1.1 Afetividade como ferramenta de inclusão 
 

A inclusão em educação não se delimita a um olhar  heterogêneo sobre a deficiência. Ela é 

constituída na discussão sobre exclusão/inclusão, transformando-se parte edificadora da exclusão. 

Acredita-se que a antítese exclusão/inclusão tem significado o direito à compreensão das 

primordialidades fundamental da aprendizagem, a erradicação dos obstáculos à aprendizagem e a 

colaboração de todos no sistema educativo (MATTOS, 2012). 

A exclusão movimenta uma complexidade de trajetos pessoais e coletivos de 

desempenho, em que o respectivo indivíduo se vê sem saída, se aceitando como desviado de uma 

sociedade que o classifica como pobre e da qual necessita de favores e ajuda para só assim 

alcance alguma coisa. É necessário o favorecimento, de paternalismo, de assistencialismo, sendo 

reforçado, mais ainda, o procedimento de exclusão. Esse desmembramento é impiedoso por ser 

simbólica. Está incutida no ilusório pessoal e social dos seres humanos de classe popular e 

transformou a identidade destes seres, pois os mesmos se julgam necessitados de favores para 

assim remodelar sua vida cultural e socioeconômica. São procedimentos de nacionalização de 

desigualdades sociais e da exclusão contrário as com a socialização da sociedade (MATTOS, 

2012). 

Fundamentando as palavras acima, compreende-se que a inclusão em educação é de 

grande importância para que possa diminuir a exclusão no sistema educativo brasileiro. Para isto, 

há a indispensabilidade da cooperação coletiva e de cada um com sua particularidade, como 

participantes de uma organização, em combate com processos de exclusões, encobertos em ações 

assistencialistas e paternalistas que, empenhando-se para banir a exclusão, terminam por 

perpetuá-la (MATTOS, 2012). 
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A inclusão em educação pretendida é aquela que considera toda e qualquer diferença, na 

qual o aluno é olhado como ele é exatamente, que transfere a cultura do aluno para o interior de 

sala de aula e, por conseqüência, para o dentro da escola, que incentiva a formação de práticas em 

um comportamento comprometido com as peculiaridades de transpassar o argumento e torná-lo 

reflexivo, crítico e criativo, que agrega a possibilidades de edificar políticas de inclusão através 

de novas formas de intercessão, certificando a colaboração de todos. Nunca exclusivamente de tal 

inclusão que distancia seres humanos que tenham necessidades especiais chamando atenção com 

destino a deficiência, tendo o esforço de torná-lo incluso no ensino dito “regular” (MATTOS, 

2012). 

É necessário sonhar, porém sonhar os sonhos viáveis, como declarava Paulo Freire 

(1982). Sonhos que se transformarão em realidade no instante em que haverá o empenho em 

resolver o problema. Sonhos que irão conseguir transformar o imaginário social, transcorrido ao 

longo de muitas décadas, visto que tentar sonhar o sonho é provável e modificar a mitologia do 

fracasso escolar em não fracasso, em conquista do sucesso escolar da criança de classe popular. A 

partir do exposto, é necessário que seja sonhado junto e fantasiar uma agregação no sistema de 

ensino de excelência para todos em que se encontrem satisfeitos sobre as primordialidades 

básicas de aprendizagem. Neste contexto do sistema de ensino não há necessidade de inclusão, 

pois não existirá exclusão (MATTOS, 2012). 

O educador tem grande importância na aprendizagem significativa dos alunos, na busca 

da inclusão de qualquer educando na escola, tornando a afetividade o componente mais 

importante desse procedimento. A afetividade, segundo Antunes (2006) é: Um conjunto de 

fenômenos psíquicos que se apresentam sob a forma de emoções que provocam sentimentos. A 

afetividade é encontrada “escrita” na história genética do ser humano e acontece devido ao 

desenvolvimento biológico da espécie. De modo que o ser humano nasce profundamente imaturo, 

sua supervivência necessita a indispensabilidade do outro, e essa precisão se traduz em amor 

(MATTOS, 2012). 
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Tendo em consideração a relevância das interações sociais no enredo da educação, 

(OLIVEIRA, 1999, p.11), fundamentando-se em um ponto de vista vygostskiana, expõe que “o 

ser humano manifesta o conhecimento por meio da interação com outros indivíduos e objetos 

presente no seu ambiente sócio-histórico” (MATTOS, 2012). 

