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O medo, a sensibilidade, os afetos e as paixões que eivam a mente curiosa fazem-na 

epistemologicamente ativa ou, ao contrário, podem castrá-la, conforme seja o modo com que 

se convive com o emocional.  

Portanto, desenvolver a mente epistemologicamente curiosa orienta-se para desenvolver 

emocional e racionalmente a capacidade de indagar. 

Tudo isso é tratamento e cuidado importantes, no rumo da educação científica, que é 

sobretudo uma forma experimental de lidar com ambas [emoção/racionalidade] sem 

hierarquizá-las. 

Mas há um paradoxo sobre que, em especial, se detém a formação da curiosidade 

epistemológica na mente humana.  

Emocionalmente e racionalmente o (a) cientista lida com algo paradoxal que seria: sua 

curiosidade sabe que não existe ponto de chegada. 

Ela, então, trabalha estabelecendo hipóteses para buscar e encontrar mas, em meio a seus 

achados, descobre coisas que não procurava nem havia suposto. 

É uma certa incompletude, portanto, pois exerce um conjunto de atividades em que dá tudo de 

si em busca de referenciais não definitivos. 

 

(Paulo Freire, Pedagogia dos Sonhos Possíveis, 1983) 

 



RESUMO 

Esta monografia tem a finalidade de apresentar as minhas considerações vivenciadas num 

ambiente pedagógico de uma escola de Educação Infantil. Entende-se como um ambiente 

pedagógico as mediações entre os sujeitos compostos pelos alunos, professores, funcionários 

da escola e moradores que permeiam esse espaço escolar. Bem como compreender e refletir o 

comportamento afetivo e cognitivo dos alunos, a conduta do educador como disciplinador e 

mediador da educação, e, do espaço em que desenvolve essa mediação, possibilitando assim a 

aprendizagem e as interações entre os sujeitos desse ambiente. Compreender esse ambiente 

pedagógico como inserido no processo educacional de afetividade e cognição, pois o ato de 

educar não pode ser visto apenas como um repassar de informações e de conhecimentos. Ao 

contrário disso, o ato de cuidar e educar só realiza-se com afeto e se completa com confiança, 

de modo que o desenvolvimento humano não só aconteça somente relacionado aos aspectos 

cognitivos, mas também, dentro de um prisma afetivo, o qual abarcará a cognição. O relato 

está estruturado no método de ―observação‖ e dialética nesse ambiente escolar. Sendo assim, 

explicitaremos o conceito de afeto e sua importância na esfera pedagógica, com pressupostos 

na visão de Wallon, Vigotski, Freire e outros. Após, destacaremos a instituição na qual foi 

desenvolvida a pesquisa e a prática pedagógica, sua inserção dentro do espaço social e os 

sujeitos desse ambiente pedagógico, e como se configura esse processo na construção da 

criança para fins pedagógicos e as relações com a família, os professores, os diversos 

profissionais dessa instituição infantil. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; ética; cognição; afetividade. 

.



ABSTRACT 

 

This monograph aims to present my experience during a work on a pedagogical childhood 

education environment. A pedagogical environment can be defined as the mediations between 

the students, teachers, school staff and residents that permeate this school space. As such, this 

space leads to the comprehension and reflection of the affective and cognitive behavior of 

students, the conduct of the educator as a disciplinarian and mediator of education, and the 

space itself in which develops this mediation thus enhancing the learning process and  the 

interactions between the subjects of this environment. Moreover, this work aims to 

comprehend this pedagogical environment in the light of affectivity and cognition, because 

the act of educating can not be seen only as a transfer of information and knowledge. On the 

contrary this, the act of caring and educating is only done with affection and that it is 

completed with confidence, so that human development not only happens related to cognitive 

aspects, but also within an affective prism, which will encompass cognition. The report 

presented herein is structured according to the concept and methods of "observation" and 

dialectic of this school environment. Thus, we will explain the concept of affection and its 

importance in the pedagogical sphere, according to Wallon, Vigotski, Freire and other 

authors. Afterwards, we will focus on the experience of the author and highlight numerous 

aspects of the institution in which this work was developed, such as: its insertion within the 

social space, the subjects of this pedagogical environment, how this process fits into the 

construction of the child for pedagogical purposes, and their relations with the family, the 

teachers and the various professionals of this children's institution. 

 

Keywords: Childhood education; ethics; cognition; affectivity  
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem a finalidade de apresentar as minhas considerações vivenciadas 

no ―ambiente pedagógico‖ da Educação Infantil, bem como compreender e refletir o 

comportamento afetivo e cognitivo dos alunos, a conduta do educador como disciplinador e 

mediador da educação e do espaço em que desenvolve essa mediação, possibilitando assim a 

aprendizagem e as interações entre os sujeitos desse ambiente. Entende-se como um ambiente 

pedagógico as mediações entre os sujeitos compostos pelos alunos, professores, funcionários 

da escola, familiares e moradores que permeiam esse espaço escolar.  

Sendo assim, é de suma importância compreender esse espaço dialógico, de embates e 

de inquietações. Se faz mister, então, entender as dificuldades que se apresentam dentro da 

compreensão do afeto como amalgamador das práticas pedagógicas. 

Explicitaremos a relevância da interação afetiva no processo pedagógico, com um viés 

nas visões de Wallon, Vigotski, Freire e entre outros autores que estudam a relação do afeto 

na educação e aprendizagem. 

Após, destacaremos a instituição na qual foi desenvolvida a pesquisa e a prática 

pedagógica, sua inserção dentro do espaço social e os sujeitos desse ambiente, e como se 

configura esse processo na construção da criança, com fins pedagógicos, quais as relações 

entre a criança, a família, os professores, os diversos profissionais dessa instituição de 

educação infantil. 

Para a realização desta monografia, utilizei a Constituição da República Federativa do 

Brasil (CF-1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96), a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, Lei nº 8.069/90) além das Portarias n° 85 e 87/2011, da Fundação Municipal de 

Educação de Niterói, que são respectivamente as Diretrizes e os Referenciais Curriculares e 

Didáticos e a Proposta Política Pedagógica e outros documentos que norteiam a Educação. 

O objetivo é verificar e refletir quais são as percepções de afeto dos professores nas 

especificidades do labor pedagógico na Educação Infantil, problematizar como os discursos 

sobre afeto se constituem na abordagem e nos modos de interação mediadora dos pais, 

familiares, escola, docentes e das crianças, e a relação da práxis pedagógica (prática – teoria - 

prática) como função formativa dos (as) professores (as) nessa etapa educacional, e assim 

possibilitar compreender as demandas que as crianças/aluno (a)s da Educação Infantil 

necessitam, amalgamar esse conceito ―Afeto‖ como o cerne da aquisição da educação escolar 

e suas inferências no desenvolvimento cognitivo nessa fase da primeira Educação Básica. 

O que é afeto, e como nós entendemos esse processo entre afeto, razão e cognição? Se 
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o afeto e a razão fazem parte do processo cognitivo vinculado ao ser humano, como deve ser a 

educação das crianças na escola? Se faz necessário o conhecimento prévio dessa engrenagem 

psíquica? Ou é só uma questão sem importância? Quais os benefícios de entender essa 

perspectiva para melhorar o processo cognitivo? Pode-se criar vínculo afetivo na escola?  

Sendo assim, é de suma importância apresentar elementos que possibilitam uma 

reflexão sobre a relevância desse componente como ponte entre o ensino e a aprendizagem.  

Para referencial teórico, baseamo-nos nas contribuições de autores, tais como Wallon 

(2007) e Vigotski (2000), que enfatizam em suas teorias a íntima relação entre afeto e o 

processo cognitivo, e no papel da afetividade (emoções, sentimentos e outros) para o 

desenvolvimento e construção do ser cognoscente. Na perspectiva genética de Wallon, a 

inteligência e afetividade estão amalgamadas e a evolução de uma depende da construção da 

outra.  Durante o desenvolvimento humano, surgirá momento em que ocorrerá predominância 

do afetivo sobre as outras inteligências. Wallon e Vigotski denotam a importância da não 

fragmentação das dimensões cognitivas e afetivas para compreensão do processo da 

construção e aquisição da inteligência. Nos escritos de Freire, está a relação dialética e 

fecunda entre afetividade e inteligência. Também a eticidade e o poder da afetividade são 

pressupostos teóricos permeados nos escritos de Paulo Freire (2009), bem como a relação da 

teoria e prática de Sacristán (2000), e algumas reflexões de Kuhlmann (2000), Morin (2006), 

Bock (1999) Davis (1994.), La Taille, Dantas e Oliveira (1992) entre outros, que corroboram 

para o entendimento do termo afeto na formação do pensamento da criança. 

Essas abordagens formam um arcabouço epistêmico que irá auxiliar na compreensão 

da Educação Infantil através das emoções, das relações humanas, do afeto na vida e, 

principalmente da pluralidade dos sujeitos que permeiam o processo de aprendizagem escolar 

dentro dessas premissas teóricas. 

Temos a concepção de educação infantil como aquela voltada para a criança na faixa 

etária de zero aos cinco anos e 11 meses de idade, sendo essa educação um direito 

estabelecido por documentos legais, tais como: Constituição Federal de 1988, Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (LDB) n° 9.394/96, Lei Federal n° 8.069, Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os quais regulam e 

legitimam o direito da criança e o dever do estado. A permanência dessas crianças em creches 

e pré-escolas nessa faixa etária é considerada como a etapa primordial na vida do ser humano 

no início de seu desenvolvimento. 

Para que possamos entender o significado de metodologia, recorreremos a Gerhardt 

(2009, p. 12) na sua didática explicativa que: 
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Para Fonseca (2002), a palavra methodos significa organização, e logos, 
estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo 

da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma 

pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, significa 
o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa 

científica. 