A afetividade é uma trajetória para que qualquer educando seja incluso no ambiente 

escolar. É a interventora entre os relacionamentos criados em sala de aula e a aprendizagem, 

buscando a inclusão de todo e qualquer educando dentro da escola. Compreende-se a diferença 

como a particularidade de cada ser humano, em seus vários e complexos comportamentos. 

Considera-se, também, que a diferença como o estado de cada um, em sua verdade social e 

cultural (MATTOS, 2012). 

Assimila-se, ainda mais, que o prosseguimento do aluno na escola necessita da aceitação, 

da autoconfiança e da motivação que ele percebe ao ser recebido no ambiente escolar. Tais 

fatores e vários outros podendo favorecer a permanência e a aprendizagem. O controle afetivo 

proporciona o prosseguimento das relações afetivas, possibilitando que acontecimentos exteriores 

quando positivos governem o comportamento dos alunos, para que reconheçam o compromisso 

com a sua aprendizagem (MATTOS, 2012).  

O processo de desenvolvimento da educação deve ter como meta trazer ao aluno o 

desenvolvimento da compreensão e fornecer ferramentas para que o próprio desenvolva de 

maneira eficiente e de qualidade a utilização do seu potencial emocional. Dessa forma, é mais 

viável e esperado que o aluno realize as atividades educativas propostas de forma mais prazerosa, 

além de proporcionar uma relação afetiva com todos os envolvidos no processo. É importante 

também, que o educador perceba e reconheça os variados perfis que os educandos possam vir a 

apresentar, proporcionando o conhecimento de si mesmo (DE MATTOS, 2008). 

De acordo com Goleman (1996), as emoções são expressas através de impulsos de 

intensidade. De acordo com Wallon (1978), as mesmas correspondem em atitudes onde será 

determinada espécie de situação. Para Almeida (2004), são irregularidades fisiológicas que 
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elevam as capacidades do ser humano. Sendo inesperado, causando simultaneamente 

transformações. Sendo assim as emoções produzem efeitos na memória e no desenvolvimento 

podendo ser reforçado ou reduzido (CHABOT & CHABOT, 2008, p.69); (DE MATTOS, 2008). 

Sendo características inseparáveis do ser humanos as emoções e o intelecto afirma-se que 

“a emoção é o colorido necessário para manter a vida do indivíduo” (ALMEIDA,1999, p.83). 

Conseqüentemente se faz necessário que seja mantido o equilíbrio razão x emoção, para que haja 

o desenvolvimento da inteligência. Zazzo (1978) confirma a emoção é uma atividade social, 

utilizando suas funções antigas de adaptação em seus componentes humorais e motores assim 

realizando atividades em conjunto (DE MATTOS, 2008). 

 

2.2 Afetividade no contexto escolar inclusivo 
 

Nesta sessão tratam-se as características da inclusão escolar, fala-se também sobre a 

antinomia exclusão/inclusão tendo como significado o direito à satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem, o cancelamento dos obstáculos, à aprendizagem e a colaboração de 

todos no sistema de ensino. 

 

2.3.1 Características da inclusão escolar 

 

A prática da educação inclusiva é um processo que inclui a participação de todos os 

alunos, sendo uma forma de reconstruir uma nova cultura, aonde a características individuais de 

cada aluno promove um crescimento tanto do indivíduo, como de todos que ali estão atuando na 

inserção social dessa criança, trazendo uma satisfação pessoal (SOUSA,2013). 