 

Sendo assim, o relato está estruturado no método de observação participativa e na 

dialética desse ambiente escolar e, por conseguinte discorreremos no decorrer desse texto 

partes que consideramos de grande relevância para a compreensão da visão empírica e das 

atividades realizadas durante essa pesquisa e prática pedagógica.  

Neste sentido, é importante pensar que a base psicológica deve compreender o 

histórico genético, as funções neuro-funcionais e multidimensionais, e que as mesmas 

deveram ser estudadas tanto nos processos evolutivo como no involutivo, os quais deverão ser 

comparando em diversas etapas históricas do ser humano, tanto individualmente como no 

coletivo, que segundo La Taille, Dantas e Oliveira (1992, p. 36): 

 

[...] O equívoco de classificar de organicista a sua proposta vem da 

incompreensão de dois fatores fundamentais: em primeiro lugar, que 

genético abrange a dimensão da espécie e abre espaço para a incorporação 
dos resultados da ―psicologia histórica‖, tão prolífica recentemente. Em 

segundo lugar, do fato que, para Wallon, o ser humano é organicamente 

social, isto é, sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se 

atualizar. Ele seguramente endossaria e aproveitaria a expressão vigotskiana 
de ―extracortical‖ para significar aquela parte do cérebro humano eu está 

fora do cérebro, isto é, o conhecimento. 

 

O método de observação é discorrido por La Taille, Dantas e Oliveira (id. ibid.), como 

um modo relevante de aproximação e escuta da criança: ―O método adequado para a 

psicologia é a observação; tal como na astronomia, que não perde o seu rigor por não poder 

intervir no seu objeto, [...] Suas observações em L’enfant turbulent são constituídas 

essencialmente pelo relato da conduta da criança em seu ambiente [...].‖ Destarte, se 

configuram as bases científicas em qualitativas e dialéticas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

CONCEITO DE AFETO 

Vamos falar de Afeto?  

Neste capítulo irei abordar a palavra afeto e sua relação no processo da cognição, para 
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isso procurarei conceituar a palavra em questão, utilizando os dicionários da Língua 

portuguesa (MICHAELLIS, 2018) e de Filosofia (ABBAGNANO, 2007), também se fará 

necessário os escritos de Wallon (2007), Vigotski (2000), Freire (2009), Garcia (1999), Davis 

(1994) entre outros autores que versam sobre o afeto como fator preponderante para o 

processo cognitivo. 

O que é afeto? O que supomos ser afeto? Qual sua importância no processo cognitivo? 

Será que realmente se valoriza a afetividade como constructo do raciocínio lógico do ser 

humano? O que significa ser afetuoso na pedagogia? Essas e outras perguntas foram e ainda 

são problematizadoras, vicejando pesquisas científicas que são de suma importância para a 

pedagogia e outras ciências. 

Nesse sentido, se faz necessário compreender o termo afeto, pois entendê-lo como 

parte de uma engrenagem do mecanismo neural, capacidade esta que se estabelece 

conjuntamente nas atividades do nosso cérebro desde a formação do ser humano, fazendo 

parte da construção do pensamento do ser na sua assimilação e adaptação ao mundo. 

Dessa forma, é fundamental estabelecer um arcabouço teórico que dialoga com o 

tema, utilizando os conceitos que elucidem a palavra na sua complexidade sintática, e, assim 

estabelecer as definições dos conceitos de Wallon, Vigotski e Freire, tecendo um caminho 

para melhor entendimento do assunto abordado, pois os mesmos dão um caráter mais pontual 

e construtivo no campo da psicogênese, da teoria sócio-histórico-cultural e da pedagogia 

libertadora.  

Esses referenciais nos dão suporte para afastar a cisão que outrora ocorreu entre a 

razão e afeto, ou mesmo a compreensão errônea a que o senso comum possa nos levar no 

sentido da palavra afeto ser só um sentimento que a razão deverá domar e controlar. É nesse 

caminho que irei percorrer. 

No dicionário Michaelis (2018), a palavra afeto é de origem do Latim affectus e é 

classificada como: ―Afeto 1 (sm) – 1° - Sentimento de afeição ou inclinação por alguém; 

amizade, paixão, simpatia; e; 2 - ligação carinhosa em relação a alguém ou a algo; querença. 

Afeto 2 (Psicologia) - expressão de sentimento ou emoção como, por exemplo, amizade, 

amor, ódio, paixão etc." 

Destarte, a compreensão no dicionário de filosofia (ABBAGNANO, 2007), ciência 

esta que é considerada a gênese da Psicologia e da Pedagogia, entre outras, é: 

 

AFETO (lat. Affectus; in. Affection; fr. Affection; ai. Affektion; it. Affettó). 

Entendem-se com esse termo, no uso comum, as emoções positivas que se 
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referem a pessoas e que não têm o caráter dominante e totalitário da paixão 

(v.). Enquanto as emoções podem referir-se tanto a pessoas quanto a coisas, 

fatos ou situações, os A. constituem a classe restrita de emoções que 
acompanham algumas relações interpessoais (entre pais e filhos, entre 

amigos, entre parentes), limitando-se à tonalidade indicada pelo adjetivo 

"afetuoso", e que, por isso, exclui o caráter exclusivista e dominante da 

paixão. Essa palavra designa o conjunto de atos ou de atitudes como a 
bondade, a benevolência, a inclinação, a devoção, a proteção, o apego, a 

gratidão, a ternura, etc, que, no seu todo, podem ser caracterizados como a 

situação em que uma pessoa "preocupa-se com" ou "cuida de" outra pessoa 
ou em que esta responde, positivamente, aos cuidados ou a preocupação de 

que foi objeto. O que comumente se chama de "necessidade de A." é a 

necessidade de ser compreendido, assistido, ajudado nas dificuldades, 

seguido com olhar benévolo e confiante. Nesse sentido, o A. não é senão 
uma das formas do amor (v.). 

 

Ora, nesse sentido todos os sentimentos emanados pelo ser humano constituem em 

acontecimentos afetivos, como o narra o próprio Abbagnano (2007, p. 878): 

 

[...] porque a psicologia contemporânea admite a função dos S. no 

comportamento vital do organismo, e considera-os anúncio de situações 
presentes ou futuras, o que permite enfrentar tais situações da mesma 

maneira como um dispositivo de alarme põe em movimento os meios de 

enfrentar um perigo. Assim como Scheller, Heidegger reconheceu a 
importância fundamental do S., que ele considera arraigado na substância 

humana, vale dizer, na estrutura antológica de sua existência. Heidegger 

chama de situação afetiva (Refindlíchkeit) o tom emocional da ocupação 

cotidiana do homem, e vê nesse tom uma manifestação essencial do ser do 
homem no mundo: "O estado da situação afetiva constitui, essencialmente, a 

abertura do ser-aí no mundo" (Seín iindZeíl. § 29).[...] 

 

Verifica-se até aqui como é complexa a definição do termo afeto, ganhando miríades 

de significados, que muitas vezes nos seduzem a inferir o nosso pensamento sobre o seu real 

valor no processo cognitivo do ser humano, incitando assim a banalização dos conceitos que a 

psicologia do século XIX e XX assume em defender como um dos componentes ativos que 

corrobora para a formação do pensamento humano, ou seja, é na refutação dos filósofos da 

Antiguidade e do Medievo que insistem em separar a razão e o afeto (sentimentos, emoções), 

ou valorando um em detrimento do outro.  

Aqui, cabe esclarecer a cisão entre razão e afeto, que a filosofia da Antiguidade imputa 

no processo do raciocínio lógico humano, concebendo a razão como uma função superior, 

conferindo a racionalidade como característica humana em relação aos animais, e o afeto 

(sentimentos, emoções) como uma atividade inferior que nos leva ao lado primitivo e 

selvagem comparando-nos com os animais, ora isso fica mais claro quando Platão estabelece 

o conceito de dois mundos: das ideias e do sensível, sendo o plano das ideias o configurador 
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da condição humanizante (TEIXEIRA, 2011, s/p). 

Estabelece-se nesta teoria Platônica, que a razão seria a refreadora dos impulsos dos 

afetos (sentimentos, emoções). Esta premissa se estenderia ao Medievo com os neoplatônicos, 

principalmente dentro da teologia de Santo Agostinho, um dos mais proeminentes da 

Patrística (Padres da Igreja), conforme Abbagnano (2007), que professava a razão na 

centralidade do Uno (Deus), e defendia que para se chegar à plenitude da sabedoria, se 

deveria procurar ter uma vida virtuosa, renegar todas as paixões que pudessem induzir nos 

vícios mundanos e assim se afastar da razão do Bem Supremo (Deus). 

Porém, com a queda da cidade Constantinopla, inicia-se a Idade Moderna, 

apresentando a efervescência das várias revoluções que se configuraram em movimentos que 

redesenharam a nossa história, tais como: renascimento, romantismo, reformas protestantes e 

católicas, mercantilismo, enciclopedismo, liberalismo, racionalismo, empirismo, positivismo, 

cientificismo, e etc. 

Esses movimentos não deixaram de lado o dualismo, mas sim, aufeririam grandes 

disputas de posições, que criam e reforçam ainda mais essa dicotomia, culminando com a 

frase emblemática de Descartes (1596-1650) ―Cogito ergo sum‖, onde pode-se notar a forte 

tendência da supremacia da razão, e que a ciência tudo poderá explicar, tornando-se um valor 

inquestionável o método cartesiano, ou seja, a racionalidade, a objetividade e a neutralidade 

como princípios fundamentais científicos, retirando qualquer indício de subjetividade, 

aproximação, apego ou de afeto do objeto a ser pesquisado. 