As pessoas com necessidade especiais, para chegar a idéia de que elas não são especiais 

ou excepcionais, um diferente tipo de ser humano, mas sim iguais a todos os outros seres 

humanos, mesmo quando são diferentes, pelo motivo que ninguém é igual a ninguém e todos têm 
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específicos tipos de necessidades, foi preciso percorrer um grande caminho, sendo superadas 

situações extremamente adversas (SANTOS, 2011). 

Serrano (2005, p.71) integra no conceito de inclusão de Correia (2008), mostrando  que, 

praticamente, toda criança, com ou sem NEE, tem uma grande potencial de risco de exclusão 

social. Para o autor:  

Pensar-se em educação inclusiva é, julga-se, pensar-se essencialmente nos alunos com 

NEE, mas também em cada um dos restantes alunos que frequentam a mesma 

comunidade escolar. Tal parece então significar que uma escola só será intrinsecamente 

inclusiva quando desenvolver uma educação adequada, ou apropriada, à totalidade dos 

seus alunos. 

 

Nas últimas décadas a educação inclusiva, teve grandes progressos tanto em termos de 

pratica e de reflexão como em termos legislativos. Porem essa grandeza conceitual vem trazendo 

perspectivas diferentes no âmbito da inclusão, tanto oponentes como proponentes (SOUSA, 

2013). 

A rotina é vivenciada dentro de sala de aula e no âmbito escolar, dificultando o educando 

a ter um aprendizado. Qualquer educador que esteja aconselhado pelo espírito de que tal aluno é 

“isso ou aquilo” já a enxerga através de outros olhos. Segundo (MATTOS, 2007, p.33), portar 

preconceito significa formar no espírito uma ideia que se imagina como sendo verdadeira. 

Formando um conceito do que não se sabe ou tendo uma opinião antes de ter certo convívio com 

o aluno para que tenha conhecimentos adequados em relação ao mesmo (RODRIGUES, 2019). 

A educação inclusiva vem propondo que todas as crianças, independentemente da sua 

habilidade, deficiência, origem sócio-econômica ou cultural, tenham frequência em salas de aula 

de ensino regular e sendo seus resultados satisfatórios. Isto sé oferecendo a todos os alunos, os 

serviços necessários em ambientes integrados e proporcionando aos docentes o direito de serem 

ouvidos para saber sobre as dificuldades e estão confrontando-os dentro do contexto escolar  

SANDALL; SCHWARTZ, 2003; ODOM, 2007; COELHO, 2012;SOUSA,2013). 
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A educação inclusiva foi citada pela primeira vez, na Declaração de Salamanca em 1994, 

em que declarava que: “todas as escolas devem acomodar todas as crianças independentemente 

de suas condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas ou outras”. O que tem significado 

de ter ou não deficiência, o necessário é ter a permanência dentro da escola. Sobre o Brasil, a 

Constituição de 1988, em seu artigo 208, assegura o atendimento educacional especializado às 

pessoas com deficiência (RODRIGUES, 2019). 

A LDBEN 9394/96, no capitulo V relacionado à educação especial, estabelece como “a 

modalidade de educação escolar, oferecida para educando com necessidades especiais”. As 

Diretrizes Nacionais com destino a Educação Especial na Educação Básica, de 2001, determinam 

os regulamentos a respeitarem o sistema de ensino em direção a educação inclusiva. Quaisquer 

essas leis são designadas preferivelmente a todas as pessoas com necessidades especiais, 

preterindo a inclusão dos exclusos pelo sistema educativo (RODRIGUES, 2019). 

A inclusão escolar dos alunos da educação especial teve sua contingência nos anos de 

1990, seguindo uma tendência mundial, quando o Brasil passou a assumir a proposta de 

“Educação para Todos”, da Organização das Nações Unidas (ONU). Na Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia (1990), e na Conferência Mundial de 

Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha (1994), foi proposta a educação para 

todos e o direito à educação de todos os alunos, incluindo o os alunos da educação especial, em 

classe comum, sendo o Brasil signatário de tal proposta (THOMA, 2016). 