Vale ressaltar também, a palavra afeto na obra ―Emílie ou da Educação, que discorre 

sobre a necessidade de proteger a criança, pois na concepção de Rousseauniana o homem 

nasce bom, e para preservar essa natureza boa, há a necessidade de educá-lo desde criança, 

onde Rousseau (1973, p. 35) enfatiza que: 

 

As primeiras sensações das crianças são puramente afetivas; não percebem 

senão o prazer e a dor. Não podendo nem andar nem pegar, precisam de 

muito tempo para formarem pouco a pouco as sensações representativas que 

lhes mostram os objetos fora de si mesmas;[...] 

 

No decorrer dessa era, com os tantos movimentos de guerras e revoluções, chegamos à 

Idade Contemporânea onde eclode a Sociologia, a Psicologia, Pedagogia e tantas outras 

ciências que se interagem em métodos para compreender o processo cognitivo, ainda que nos 

pressupostos da razão em detrimento aos afetos (sentimentos, emoções, desejos). E é nos 

estudos e pesquisas de Freud (1856-1939), que se abre um universo sobre a psique humana. 
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Ocorre um deslocamento do homem ser racional para um questionamento sobre a real 

construção da mente do ser humano, ou seja, na sua pesquisa sobre a histeria é demonstrado 

que existe uma complexidade de pulsões (desejos, sentimentos, afetos e etc) que se abrigam 

na camada do inconsciente, a ciência da objetividade é abalada. 

Nesse interim, se expandem os campos de estudos da Psicologia na Educação, tais 

como do Desenvolvimento e da Aprendizagem, bem como as correntes; Inatistas, 

Ambientalistas e Interacionistas, sendo que a última corrente é que nos interessa, pois é nela 

que se encontram pressupostos de Vigotski e Wallon sobre a ação do afeto como fator 

preponderante na formação da cognição. 

Ora, com isso, chegamos ao centro da necessidade de reforçar a importância do afeto, 

e neste momento, busco suporte nos dizeres da Psicologia de Davis (1994, p. 84) que elucida 

melhor ao dizer nas suas palavras que ele é ―[...] entendido como a energia necessária para 

que a estrutura cognitiva passe operar. E mais; ele influencia a velocidade com que se constrói 

o conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem seguras, aprendem com mais facilidade.‖. 

Não queremos aqui psicologizar o termo, mas sim, compreender a sua real importância, como 

define Garcia (1999, p. 1): 

 

[...] Dito assim, pode parecer que tudo ficaria reduzido a afeto. Por favor, 
NÃO. Não se trata de mais uma investida psicologizante. Trata-se apenas de 

considerar que quando alguém ensina e alguém aprende, também está 

presente, ainda que escondida, esta coisinha complicada e mal explicada, que 
entra sem pedir licença, e que às vezes ajuda e outras vezes atrapalha. 

 

Diante desse cenário, a escola assume papel fundamental na educação, porém não é o 

primeiro ambiente que a criança entra em contato, pois ela tem uma vida educativa antes de ir 

à escola, e, é neste ambiente que a mesma vivência e partilha o contato afetivo nesse meio que 

lhe é comum, entre os seus pares.  

Neste sentido, importante destacar a declaração de Freire (2009, p. 141) sobre o ato da 

do afeto em relação à cognição: 

 

[...] Esta abertura de querer bem não significa, na verdade, que, porque 

professor, me obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. 
Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de 

expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de 

autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática 
específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar como falsa a 

separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, 

sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor 

quanto mais severo, mais frio, mais distante e ―cinzento‖ me ponha nas 



18 

minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo 

ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. 

 

No entanto, é na vida escolar que os diferentes aprendem a se relacionar e a 

experienciar outros afetos, ou seja, são afetados por várias emoções, sensações, desejos, 

vontades e etc., desestabilizando-a, provocando-a a encontrar o equilíbrio emocional e, por 

que não dizer, a racionalização dos seus sentimentos na busca da construção do conhecimento 

calcado tanto na afetividade como na razão, ou seja, deixa-se de ter um dualismo de 

concepção para se reconfigurar para uma alternância entre elas, pois os dois interagem no 

processo cognitivo do desenvolvimento do ser humano. 

 

Afeto na perspectiva Walloniana 

Henri Paul Hyacinthe Wallon 

Ao recuperar as contribuições e a fecundidade dos estudos de Henri P. H. Wallon tem-

se a certeza da magnitude e importância do delineamento dos domínios afetivo, cognitivo e o 

motor presentes no ser humano, lançando o seu o olhar investigativo no processo de 

desenvolvimento da criança para compreender a relação entre ambiente e criança, e assim, 

explicar a sua Psicologia genética, a qual se baseia no materialismo dialético de análise e 

filosófico, conforme Bock (1999, pp. 9-11). Sendo assim, se faz necessário minimamente 

traçar um histórico para compreender a sua relevância sobre o assunto afeto e educação. 

Wallon nasceu em Paris, no ano de 1879, formou-se 1902, em Filosofia pela Escola 

Normal Superior, e em 1908, também conclui o curso de Medicina. Participou da 1ª Guerra 

Mundial e na 2ª participou da resistência. 

A sua atuação como médico e psiquiatra desperta o seu interesse pela psicologia da 

criança. Sua teoria psicológica foi concebida através de seus conhecimentos sobre neurologia 

e psicopatologia adquiridos no período clínico experimental de pacientes. Funda, no ano de 

1925, o Laboratório de Psicobiologia da Criança. Em 1927, torna-se presidente da Sociedade 

Francesa de Psicologia. Leciona no Colégio da França nos anos os anos de 1937 a 1949, o 

berço da psicologia, tendo a Cátedra de Psicologia e Educação da Criança.  

Em 1946, eleito deputado em Paris, preside a Comissão de Reforma Educacional 

francesa. Em 1947, apresenta à Assembleia Nacional o projeto Langevin-Wallon, que versa 

sobre a reforma do Ensino Francês. Deixou um legado notório de livros (Evolução 

Psicológica da Criança; Psicologia e Educação na Infância, Objetivos e Métodos de 

Psicologia e Origens do Pensamento da Criança) e diversos artigos sobre temas relacionados à 
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educação, tais como: orientação profissional, formação de professores, interação entre alunos 

e adaptação escolar, em 1948 cria a revista Enfance, como um instrumento tanto para 

pesquisadores de Psicologia como para a Pedagogia, servindo de informações para essas 

áreas. Faleceu em 1º de dezembro de 1962, na cidade de Paris. 

Sua biografia denota seu comprometimento com a educação das crianças, pois suas 

obras retratam o seu espírito indelével no campo dessas pesquisas, que consideram o estudo 

do desenvolvimento humano como um conjunto integrado. Não se pode fragmentar os vários 

campos funcionais distribuídos nas atividades infantis (afetividade, motricidade, inteligência), 

e, portanto, não se pode privilegiar um domínio em detrimento dos demais. É por essa razão 

que a teoria de Wallon é denominada de ―a psicogênese da pessoa completa‖, que propõe o 

estudo da criança no seu contexto de vida.  

A figura 1 demonstra a relação de importância das dimensões afetiva, cognitiva e 

motora durante a primeira fase do bebê que, segundo Galvão (1995, p. 44), descreve que a 

teoria de Wallon, ocorre 

 

Na sucessão dos estágios há uma alternância entre as formas de atividade 

que assumem a preponderância em cada fase. Cada nova fase inverte a 
orientação da atividade e do interesse da criança: do eu para o mundo, das 

pessoas para as coisas. Trata-se do princípio da alternância funcional. Apesar 

de alternarem a dominância, afetividade e cognição não se mantêm como 

funções exteriores uma à outra. Cada uma, ao reaparecer como atividade 
predominante num dado estágio, incorpora as conquistas realizadas pela 

outra, no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num permanente 

processo de integração e diferenciação. 
 

 

FIGURA - 1 - Fluxo das dimensões 

Fonte: Galvão (1995) 
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Na busca de satisfazer as suas necessidades básicas como a fome, ocorrem os 

primeiros reflexos de intervenção, iniciando-se, assim, uma relação afetiva com o outro. Essa 

relação se inicia pelo choro, agitação do corpo, lágrimas etc e se conclui quando a criança é 

atendida, ou seja, assim que é correspondida. O choro é considerado como uma demonstração 

de emoção afetiva primitiva, transformando a volição em atividade motora por meio dos 

reflexos do corpo, das lágrimas e dos sons, sendo considerado o primeiro estágio sensório-

motor. Havendo resposta para suas necessidades, há uma memorização dessas dimensões 

afetivas e motoras por parte da dimensão cognitiva, trazendo uma sensação de prazer e 

confiança estabelecendo assim a afetividade do bebê com o adulto. 

Nesse sentido, os escritos de Galvão (1995, p. 11) que tratam sobre dialética do 

desenvolvimento infantil, descrevem que Wallon, ―[...] Enfoca o desenvolvimento em seus 

domínios afetivo, cognitivo e motor, procurando mostrar quais são, nas diferentes etapas, os 

vínculos entre cada campo e suas implicações com o todo representado pela personalidade.‖ 

Nesse entendimento Walloniano, o desenvolvimento da pessoa é uma construção 

progressiva que ocorre em fases, com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Cada 

uma dessas fases tem a predominância de um tipo de atividade. Para entendermos melhor 

essas proposições, vamos apresentar os cinco estágios de desenvolvimento: 

O primeiro estágio que corresponde do zero a um ano de vida é denominado de 

―Impulsivo-emocional‖. As emoções são instrumentos privilegiados de interação da criança 

com o meio. A afetividade é predominante e conduz as primeiras reações do bebê com as 

pessoas que o cercam, as quais intermediam as suas relações com o mundo físico.  