 Não é permitido que se confunda a educação inclusiva com educação especial. Em 

concordância com o Seminário Internacional do Consórcio da Deficiência e do Desenvolvimento 

– IDDC, em relação à educação inclusiva, realizado em março de 1998 em Agra, na Índia, sendo 

um sistema educacional inclusivo a partir do momento que é capaz de reconhecer que todas as 

crianças podem aprender e respeitar as diferenças de cada ser (COSTA, 2011) 

Sendo assim, conforme com a nova LDB e as necessidades educativas especiais, a 

inclusão não é apenas a aceitação ao receber o aluno na aceitação da matricula. Sobre isso, a Lei 
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nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

quando afirma: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDS. 9394/1996). 

 

A adaptação da aprendizagem constitui-se através do caminho da solidariedade, da 

integração, da confiança e da segurança que procederá em seguimentos de progresso e de 

sucesso, proporcionando a preservação da criança na escola. Sendo cada criança única, por 

consequência, a mesma porta uma individualidade no interior da diversidade identificada em sala 

de aula. A inserção das crianças desprezadas tem a primordialidade de ser feita através do 

domínio afetivo, sendo mostrado que é permitido aprender e obter sucesso, que é viável edificar o 

saber de maneira que a base do conhecimento transportado por ela e através comunidade local 

(RODRIGUES, 2019). 

Segundo Freire (2005, p.29) “não há educação sem amor”. Sendo através do amor onde 

professor e alunos adquirem respeito, percebem e respeitam as qualidades e diferenças, 

observando avanços e retrocessos, como também seus anseios. É em Freire (2003, p.80) que 

temos que “mudar é difícil, mas é possível", observando a significância que temos como também 

a importância da presença do outro no mundo, fazendo a leitura do mundo por meio de conversa, 

da necessidade de reagir sobre os erros, estimulando a pratica da liberdade, onde está sujeita aos 

limites na preservação no direito do outro (DE MATTOS, 2008). 

A satisfação emocional permite ao aluno, que determine a ligação entre o que está sendo 

ensinado e o que com o sentir se torna mais favorável a aprender. Com a afetividade é possível 

que o aluno seja capaz de desenvolver sua inteligência emocional, sendo possível aflorar um 

misto de sentimentos como a motivação e o interesse de aprender. É necessário que o professor 

tenha empatia podendo assim observar e reverter os aspectos negativos mostrados pelos alunos e 
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assim ensinar. Deste modo concordamos com Goleman (apud CHABOT; CHABOT, 2008, 

p.141):  

Os seres humanos que tem empatia conseguem ouvir os sinais emocionais e sentir 

emoções que não são explícitas. Sendo assim capaz de entender a perspectiva do outro. 

O ser humano com empatia não encontrará dificuldade de lidar com pessoas de culturas 

diferentes. 

Desde modo, o professor torna a afetividade positiva, sendo capaz de compreender a 

diversidade inclusa nos seus alunos e favorece o “cruzamento de culturas” (PÉREZ GÓMEZ, 

2000), se fazendo necessário com que o aluno continue com a vontade e interesse em continuar o 

aprendizado dentro de um ambiente escolar. Sabendo que esse cruzamento lembra tensões 

ocorridas, contrastando significados que relegados, podem levar o abandono escolar. O professor 

acaba se tornando medroso, violento, apático por não conseguir compreender os significados não 

contextualizados em sua cultura de origem (DE MATTOS, 2008). 

Realizar uma adaptação do ensino para alguns alunos não condiz com a transformação 

pedagógica das escolas, na quais foram exigidas na pela inclusão, nem conduz ela (MANTOAM, 

2002). De acordo com a autora a mudança deve ocorrer a partir de um paradigma educacional, 

onde deve ser feito uma reorganização das atividades escolares como planejamentos, avaliação, 

formação de turmas e assim por diante. A inclusão acontece para que sejam revisadas as direções 

que estamos tomando na condição de cidadãos, muito já vem sendo feito para consolidar as 

vantagens de inclusão como a “Política Nacional de Educação especial, na perspectiva inclusiva”, 

representando assim um avanço para que se reafirmem (COSTA, 2011). 