O sensório-motor projetivo é o segundo estágio, que se estende até o terceiro ano, 

sendo que nesse período, a criança tem seu interesse sensório-motor voltado para a exploração 

do mundo físico, adquirindo a marcha e a preensão, que possibilitam à criança uma maior 

autonomia na manipulação dos objetos e na exploração dos espaços. É nesse período de 

estágio que acontece o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem, porém Wallon 

enfatiza que ―o ato mental se desenvolve a partir do ato motor‖, conforme exemplifica La 

Taille, Dantas e Oliveira (1992, p. 39), ou seja, o pensamento necessita dos gestos para se 

exteriorizar, e da predominância das relações cognitivas (inteligência prática e simbólica) com 

o meio.  

O terceiro estágio é chamado de personalismo, compreendendo dos três aos seis anos 

de idade. No decorrer desse estágio o aspecto central é o processo de formação da 

personalidade, ou seja, a criança começa a adquirir consciência de si a partir das interações 

sociais que estabelece com o meio, ocorrendo também à reorientação do interesse da criança 
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para as pessoas, cabe aqui ressaltar o retorno da predominância das relações afetivas.  

O categorial é o quarto estágio, que tem seu inicio em torno dos seis anos de idade. O 

interesse da criança recai para o conhecimento e conquista do mundo exterior, devido ao seu 

progresso intelectual, devido ao estágio anterior que consolida a personalidade, aqui nesse 

estágio há predominância da função cognitiva. 

O quinto estágio é o da adolescência, é quando ocorre a crise da puberdade impondo 

outros contornos à personalidade decorrente da própria transformação hormonal. Nesse 

momento, são trazidas a tona questões morais, pessoais, existenciais, retomando a 

predominância da afetividade. 

Vale ressaltar, que Wallon evidencia no início a supremacia do fator biológico, 

contudo vai se rendendo ao fator social, o qual faz parte desde o nascimento do bebê, 

interagindo com força na aquisição da dimensão Cognitiva, que Galvão (1995, pp. 40-41), 

exemplifica como 

 

[...] determinante no início, o biológico vai, progressivamente, cedendo 
espaço de determinação ao social. Presente desde a aquisição de habilidades 

motoras básicas, como a preensão e a marcha, a influência do meio social 

torna-se muito mais decisiva na aquisição de condutas psicológicas 

superiores, como a inteligência simbólica. É a cultura e a linguagem que 
fornecem ao pensamento os instrumentos para sua evolução. O simples 

amadurecimento do sistema nervoso não garante o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais mais complexas. 

 

Afeto na perspectiva Vigotskiana 

Lev Seminovich Vigotski 

Conforme Bock (1999), a psicologia está em constante movimento, e com isso, os 

vários movimentos sócios-históricos também interferem na apreensão de determinados 

conhecimentos e abordagens se transformando em novas teorias, por isso se faz necessário 

estudar para compreender a teoria Sócio-Histórica de Lev Seminovich Vigotski e sua 

trajetória de estudos relacionados ao ―[...] homem e seu mundo psíquico como uma 

construção histórica e social da humanidade.‖ (idem, p. 86). 

Nasceu no ano de 1896, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, 

atual Rússia). Teve uma formação ampla e bem diversa, pois estudou Direito, Psicologia. 

Suas pesquisas na área de Psicologia buscavam compreender como o sujeito era capaz de 

produzir instrumentos/artefatos, símbolos e etc para modificar a sua realidade, bem como 

entender como a linguagem se estrutura permitindo-o a organizar a realidade e comunicar-se.  

Ou seja, entende o homem e o diferencia de outros animais, pois, o mesmo, além de 
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usar instrumentos/artefatos do mundo físico (ferramentas materiais elaborados ou não para 

modificar a sua relação com o mundo, modificando a realidade externa), nessa relação 

também lança mão dos instrumentos psicológicos, os símbolos (toda realidade simbólica 

criada pelo homem, códigos escritos e sociais, leis e etc.) que possuem a finalidade de 

organizar e modificar a sua realidade internamente.  

Na teoria Vigotskiana, a linguagem é um instrumento importante. Vê que a criança 

não a realiza como uma mera criação solta e espontânea, mas algo forjado na relação com o 

outro por meio das primeiras palavras e gestos, traduzindo de significados estabelecidos entre 

a crianças e o adulto, bem como o meio social constituído em vínculo afetivo, Vigotski (2000, 

p. 62), afirma que ―Isto nos leva a outro fato inquestionável e de grande importância: o 

desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos 

lingüísticos do pensamento e pela experiência sócio-cultural da criança.[...] 

Por conseguinte, sugere que a criança ao estabelecer interações socioafetivas com o 

adulto no plano social, adquire e apreende os significados no interpsíquico e, só depois o 

internaliza no intrapsíquico, ou seja, significa que a relação interpessoal vai configurando as 

funções superiores por meio de contínuos estímulos produzidos pela ação interativa com o 

outro consolidando a sua comunicação no intrapessoal, sendo que, Vigotski enfatiza que a 

criança não reproduz passivamente os modos de interação do seu grupo social, mas os recria 

com suas ações, ou seja, ela reconfigura e refaz esses códigos de uma forma peculiar que é a 

soma do seu eu e do outro eu, criando um caráter particular do seu eu (personalidade).  

É nesse sentido, que Bock (1999, p. 124) explica ratificando as palavras de Vigotski 

―[...] o desenvolvimento é um processo que se dá de fora para dentro. É no processo de 

ensino-aprendizagem que ocorre a apropriação da cultura e o consequente desenvolvimento 

do indivíduo.‖ Confirmando assim que a teoria do desenvolvimento humano proposta por 

Vigotski, o outro é de suma importância para ―[...] o desenvolvimento do organismo e a 

aquisição das capacidades superiores que caracterizam o psiquismo humano.‖, segundo Bock 

(1999, loc. cit.).  

Nessa apropriação, Vigotski propõe que, ao examinarmos o desenvolvimento de uma 

criança, seja em qualquer tarefa: de lógica, de linguagem, de motricidade, afetiva etc., é 

necessário observar não só para o que ela realiza sozinha, mas o que faz com ajuda do outro, e 

com o acompanhamento de alguém capaz de realizar aquela tarefa.  

Sendo assim, é possível identificar o nível de desenvolvimento real (o que pode fazer 

só), e, identificar o nível de desenvolvimento potencial (o que ela faz com ajuda), o qual 

Vigotski (2000, p. 129) estabelece que a distância entre o nível real e o potencial, se configura 
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na zona de desenvolvimento proximal – ZDP (a criança é mediada a fazer e depois, a realiza 

sozinha), ou seja, é onde se configura a aprendizagem.  

A figura 2, abaixo, apresenta a dinâmica entre os dois níveis de desenvolvimento, que 

culmina na mudança da aprendizagem que é representada pela Zona de desenvolvimento 

proximal - ZDP. 

 

FIGURA – 2 - Esquema representativo das Zonas de desenvolvimentos 

 

Fonte: MEC (2005) 

 

Para Vigotski, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, isso quer dizer que a 

aprendizagem se dá no contexto dos relacionamentos entre as crianças e os adultos, e que se 

configura nas vicissitudes proporcionadas por esse convívio afetivo das relações, afirma que 

não existem estágios ou etapas de desenvolvimento, pois a criança está mergulhada no 

universo simbólico e na linguagem desde que nasce, e que Taille, Oliveira e Dantas (1992, 

p.76) discorrem como: 

 

Vygotsky menciona, explicitamente, que um dos principais defeitos da 
psicologia tradicional é a separação entre os aspectos intelectuais, de um 

lado, e os volitivos e afetivos, de outro, propondo a consideração da unidade 

entre esses processos. Coloca que o pensamento tem sua origem na esfera da 
motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, 

afeto e emoção. Nesta esfera estaria a razão última do pensamento e, assim, 

uma compreensão completa do pensamento humano só é possível quando se 
compreende sua base afetivo - volitiva. 
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Ou seja, Vigotski compreende a criança como um ser biológico e social desde que 

nasce, conforme Prestes e Tunes (2018, p. 126) confirmam que: 

 

Na passagem de uma idade para outra, se altera o sistema de necessidades, 

de interesses, de incitações instintivas, de emoções e de afetos em geral, de 

todas as forças motrizes do nosso comportamento, de todo um sistema, como 
dizem, motor, ou seja, de toda natureza semiorgânica, semipsicológica, das 

funções que são as forças motoras do nosso comportamento.   

 

No decorrer do desenvolvimento, o corpo vai interagindo com os significados dos 

instrumentos/artefatos, da linguagem e, principalmente com o outro dentro do contexto sócio-

afetivo-cultural, construindo e forjando assim uma rede de relações, e assim, é explicado por 

Prestes e Tunes (id. ibid.), que: 

 

Todo o sistema de necessidades orgânicas, de interesses, de impulsos se 

encontra numa relação direta com o desenvolvimento do sistema endócrino 
da criança. O primeiro aspecto que diferencia uma idade de outra não 

consiste em que uma criança com mais idade seja mais desenvolvida, 

digamos, apresente a função intelectual, a compreensão mais desenvolvida 

que uma criança com menos idade. O primeiro aspecto que surge, antes de 
tudo, na passagem de uma idade para outra é a alteração das necessidades, 

dos interesses vitais com os quais está relacionada cada idade. 

 

Afeto na perspectiva Freiriana 

Paulo Reglus Neves Freire 

Essa biografia é um extrato do livro de Gadotti (2001, p.10), e Gadotti et all (2012), 

que versa sobre a vida de Freire e do Instituto Paulo Freire, e que, de acordo com Streck et all 

(2010, p. 26) não se poderia eximir o verbete ―afetividade‖, dentre outras palavras 

significativas para esse pensador. 

Em 19 de setembro de 1921, na cidade de Recife, Pernambuco, nasce Paulo Freire. 