Seguir os princípios de “Escola Inclusiva, solicita que haja alguma alteração para que 

tenha a integração de crianças com NEE dentro do ensino regular, tais eles como alterações na 

planificação, o espírito de grupo na turma e colaboração dos agentes educativos. Sendo benéfico 

que os professores tenham uma mentalidade aberta, podendo assim promover a igualdade dentro 
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de sala de aula, articulando os recursos dentro da comunidade educativa (Leitão, 2007); (SOUSA, 

2013). 

Leitão (2007) relata que para os professores e técnicos envolvidos os benefícios da 

inclusão são: o aumento da confiança nas próprias capacidades de intervenção e o 

desenvolvimento de atitudes mais positivas face aos alunos com dificuldades de aprendizagem, o 

apoio pessoal sentido a quando do desenvolvimento dos programas de intervenção como também 

o desenvolvimento profissional. . Por seu turno Correia (2008) relata que os maiores benefícios 

são em termos sociais e comportamentais para os alunos com e sem NEE (SOUSA, 2013). 

         Para acontecer à luta contra a exclusão, segundo Sacristan (2002), se torna necessário 

construir vínculos em apoio na “virtude social” da tolerância. Sendo utilizado a palavra tolerar 

pelo autor, levando em consideração suas várias significações, visto que a mesma pode ser 

entendida como permitir, suportar, e também como sinônimo de compreensão e flexibilidade. Se 

uso permite a necessidade de uma atitude mais flexível e critica permitindo a desconstrução de 

valores individuais e crenças coletivas. Tornando possível tolerar, tendo como aceitar e acreditar 

que o ser humano é resultado de uma interface, composta por uma mistura de exposições aos 

grupos sociais que está vinculado. Permitindo assim que o ser humano crie uma identidade 

própria, sendo ela imutável, sofrendo ações devido a experiências vivenciadas nas fases de sua 

vida,em cada grupo social, mesmo sendo única (SANTOS, 2011). 

            Instituições sociais como a escola, são fatores importantes no auxilio e manutenção de 

atitudes de tolerância.  De acordo com Sacristan (2002), é necessária a concretização das ações 

para que prosperem essas atitudes. O mesmo sugere a criação de espaços gerando oportunidades 

de que seja praticado e analisado a convivência em grupo, sendo discutida a raça humana, assim, 

estimulando à autocrítica e atitudes críticas diante do que moralmente admissível. Essas 

experiências podem possibilitar a convivência harmônica entre pessoas de diferentes níveis de 

diferentes grupos sociais, resgatando as características de cada pessoa, dentro de cada grupo, 

particularizando cada diferença e permitindo a compreensão de que todos somos iguais na 
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diferença. A escola necessariamente deve contribuir para essa discussão, determinando no seu 

cotidiano, ações que libertem diferente significados do ser cultural (SANTOS, 2011). 

 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura, realizada por meio de revisão 

bibliográfica. Segundo Mancini e Sampaio (2006) revisões da literatura são caracterizadas pela 

análise e pela síntese da informação disponibilizada por todos os estudos relevantes publicados 

sobre um determinado tema, de forma a resumir o corpo de conhecimento existente e levar a 

concluir sobre o assunto de interesse. 

A pesquisa bibliográfica teve como pergunta problema: Como acontece a formação do 

professor para a afetividade no processo de ensino e aprendizagem? 

Foram selecionados trabalhos que procuravam explicar sobre o assunto os quais estavam 

no idioma português. Foram usados como critérios de inclusão trabalhos referentes ao assunto em 

acervos de bibliotecas on-line, periódicos e sítios do Ministério da Educação publicados entre 

2007 a 2019, e como critérios de exclusão aqueles publicados em blog, fórum ou que não tiveram 

embasamento na pesquisa e publicados em anos abaixo do ano 2007. Foram utilizados algumas 

publicações anteriores ao ano de 2007 por serem autores de referência no assunto como Piaget 

(1994), Wallon (1978), Freud Kpfer (1989), Vygostky (1998), Morissette, D. Gingras, M. (1989) 

e Paulo Freire, (2005) por serem autores de referência no assunto. 

Para a coleta de dados foram utilizadas as bases: Biblioteca Virtual do Ministério da 

Educação (MEC), ScientificElectronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico, Revista 

Saberes Docentes, Revista Eletrônica Saberes da Educação. Para as buscas foram utilizadas as 

palavras-chave: afetividade, inclusão, aprendizagem e desenvolvimento. Foram selecionados 50 
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trabalhos referentes ao tema, publicados entre os anos de 2007 e 2019, sendo 30 artigos 

científicos, 8 livros, 6 monografias, 5 teses e 1 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

A organização da presente revisão ocorreu entre fevereiro de 2021 a maio de 2021, 

proporcionando direcionamento para a pesquisadora em relação ao assunto abordado, a fim de 

que pudesse formular hipóteses na tentativa de busca de resolução de problemas freqüentes 

relacionados à assistência prestada em estudos anteriores. 

De posse das informações, iniciou-se a leitura e triagem dos textos, ou seja, partiu-se para 

análise e interpretação do material de acordo com o tema escolhido. Após este ter sido 

organizado e categorizado em áreas temáticas, iniciou-se a redação, desta forma, culminando o 

ciclo da pesquisa de revisão bibliográfica. 

 

 
 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Educar não significa exclusivamente transferir informações ou ensinar um caminho para 

ser trilhado, o mesmo que o educador considera ser o certo. Educar é ajudar o aluno a conquistar 

uma consciência de si mesmo, dos outros, da sociedade em que vive e o seu papel dentro dela. É 

saber se aceitar e também acolher o outro como ser humano e tendo consciência que é necessário 

aceitar ao outro com seus defeitos e qualidades (MELLO, 2013). 

Mesmo que os acontecimentos afetivos sejam de uma natureza abstrata, isso não quer 

dizer que no meio sociocultural eles se tornam independentes, sendo que é possível afirmar que 

os mesmos estão prontamente em relação com as características de interações e relações entre 

sujeitos, de acordo com as suas experiências vivenciadas (MELLO, 2013). 

Para Rodrigues (2019) faz-se de grande importância a relação afetiva da criança dentro do 

ambiente escolar desde a infância, tendo como objetivos trazer as atividades escolares de um 

modo que se faz atraente e interessantes onde as crianças sintam prazer em realizá-las, fazendo 
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com que as mesmas em relação com a afetividade colaborem para o desenvolvimento do 

educando dentro da escola.  Criando vínculos afetivos a partir do momento em que a criança 

começa a ter contato com o ambiente social. De modo que as pratica afetivas colaborem com a 

evolução na aprendizagem no ambiente escolar, como também uma prática pedagógica de 

qualidade.  

Dentro da escola, Hillal (1985, apud ALENCASTRO, 2009, p. 18) destaca que a 

afetividade surge como um suporte para a personalidade, da atividade, vontades e da inteligência 

do educando.  

Desta maneira, segundo Rodrigues (2019), é de suma importância evidenciar que os 

educadores no processo de ensino aprendizagem devem trabalhar as particularidades afetivas de 

forma cuidadosa. Visto que o professor é mediador entre o que se torna o conhecimento que o 

educando recebe. Sabendo que não é possível haver aprendizagem sem afeto, na grande maioria 

das vezes o mesmo se torna um símbolo, assim como em geral os familiares são símbolos de 

afeto e afetividade na vida do educando. 