Trabalhou inicialmente no SESI (Serviço Social da Indústria) e no Serviço de Extensão 

Cultural da Universidade do Recife. Sua filosofia educacional expressou-se primeiramente em 

1958, na sua tese de concurso para a universidade do Recife, e, mais tarde, como professor de 

História e Filosofia da Educação daquela Universidade, bem como em suas primeiras 

experiências de alfabetização como a de Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963. 

Teve o brio de pôr em prática um inédito trabalho de educação que aponta a 

alfabetização como um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a 

aquisição dos instrumentos de leitura e escrita quanto para a sua libertação, porém essa seara 

fez dele mais um brasileiro a ser exilado. 
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Sua metodologia desenvolvida foi muito aplicada no Brasil em campanhas de 

alfabetização, sendo, por isso, acusado de subverter a ordem instituída do país, preso após o 

Golpe Militar de 1964, cumpriu 72 dias de prisão, foi induzido a deixar o país.  

Exilando-se primeiro no Chile, onde desenvolve suas teses, realiza durante 5 anos 

trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária 

(ICIRA), escrevendo a sua principal obra ―Pedagogia do oprimido‖. 

No ano de 1969, exerceu a profissão de professor na Universidade de Harvard, 

participando na colaboração de numerosos grupos engajados em novas experiências 

educacionais em zonas rurais e nas urbanas. Também foi Consultor Especial do Departamento 

de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, na cidade de Genebra, cargo que exerceu por 

10 anos e paralelamente nesse período, realizou consultoria educacional a diversos governos 

do Terceiro Mundo, a região da África foi a principal.  

Em 1980, após configurar 16 anos de exílio, regressa ao Brasil para "reaprender" seu 

país, leciona na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Em 1989, é empossado no cargo de Secretário de Educação no Município de São 

Paulo. Durante sua gestão, se dedica à implementação dos movimentos de alfabetização, 

como o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA-

SP), da revisão curricular e se debruça na recuperação salarial dos professores. 

Freire é autor de diversas obras, tais como: Educação: prática da liberdade (1967), 

Pedagogia do oprimido (1968), Cartas à Guiné-Bissau (1975), Professora sim, tia não: cartas a 

quem ousa ensinar (1982), Pedagogia da esperança (1992), Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa (1997), À sombra desta mangueira (1995) e outros. 

Foi laureado internacionalmente pela sua práxis educativa através de enormes 

homenagens. Também teve seu nome adotado por muitas instituições. Configura como 

cidadão honorário de várias cidades no Brasil e no exterior, outorgado com o título de doutor 

Honoris Causa por vinte e sete universidades, por seus trabalhos na área educacional recebeu 

os seguintes prêmios: "Prêmio Rei Balduíno para o Desenvolvimento" (Bélgica, 1980); 

"Prêmio UNESCO da Educação para a Paz" (1986) e "Prêmio Andres Bello" da Organização 

dos Estados Americanos, como Educador dos Continentes (1992).  

No dia 10 de abril de 1997, lançou seu último livro, intitulado "Pedagogia da 

Autonomia: Saberes necessários à prática educativa", falece no dia 2 de maio de 1997 em São 

Paulo.  
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Diante do exposto acima, pode-se afirmar que seu pensamento é altruísta, contagiante 

e transformador, se configurando no verbete ―afetividade‖ (Streck et all, 2010), entre o ser, os 

signos e o mundo, que na expressão de Freire (1982, p. 9) ―[...] A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. [...]‖, ou seja, essa 

leitura é vinculada como o caminho da humanização no processo de desenvolvimento do ser, 

que faz sua leitura no contato com o mundo, procurando ―ser mais‖, e é nesse inacabamento 

do ser que procuramos a nossa completude histórica e social. 

 

O afeto forjado nas relações: Família x Criança x Escola 

É considerada a célula matriz da sociedade, portanto é nela que se baseiam os 

conceitos que alicerçam no primeiro momento a criança, e que a escola se configura como a 

outra célula com função diretiva do conhecimento escolarizado e mediadora do conhecimento 

advindo da relação familiar, a fim de inseri-la no universo dessa complexa sociedade, ou seja, 

Freire (2009, p.42) sintetiza que ―É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, 

como ação especificamente humana [...]‖ 

Nesse sentido, pode-se refletir que a cada momento histórico do ser humano 

corresponda um modelo de família que infere um determinado ―status quo‖, conforme 

descreve Bock (1999, p. 248): 

 

[...] a família, como a conhecemos hoje, não é uma organização natural nem 

uma determinação divina. A organização familiar transforma-se no decorrer 

da história do homem. A família está inserida na base material da sociedade 
ou, dito de outro modo, as condições históricas e as mudanças sociais 

determinam a forma como a família irá se organizar para cumprir sua função 

social, ou seja, garantir a manutenção da propriedade e do status quo das 
classes superiores e a reprodução da força de trabalho — a procriação e a 

educação do futuro trabalhador — das classes subalternas. 

 

Porém existem outros modelos que coabitam os mesmos tempo/espaços históricos dos 

modelos dominantes de cada época, ou seja, uma pluralidade de famílias que se configura em 

miríades de costumes, crenças, valores éticos, estéticos, políticos, afetivos, educacionais e 

etc., na vida inter e intrarelacionais, os quais irão constituir a primeira base das crianças. 

Contudo, cabe discorrer sobre o entendimento de família que temos a partir da CF-

1988, que no seu artigo 226, diz ―A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.‖ E, define a sua composição e os seus direitos entre eles, nos seguintes parágrafos 

respectivamente: 
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§ 3º ―Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento; § 4º Entende-se, também, como entidade familiar 

a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes; e § 5º Os 
direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

 

Nesse momento, iremos problematizar essa composição familiar prevista na nossa 

Carta Magna, pois configura um valor importante no nosso objeto de pesquisa, pois sofreu 

querelas judiciais para configurar essa concepção que hoje reflete a realidade brasileira, mas 

ainda é um ponto nevrálgico sobre o reconhecimento dessa constituição familiar. Sendo 

assim, se faz necessário refletir essa querela que traz no seu bojo um preconceito que irradia 

para a criança uma má formação interativa e afetiva na compreensão desse modelo familiar 

que se rege por valores éticos, estéticos e afetivos da pessoa humana, tendo-os como cerne 

dessa estrutura familiar. 

Nesse sentido, Bock (1999, p. 247) enfatiza que: 

 

[...] O modelo de família consistia em pai-mãe-prole. Esse modelo de 
estrutura familiar era considerado ideal pelo modo dominante de pensar na 

sociedade e, por isso, bastante usado para classificar todos os outros modos 

de organização familiar como desestruturados, desorganizados e 
problemáticos. Nesta compreensão de família há, sem dúvida, um 

julgamento que não é científico, mas moralista, pois utiliza um padrão como 

referência e considera os outros inadequados. (grifos da autora) 
 

Dessa forma, podemos ver que dentro da sociedade há um embate de forças entre o 

científico e valor moral advindo de pressupostos enraizados pelo tradicionalismo dominante 

da composição familiar cristã, o que Bock (1999, p. 209) argumenta como:  

 

Esta dificuldade é ―perpetuada‖, ao longo das gerações, pela educação 
familiar, pela escola, pelos meios de comunicação de massa, por cada um de 

nós em nosso cotidiano, o que leva à construção de uma carreira moral para 

o indivíduo estigmatizado, isto é, sua identidade vai incorporar este atributo 
ao qual corresponde um valor social negativo. 

 

Com isso, sempre que for utilizado o termo família aqui, esse deverá ser 

compreendido no seu sentido mais amplo, para estarmos em acordo com os pressupostos 

legais, e que estabelece o pensamento de Freire (1982, p. 9) sobre a ―leitura de mundo‖ é 

consubstanciado na palavra ―humanização‖, ou seja, é processo que é humano, respaldado por 

Bock (1999, p. 247), estabelecendo que: 
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Atualmente, é impossível não-enxergar — vários estudos antropológicos e 
mesmo reportagens em revistas, jornais e TV mostram — que existem 

muitas e inúmeras formas de estrutura familiar: a família de pais separados 

que realizam novas uniões das quais resulta uma convivência entre os filhos 
dos casamentos anteriores de ambos e os novos filhos do casal; a família 

chefiada por mulher (em todas as classes sociais), a nuclear, a extensa, a 

homossexual, enfim, observa-se uma infinidade de tipos que a cultura e os 

novos padrões de relações humanas vão produzindo.[...] 

 

Desse modo, ao falarmos de família pode-se dizer que é a primeira unidade 

indispensável que garante a sobrevivência e a proteção integral das crianças e demais 

membros, independentemente do seu arranjo e da sua estrutura familiar. Pois é nessa célula 

que se constroem os aportes afetivos, motores e cognitivos, desempenhando um papel 

decisivo na educação informal, conforme discorre Bock (1999, p. 249): 

 

[...] é responsável pela sobrevivência física e psíquica das crianças, 

constituindo-se no primeiro grupo de mediação do indivíduo — daquele 
bebê, que está ali no berço — com a sociedade. É na família que ocorrem os 

primeiros aprendizados dos hábitos e costumes da cultura. [...] 