Segundo Wallon (1989) é sustentado o vínculo de cognição e afetividade, assim trazendo 

uma diferenciada forma de receber emoção, a gênese humana e também a inteligência. Para o 

mesmo as manifestações de afeto são capazes de possibilitar a aproximação do mundo simbólico 

na qual é capaz de intermediar as relações do educando com o mundo por meio dos adultos, ele 

declara que para nutrir o afeto é necessário nutrir a inteligência da criança no primeiro ano de 

vida. 

Refere Elisário (2016), que essa relação é caracterizada a partir de vínculos entre as 

pessoas e o meio familiar, trazendo assim o ensinar e o aprender, tendo com base o afeto, pois é 

dessa maneira que o bebê se comunica com os adultos podendo assim garantir seus cuidados. 

Trazendo como garantia que o vínculo entre a criança e o adulto é a primeira etapa do processo 

de ensino aprendizagem através do afeto. 
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Da mesma forma Arantes (2003), ressalta que é comprovado através de estudos 

antropológico e sociogenéticos desde os primórdios que a evolução dos seres humanos acontece 

fundamentalmente através da expressão das emoções, sendo a mesma assim de fundamental 

importância para o ser humano enquanto pessoa social. Trazendo que os aprendizados longos de 

afeto como também de emoções ocorrem exatamente nas primeiras horas de vida de toda criança 

sendo prolongada durante toda a existência do seu ser. 

Para Costa e Souza (2006), no momento que se inicia o trabalho pedagógico direcionado 

para o prosseguimento da afetividade dentro do processo educacional, é necessário que seja 

considerado os processos interdependentes que são de suma importância para que a criança 

desenvolva a capacidade de identificação e expressão de sentimentos, a ter o controle de impulsos 

e também reduzir tensões: sendo o emocional, o comportamental e o cognitivo. 

Dessa maneira para que o educador consiga atuar na zona de desenvolvimento proximal 

da criança é necessário que ele realize a tarefa de mediador entre a relação professor - aluno e o 

conhecimento que vão ser adquiridos através de um processo afetivo, ou seja, no distanciamento 

entre o nível de conhecimento real que através de sua ajuda o aluno pode adquirir, usando a 

afetividade como estímulo e motivação para o aprendizado. Assim, essa afetividade está ligada à 

auto-estima e às formas de relacionamento entre aluno/professor e professor/aluno (ELISIÁRIO, 

2016). 

Através de uma perspectiva teórica fundamentalmente social, Vygotsky (1994) argumenta 

que a demonstração de afetividade em uma relação de professor-aluno é estabelecida através de 

um elemento indispensável no processo do desenvolvimento da aprendizagem e produção de 

conhecimento. Destacando a como aspectos fundamentais para esse aprendizado a mediação e a 

internalização nas interações sociais, defendendo que a construção do conhecimento acontece 

desde o momento que há interação intensa entre as pessoas. 

 Segundo Vygotsky (1994), sendo colocado em relação, o social e o individual em uma 

série de transformações acontecem o processo de internalização. Afirma que no desenvolvimento 
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da criança todas as funções aparecem duas vezes: primeiramente através do  nível social, logo 

após no individual, sendo eles a intrapsicológica que acontece no interior da criança e o 

interpsicológia sendo entre pessoas.   

A partir de contribuições de alguns teóricos interacionistas que estudam sobre os vários 

processos de desenvolvimento humano e ensino aprendizagem, como Winnicott, 

Wallon,Vygostsky e Piaget, construiu-se um entendimento psicopedagógico bastante abrangente 

e consistente, sendo oferecidas bases possíveis para a reflexão sobre diferentes aspectos 

característicos à assimilação entre habilidades cognitivas e socioemocionais (ABED, 2016). 

Sendo que as referencias teóricas de Jean Piaget fazem uma colaboração em relação entre 

o desenvolvimento cognitivo junto com suas implicações para a organização do currículo escolar. 