 

Nesse momento, se faz necessário infundir o conceito de família e da idade de criança 

respectivamente, que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), tipifica no: 

 

Art. 25º. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 
qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família 

extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos 

ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a 

criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade; 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos [...],‖ e estabelece os zeladores dos seus direitos que 
são previstos no seu ―Art. 4º É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Ora, a criança quanto adentra o espaço escolar já possui uma leitura de mundo advinda 

da sua interação com sua composição familiar, sendo assim, enfrenta novos desafios e uma 

nova realidade, entretanto, é a escola a instituição social que se apresenta como responsável 

pela educação sistemática dessas crianças para a sociedade que se quer produzir. 
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Escola, sim, chamamos genericamente toda instituição que se propõe 

pedagogicamente ao ensino-aprendizagem, que outrora era frequentado por todas as pessoas 

sem distinção de idade, e que no decorrer da história da educação vai se diversificando ao 

longo do tempo, impelida pelos anseios dos movimentos da sociedade organizada, que 

culmina em pesquisas cientificas e anseios dos profissionais da educação, consolidando o 

nome creche e pré-escola como instituições de ensino escolar, conforme Kuhlmann Junior 

(2000, p. 493), exemplifica que: 

 

[...] Devido às propostas oriundas da própria área a Constituição de 1988 vai 

estabelecer que as creches e pré-escolas passariam a compor os sistemas 

educacionais. Essa determinação constitucional ganha estatuto legal mais 
definido apenas oito anos depois, com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9.394/96. São definições que situam no âmbito de um marco mais 

significativo: o reconhecimento dessas instituições [...] 

 

Nesse novo ambiente, a criança é impelida a construção de novos saberes, e com isso, 

sofre uma ruptura radical em sua forma de agir, pensar e externar seus afetos. Antes, os seus 

conhecimentos eram assimilados de modo espontâneo, a partir da sua experiência entre seu 

mundo mediada pelos seus familiares, esse novo espaço se configura em uma via crucis para 

a criança, pois se vê entre dois mundos, o da família e o escolar, ou seja, o processo 

pedagógico pode ser um sucesso ou um fracasso na vida da criança, o qual Garcia (1999, p. 2) 

ratifica que “[...] na escola o afeto sempre esteve presente, algumas vezes contribuindo para 

que as crianças aprendam, outras vezes criando barreiras à sua aprendizagem.‖ (grifo da 

autora) 

 

O Afeto no processo Pedagógico Escolar 

De acordo com Khulmann Junior (2000), se faz necessário discorrer sobre 

determinados tópicos das leis que consubstanciam e regem a Educação Infantil, para entender 

o que está estabelecido, e que eles representam os direitos postulados em muitas histórias de 

lutas as quais ainda se travam para que nenhum direito seja retirado, mas sim, que sejam 

implementados.  Contudo, nesse momento atual se observa que ainda é um campo de disputa 

constante e também para compreender e refletir o papel do afeto entre os seres humanos para 

esse processo de humanização do ser mais.  

Nesse sentido, é importante elencar a especificidades do entendimento dessa etapa de 

Educação Infantil, sendo assim, a CF-1998, LDB-1996 e o ECA versam sobre os deveres, 

direitos, finalidades, princípios entre outros, legitimando a importância dessa etapa 
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educacional. 

A Carta Magna Brasileira na sua Seção I, Capítulo III, que versa sobre a educação nos 

artigos: 

 

Artigo 205, afirma que ―A educação é direito de todos e dever do Estado e 

da família, [...],  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; [...]. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: [...] I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; [...] IV - educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; [...] 
 

Nesse concepção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), 

esclarece nos seus artigos: 

 

Art. 1º 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. 

- Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

- Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, organizada da seguinte forma 
a) pré-escola; 

 VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental 

mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 

completar 4 (quatro) anos de idade. 
- Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

- Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 

o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área 
de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 

caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que 

apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do 

percentual permitido em lei; 

IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a 
todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática 

(bullying), no âmbito das escolas; 

XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e 
enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. 

- Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio; 
Seção II 

Da Educação Infantil 

- Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade. 
- Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, também se configura em ferramenta 

para proteção e preservação da criança nos seus valores de cidadão de 

direitos, tais como imagem, violência, proteção e outros, ou seja, 
consubstancia e materializa os direitos dos sujeitos que historicamente 

sofriam de descasos e maus tratos da sociedade civil e do Estado, 

principalmente na constituição da sua subjetividade, não eram considerados 
cidadãos de direitos, com isso se estabelece os limites, então nos seus artigos 

define: 

- Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

- Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

- Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 
social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as 

pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

 

Cabe salientar a importância dessas Leis, que personificam o cuidado de se proteger a 

infância e seus direitos, mas só isso não basta, temos que nos imbuir e beber da fonte de 

Freire (2009, p.19), que afirma: 
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Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no 
mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na 

construção da própria presença. Como presença consciente no mundo não 

posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou 
puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou 

irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de 

responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. 
Significa reconhecer que somos seres condicionados mas não determinados. 

Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não de determinismo, 

que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável. 
 

Nesse sentido, se faz necessário refletir sobre as relações humanas e sua interação com 

o mundo e, dessa maneira, recorro ao vocábulo cunhado por Paulo Freire como ―afetividade‖, 

verbete bem interpretado por Streck et all (2010, p. 26), que diz, 

 

Paulo Freire não se detém a explicitar as categorias de afetividade e 
amorosidade. Ao examinar detalhadamente Pedagogia da autonomia 

(DALLA VECCHIA, 2007), ela se configura como expressão da densa 

vivência da afetividade no texto e na prática de seu autor. A concepção 
biocêntrica de afetividade foi referencial para examinar essa obra. Rolando 

Toro entende ―afetividade‖ como um estado de afinidade profunda com os 

outros seres humanos, capaz de dar origem a sentimentos de amor, amizade, 

altruísmo, maternidade, paternidade, solidariedade (TORO, 2002, p. 90). 

 

Por conseguinte, se torna uma característica principal da vida, configurando uma inter-

relação de experiência afetiva, que La Taille, Dantas e Oliveira (1992, p. 34) discorrem como 

―[...] a aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da criança. A 

aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando 

o indivíduo interage com outras pessoas.[...]‖ 

A aprendizagem está imbricada nas relações sociais que estabelece a aquisição de 

novos conceitos de informações e se agregam à bagagem que o sujeito carrega consigo. Desta 

maneira, esse processo é sempre ressignificado no sistema cerebral, ou melhor dizendo, o 

nosso cérebro possui neuroplasticidade a novas experiências, sendo assim, Leyser (2018, p. 

118), define que 

 

Durante o período entre o nascimento e a idade de três anos, as crianças 

pequenas ganham domínio básico da linguagem de sua cultura,[...]. O 

cérebro infantil parece especialmente adaptado para o aprendizado [...]. 
Note-se, no entanto, que, devido à plasticidade precoce do cérebro[...]. 
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E, por conseguinte, orienta, avalia e processa esse novo conhecimento advindo pelo 

novo meio social que se encontra presente, desta forma, podemos entender que a interação 

social entre nós é importante para a construção do aprendizado, ou seja, tanto Wallon, 

Vigotski e outros, corroboram essa teoria. 

Sendo que, tudo isso nos leva a refletir o papel da afetividade na educação infantil no 

processo da aprendizagem na criança, pois nem todos aprendem ao mesmo tempo e nem da 

mesma forma, cada um possui singularidades/subjetividades, o (a) educador (a) deverá mediar 

esse novo conhecimento, propiciando o desenvolvimento das potencialidades individuais e 

relacionais, estimulando a sua autonomia, e sempre os considerando como seres ativos nesse 

processo dinâmico de ensino-aprendizagem-ensino. Nesse sentido, o que não se pode é nos 

curvarmos ao pensamento de que não se deve ser afetuoso com as crianças nesse fazer 

pedagógico, fato ao qual Garcia (1999, p. 1) nos alerta à reflexão: 

 

Se recuperarmos a história da educação constataremos que houve sempre um 
desajeito para lidar com o afeto. Ora ele aparecia como a questão 

fundamental, sem o que não haveria aprendizagem, ora ele se tornava o 

bandido da história do fracasso escolar, explicação para a incapacidade da 
escola cumprir o que dela era esperado,' pois que ao invés de socializar 

conhecimentos a escola estaria se limitando aos aspectos piegas das 

relações.[...] 
 

O Campo da Pesquisa e a descoberta do Afeto 

A princípio, as observações e interações da minha reflexão se fazem presentes nos 

estágios da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica, tendo como respaldo para essa 

inferência a cooperação dos entes federados com a Universidade Federal Fluminense (UFF), a 

qual se faz na figura do Professor (a) responsável do elo de ligação, fomentando no estudante 

de ensino superior não só a teoria, mas amalgamado nesse exercício de estreitar essa 

teorização com a prática, promovendo assim a reflexão por meio da pesquisa, fonte essa que 

realimenta a teoria. 

A Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Antônio Vieira da Rocha, no 

Morro do Estado, no Centro da cidade de Niterói, tem capacidade para até 140 crianças com 

idade entre quatro meses e cinco anos e onze meses. Dividida em dois berçários, salas para o 

Grupo de Referência da Educação Infantil, que ora são chamados de GREI – 01, GREI - 02, 

GREI - 03, GREI - 04, GREI - 05, uma cozinha, um refeitório, uma lavanderia, uma sala de 

Contação de histórias, uma sala da direção escolar, uma sala para reuniões, um pátio e 

diversos banheiros, sendo os mesmos separados para utilização só pelas crianças, que são 
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anexos às salas de aula, e os externos, para o público em geral. A oferta de serviço público é a 

referência para a procura desse estabelecimento de ensino pelos moradores das localidades 

adjacentes. Outro fator de procura por esta instituição é o fato de estar localizada dentro da 

própria comunidade, fazendo parte da estrutura física e social, a qual muita das vezes reflete a 

ausência do poder público. 

A UMEI tem um calendário escolar organizado por ciclos, divididos em seis períodos 

letivos, com oitocentas horas, distribuídos em pelo menos 200 dias letivos de efetivo trabalho 

escolar, com regime de horário integral das oito horas até dezessete horas. (Portaria FME nº 

087/2011, do Município de Niterói), e suas Diretrizes e os Referenciais Curriculares e 

Didáticos são pautados na Portaria FME nº 085/2011.  