O ponto de vista de Lev Vygostsky fundamenta que a compreensão da intervenção da mediação 

das interações sociais nos sujeitos da aprendizagem e da cultura. A psicanálise de Donald 

Winnicott auxilia na constituição emocional do ser humano contribuindo para o entendimento do 

papel e deveres parentais nessa construção (ABED, 2016). 

Já as contribuições de Henri Wallon dão informações para pensar sobre o 

desenvolvimento do ser humano nas instâncias biológica, psíquica e social, sendo que uma vez 

que o autor apresenta um modelo de desenvolvimento que engloba as dimensões do ato motor, da 

afetividade e da inteligência humana (ABED, 2016). 

Piaget (1978) destinou a todos os estágios de desenvolvimento da inteligência funções 

constantes e invariáveis, de acomodação e assimilação, denominando adaptação ao equilíbrio 

entre as acomodações e assimilações. Sendo que essas funções distinguirão as estruturas 

variáveis, assumindo diferentes formas de acordo como desenvolvimento intelectual, sendo ela 

formas de organização da atividade mental. Para ele o desenvolvimento cognitivo acontece em 

forma progressiva, tendo com uma adaptação mais precisa e objetiva à realidade.  

Para Barden (2019) o desenvolvimento cognitivo apresenta o desenvolvimento motor da 

criança, que tem início antes do nascimento, acontece desde a vida uterina, sendo esses primeiros 
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mil dias de vida os mais importantes do processo, sendo necessária bastante atenção dos pais ou 

responsáveis durante este período, assim auxiliando estímulos em diferentes momentos, 

principalmente referentes ao cotidiano. Ressalta-se também que o desenvolvimento é variado de 

acordo com o indivíduo esse desenvolvimento, sendo necessário não antecipar nenhuma fase, 

tornando-se de suma importância respeitar e estimular o processo com muita atenção e cuidado, 

pois a criança pode não estar desenvolvida fisicamente. 

Barden (2019) cita que o desenvolvimento socioemocional pode ser estabelecido como 

habilidades sociais e de inteligência emocional construído por cada indivíduo para combater as 

próprias emoções, ou seja, manifestando-se através das competências de uso diário no processo 

de aprendizagem para conhecer, conviver, aprender a trabalhar e aprender a ser, podendo elas ser 

desenvolvidas nos distintos ambiente sociais que a criança vive ou na própria escola. Para o 

mesmo, essa perspectiva refere-se a um dos elementos fundamentais da evolução do sujeito 

conectando-se paralelamente, às experiências psicomotoras e cognitivas. Visto que as 

competências socioemocionais têm desenvolvimento no decorrer de sua vida, por interferência de 

diversas experiências, o que auxiliará o ser humano na distinção, controle de suas emoções e na 

sua caracterização.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado, foi observado o quanto a afetividade está inserida no 

cotidiano, desde o nascimento, até o âmbito escolar, afetividade é imprescindível para o 

desempenho educacional, uma vez que as palavras dos alunos e dos professores deixam bem 

claro que a afetividade representa um aspecto importante no processo de ensino e aprendizagem, 

que tem como base o respeito mútuo, o diálogo e, principalmente o carinho recíproco.  

O desenvolvimento cognitivo, social, familiar, tem sucesso quando a afetividade está 

inserida, criando valores, personalidade e principalmente se adaptando a novos hábitos. 
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Sendo assim, o educador a cada momento assume uma função de suma importância na 

rotina de uma criança e tem como responsabilidade ampliar paradigmas, contribuir para o 

desenvolvimento do conhecimento, respeitando sempre o conhecimento prévio de cada 

indivíduo. Desenvolver e trabalhar simultaneamente as habilidades, utilizando atividades 

motoras, lúdicas, escritas, desenvolvendo o cognitivo junto com a afetividade, respeitando o 

espaço do aluno e principalmente deixá-lo trilhar seu próprio caminho, apenas auxiliando e 

construindo uma ponte de transmissão de seus conhecimentos para acrescentar na rotina de cada 

aluno. 
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