Durante o primeiro dia do estágio, pude observar o olhar de estranhamento da minha 

presença nessa instituição educacional, visto que pela própria pedagoga, ao dizer que 

normalmente não recebe estagiário nessa unidade de educação infantil e, principalmente, 

homem. 

Bem, diante desse discurso refleti sobre os pressupostos de que o cuidar, o educar e o 

recrear foram - e ainda são - ligados à concepção de que estas seriam tarefas e funções  

voltadas e designadas para as mulheres, conforme é ressaltado por Kuhlmann Junior: ―(...) 

educação da mulher previa a sua preparação nos mistérios da puericultura, de modo que se 

tornassem mães-modelo‖ (2000, p.479).  

Ou seja, esse tipo de pensamento encontrou lugar fácil no senso comum e se cristaliza 

na sociedade daqueles tempos e que ainda perdura até hoje, pois Creche e pré-escola é lugar  

para o feminino, que ocupou maciçamente esse lugar do magistério, principalmente nas 

primeiras creches implementadas no Brasil, já que se acreditava que o cuidar e o educar das 

crianças já era parte da natureza feminina, no máximo fornecer instrução de regras básicas de 

saúde e higiene. 

Bem, após esse impacto iniciei meu estágio, e fui conduzido ao GREI - 05, que possui 

crianças na faixa etária de cinco anos até cinco anos e onze meses, sob a responsabilidade de 

duas professoras, as quais se alternam nas atividades diárias, porém especificamente neste dia 

só tinha uma professora e, sendo assim a minha atividade de só observar não foi suficiente, 

pois auxiliei nas atividades propostas pelo projeto pedagógico semanal da instituição. As 

semanas são planejadas e propostas com antecedência e de acordo com as Diretrizes e os 

Referenciais Curriculares e Didáticos. (Portaria FME nº 085/2011, do Município de Niterói). 

Nesse mesmo dia, fui preparado para tentar desconstruir ou até minimizar o hábito do 

mote adjetivado da palavra ―Tio‖, visto ser uma construção para diminuir o valor do docente 
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principalmente na educação infantil, conforme a máxima Freireana, ―Ser professora implica 

assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. Se pode ser tio ou tia 

geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos, mas não se pode ser autenticamente 

professora, mesmo num trabalho a longa distância, ―longe‖ dos alunos.‖(FREIRE,1997, p. 9), 

e assim lutar pelo reconhecimento de que ―Finalmente a tese de Professora, sim; tia, não, é 

que, enquanto tios e/ou tias e/ou professores, todos nós temos o direito ou o dever de lutar 

pelo direito de ser nós mesmos, de optar, de decidir, de desocultar verdades‖. (id. ibid., p. 18) 

Porém, fiquei aturdido por um lapso de tempo, quando certa criança me perguntou se 

poderia me chamar de ―pai‖ (grifo meu), situação que deveria ser resolvida na mesma medida 

das recomendações de Freire (1997), sendo assim expliquei que não seria adequado, pois eu 

na realidade já possuía os meus filhos e sobrinhos, e não poderia ser ―pai‖ e nem ―tio‖ deles. 

Mesmo assim após a explicação saíram com uma ideia de ser só de brincadeira, bem nesse 

contexto após análise, assenti que poderíamos configurar essa brincadeira, porém deixando 

bem claro que não era ―pai nem tio‖. 

Nesse momento, refleti sobre uma carência afetiva da presença paterna, 

principalmente nessa criança, não em todos os outros que se encontravam na sala, que ao meu 

perceber, também ficaram intrigados com a possibilidade de o ―tio‖ ser o ―pai‖ e, houve 

indagações como: ―Você é pai dele?‖ E, a mesma criança que tinha dito anteriormente que eu 

era o seu ―pai‖, disse: ―- Ele é meu ―pai‖ de mentirinha.‖  

Tal fato me levou a teorizar o sentimento ―afeto‖ na condução da melhoria do 

processo cognitivo do aprender nessa tenra idade escolar. 

Ora, também originou em minha mente a falta paterna que poderia existir na vida 

dessa criança, como por exemplo: pai preso ou falecido por vários motivos, pai desconhecido 

entre outros. Eu não tinha elementos suficientes para aprofundar meu conhecimento sobre os 

contextos de vida da criança e também não houve possibilidade de realizar essa dinâmica 

diante do tempo disponível para a pesquisa, mas me pus a refletir sobre a possibilidade de que 

sua procura por mim como referência paterna poderia estar baseada na trajetória de vida e na 

sua inserção no ambiente cultural da sua localidade. Esses fatores podem ser preponderantes e 

dar alguns dados importantes para a contextualização do comportamento da criança, no 

entanto, a minha vigilância e cautela para não  reduzir esse problema no núcleo primário, foi 

necessária, visto que devemos ter um pensamento holístico, para não incorremos em 

discriminação relacionada a condição social ou cultural, ou seja, estigmatizando. Nesse 

instante, cabe dialogar com Bock (1999, 209) a qual enfatiza que: 
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[...] O estigma refere-se as marcas — atributos sociais que um indivíduo, 

grupo ou povo carregam e cujo valor pode ser negativo ou pejorativo. 

[...]Estes são atributos facilmente reconhecíveis como carregados de um 
valor negativo para a maioria das pessoas e determinam, para o indivíduo, 

um destino de exclusão ou a perspectiva de reivindicação social pelo direito 

de ser bem tratado e ter oportunidades iguais. O estigma revela que a 

sociedade tem dificuldade de lidar com o diferente. Esta dificuldade é 
―perpetuada‖, ao longo das gerações, pela educação familiar, pela escola, 

pelos meios de comunicação de massa, por cada um de nós em nosso 

cotidiano, o que leva à construção de uma carreira moral para o indivíduo 
estigmatizado, isto é, sua identidade vai incorporar este atributo ao qual 

corresponde um valor social negativo. [...] (grifo da autora) 

 

Nesse sentido, não me prendi no núcleo primário, porque com certeza não iria reverter 

o fato da ausência paterna, o que poderá acontecer com qualquer ser humano, 

independentemente da classe social e da constituição familiar, e com isso refleti se essa 

ausência está afetando na aprendizagem, pois outros fatores positivos podem atenuar essa 

falta, tais como a relação afetiva estabelecida na família, ou seja, o que importa é como a 

criança está se relacionando com a situação, e que os estudos sobre os fundamentos 

Vigotskianos veem a criança na sua vivência, meio e relação afetiva, conforme Prestes e 

Tunes (2018, p. 77) reforçam: 

 

[...] gostaria de esclarecer a ideia de que, de um modo diferente de outras 

ciências, se a pedologia não estuda o meio enquanto tal, independentemente 

da criança, mas o seu papel e influência no curso do desenvolvimento, então 
ela deveria encontrar o prisma que refrata a influência do meio sobre a 

criança. Ou seja, ela deveria saber encontrar a relação existente entre a 

criança e o meio, a vivência da criança, como ela toma consciência, atribui 
sentido e se relaciona afetivamente com um determinado acontecimento. 

Digamos que esse seja o ―prisma‖ que define o papel e a influência do meio 

no desenvolvimento do caráter da criança, no seu desenvolvimento 

psicológico e assim por diante. 
 

O estudo do afeto é uma ferramenta importante para compreender as relações que 

impulsionam ou não a nossa personalidade, pois constantemente nos encontramos desafiados 

pelo meio que vivemos, sendo assim a teoria de Wallon é importante, porém não deverá ser a 

única para nos conduzir no processo pedagógico das crianças, conforme Galvão (1995, p. 

114): 

 

[...] teoria de Wallon, vale a pena alertar para o equívoco de se ter diante 

dela, uma atitude de simples adesão. Nada mais contrário ao sentido das 
idéias de Wallon e à sua atitude não-dogmática, do que eleger sua teoria 

como matriz única e suficiente para pensar a educação, acreditando serem 

suas idéias capazes de esgotar a complexa problemática educativa. 
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Com isso, o embasamento em pressupostos de Freire se faz necessário, como também 

de outros autores que versam os estudos sobre o desenvolvimento da criança, a neurociência, 

suas especializações, a psicologia, a pedagogia, enfim todos as ciências que criam teorias e 

métodos para o desenvolvimento da 1ª e 2ª infância. A pedologia de Vigotski, nesse 

momento, é crucial para entender e esclarecer alguns pontos sobre as vivências nessa fase da 

vida, conforme explica Prestes e Tunes (2018, p. 78) 

 

[...] Para nós, é importante saber não apenas quais são as particularidades 

constitutivas da criança, mas quais delas, em dada situação, desempenharam 

papel decisivo na definição da relação da criança com determinada situação, 
enquanto em situação distinta, outras o fizeram. Assim, a vivência auxilia a 

destacar as peculiaridades que desempenharam um papel na definição da 

relação com uma dada situação.[...] 

 

No decorrer do meu estágio, a relação afetiva que construí com a turma, 

principalmente o menino que me perguntou se eu poderia ser seu pai, me proporcionou maior 

aproximação com todos, e com isso pude perceber as inter-relações entre eles, mas antes, 

passei por uma breve entrevista. Primeiramente, queriam saber onde eu morava, quantos 

filhos, a idade e tantas outras, mas o fator interessante foi a pergunta de um dos meninos que 

foi: - ―Você gosta deles?‖. Vi os olhinhos de todos esperando a minha resposta, mas antes de 

responder, uma menininha foi logo respondendo assim: ―- Claro que ele gosta, meu avô gosta 

de mim e de minha mãe.‖, o qual concordei dizendo: - ―Sim, eu gosto muito dos meus filhos‖.  

Ora, com o passar dos dias do estágio, pude notar que essa menininha sempre fala dos 

momentos bons com seus avós, tios e principalmente com sua mãe. Sempre cita-os, o 

engraçado que as broncas que ela leva, também são relatadas, são características do estágio do 

personalismo, Galvão (1995, p.44) exemplifica que é: 

 

No estágio do personalismo, que cobre a faixa dos três aos seis anos, a 

tarefa central é o processo de formação da personalidade. A 

construção da consciência de si, que se dá por meio das interações 

sociais, re-orienta o interesse da criança para as pessoas, definindo o 

retomo da predominância das relações afetivas. 

 

Ora, esse episódio nos mostra que as crianças estabelecem desde cedo relações 

afetivas com seus familiares, e nessa aprendizagem conseguem definir um olhar amoroso, 

carinhoso, olhar de permissão, bem como distinguem a tonalidade da voz, se carinhosa ou 

não. Com isso, temos que ser éticos nas nossas relações com essas crianças, ou seja, ser 
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respeitosos e polidos no trato com elas, e lembrar que são sujeitos possuidores de direitos, 

conforme é colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu Capitulo II, que afirma 

o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, que, no processo educacional, Freire (2009, 

p.47) entende como 

 

[...] a abertura total do professor ou da professora, à tentativa legítima do 
educando para tomar em suas mãos a responsabilidade de sujeito que 

conhece. Mais ainda, envolve a iniciativa do professor que deve estimular 

aquela tentativa no educando, ajudando-o para que a efetive. 

 

Isto posto, ressalto que além da sala de aula existem dois tempos/espaços escolares 

que na minha observação configuram também como momentos de puro exercícios de ações 

afetivas e volitivas nas crianças, acarretando interações prazerosas e conflitantes entre elas, 

que são os horários da ida ao refeitório e ao recreio. Vale ressaltar que toda saída da sala de 

aula é sempre bem-vinda aos olhos das crianças, ou seja, toda rotina nova se torna interessante 

à criança e é nessa dinâmica sociável que a mesma realiza o seu ato criativo, conforme explica 

Vigostki (2009, p.8): 

 

O desenvolvimento da criança encontra-se, assim, intrinsecamente 
relacionado à apropriação da cultura. Essa apropriação implica uma 

participação ativa da criança na cultura, tornando próprios dela mesma os 

modos sociais de perceber, sentir, falar, pensar e se relacionar com os outros. 
―Eu me relaciono comigo mesmo como as pessoas se relacionam comigo 

[...]. Eu sou uma relação social comigo mesmo.‖ A diversidade e a 

complexidade dessas relações sociais internalizadas são constitutivas do 

drama experienciado pelos sujeitos. 

 

Nesse sentido, verifiquei que a hora da alimentação desvela uma relação afetiva muito 

forte com as crianças, despertando volições repulsivas, como não querer ingerir determinado 

alimento ou querendo-o consumir várias vezes. Essa problematização foi fruto da minha 

vivência com as crianças na hora da refeição, pois em determinados dias notei que 

dependendo do alimento alguns alunos não queriam e outros repetiam, nesse instante percebi 

que o fator da escolha da alimentação pode ser problematizado junto às crianças. Abrindo 

espaço dialógico com elas sobre os tipos de alimentos que gostariam que o cardápio escolar 

fosse composto, ou seja, construir uma seleção de alimentos provenientes das escolhas 

afetivas das crianças dentro da realidade orçamentária, isso com certeza melhoraria a 

autonomia das crianças e sua relação afetiva com a alimentação, pois inseri-las nessa 

perspectiva é realmente contribuir com os valores éticos e estéticos que cada uma trata a sua 
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alimentação, tornando o refeitório um lugar mais receptivo e prazeroso para elas, conforme 

diz Freire (1997, p. 48) que 

 

A questão da sociabilidade, da imaginação, dos sentimentos, dos desejos, do 

medo, da coragem, do amor, do ódio, da pura raiva, da sexualidade, da 

cognoscitividade nos leva a necessidade de fazer uma ―leitura‖ do corpo 
como se fosse um texto, nas inter-relações que compõem o seu todo.  

Leitura do corpo com os educandos, interdisciplinarmente, rompendo 

dicotomias, rupturas inviáveis e deformantes. 

 

Vale destacar, que em momento algum as crianças sabem o que será servido para eles 

se alimentarem e nem podem se servir/escolher os alimentos que gostam, pois na dinâmica 

escolar não se faz o ouvir/escutar os desejos e anseios da criança e, muito menos a dinâmica 

da criança de optar o que deseja comer, ou seja, normalmente a criança já encontra os 

alimentos posto nos seus pratos, que Freire (id. ibid., pp. 48-49), traduz em: 

 

Percebe-se o absurdo do autoritarismo quando concebe e determina que 

esses espaços todos pertencem por direito às autoridades escolares, aos 
educadores e educadoras, não porque simplesmente sejam gente adulta, pois 

gente adulta são também as cozinheiras, os zeladores, os vigias e são puros 

servidores destes espaços. Espaços que não lhes pertencem como não 

pertencem aos educandos. É como se os educandos estivessem apenas neles, 
mas não com eles. 

 

A Gestão Escolar na sua autoridade da sua ação diretiva é autoritária e não ouve/escuta 

as crianças, e com isso acarreta em ações repulsivas a ingerir o alimento, bem como o 

desperdício. Ora, cabe rever esses conceitos para criarmos nas crianças um sentimento 

prazeroso de se alimentar e de despertar e estabelecer que a hora da refeição é um momento 

de convívio social e de partilhar as sensações prazerosas desse momento entre o grupo, como 

exemplifica Bock (1999, pp. 136-137) que: 

 

Nossas atitudes podem ser modificadas a partir de novas informações, novos 

afetos ou novos comportamentos ou situações. Assim, podemos mudar nossa 
atitude em relação a um determinado objeto porque descobrimos que ele faz 

bem à saúde ou nos ajuda de alguma forma. 

 

Outro tempo/espaço é à hora do recreio, muitas vezes temido pelos educadores, pois é 

nesse momento que as relações afetivas e volitivas se acaloram com os encontros corporais, e, 

também pode surgir o momento da ação refreadora provenientes de educadores que entendem 

que determinados comportamentos e atitudes e, com isso, a riqueza desses espaços tão 
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importante para a construção de um vínculo afetivo e coletivo para as crianças/educadores são 

cerceados, es não são condizentes no tempo/espaço escolares, ou seja, é o ato de refrear as 

ações provenientes de possíveis desentendimentos (conflitos verbais e corporais) e de 

possíveis ferimentos no corpo oriundos de quedas e choques entre as crianças. Essas ações 

privam tanto as crianças e os educadores de experienciar a riqueza dessas relações. Freire 

(1997, pp. 49-50), revela que: 

 

É preciso que a escola progressista, democrática, alegre, capaz, repense toda 

essa questão das relações entre corpo consciente e mundo. Que reveja a 
questão da compreensão do mundo, enquanto produzindo-se historicamente 

no mundo mesmo e também sendo produzida pelos corpos conscientes em 

suas interações com ele. Creio que desta compreensão resultará uma nova 

maneira de entender o que é ensinar, o que é aprender, o que é conhecer de 
que Vygotsky não pode estar ausente. 

 

Sendo assim, na minha observação do espaço/tempo do recreio, verifiquei que em 

determinados dias as crianças perguntavam se hoje teriam o recreio ou se já estava na hora do 

parquinho, e, nesses relatos, percebi que as atividades do recreio são às vezes utilizadas como 

moeda de troca, ou seja, uma recompensa pelo bom comportamento, ou muitas vezes a sua 

duração é cancelada ou reduzida, devido ao tempo chuvoso ou por outras atividades com o 

viés pedagógico, tais como: a intervenção de um projeto da Secretaria de Educação ou dos 

Institutos de Educação Superior (nas suas diversas atividades das graduações, especializações 

e etc.), que na visão de Prestes et all (2016, p. 29) vai, 

 

[...] revelando o pouco tempo que, na maioria das vezes, as instituições, ao 

organizarem suas rotinas, reservam para que as crianças formem 

agrupamentos seguindo suas próprias vontades. Além disso, evidenciou-se 

também que as opções das professoras, na formação dos grupos, são guiadas 
por objetivos pedagógicos. 

 

Compreender que a afetividade é uma das premissas da teoria psicogenética do 

desenvolvimento humano de Henri Wallon, cujas contribuições se mostram singulares para o 

entendimento das transformações da ontogênese (estudo das origens e desenvolvimento de um 

organismo desde o embrião até atingir sua forma plena, passando pelos diferentes estágios de 

desenvolvimento) da criança, é a de que as manifestações afetivas, das mais diversas ordens, 

são funcionais, ou seja, quando elas se constituem e constroem o ―EU‖, da personalidade da 

criança, sendo recursos necessários ao desenvolvimento pleno.  

Segundo Wallon (1995, p. 49), ―Deste modo, na criança, opõem-se e implicam-se 
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mutuamente, fatores de origem biológica e social‖. Isto implica dizer que o indivíduo 

pensante é resultado de determinantes de duas ordens, o biológico e o social, que operam uma 

síntese que vai produzir os comportamentos psíquicos e que a estrutura fisiológica do ser 

humano não é a única, pois depende também do ambiente social. 

A afetividade estabelecida entre professor e aluno é capaz de aproximar os sujeitos ao 

meio em que vivem, através das trocas estabelecidas, além de estimular a capacidade de 

desenvolver o conhecimento voltado para o conhecer e o aprender, de maneira que os 

vínculos e aprendizados vão se construindo. 

A afetividade na educação infantil aparece como um fator a colaborar para a qualidade 

do ensino, já que está diretamente ligada ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos.  

A Educação Infantil o cuidar e educar estão amalgamados. O desenvolvimento, a 

construção dos saberes, a constituição do “EU” (grifo meu) não ocorre em momentos 

engessados e isolados, tudo isto se desenvolve de forma conjunta. É necessário, portanto, ter 

uma visão integrada do desenvolvimento da criança. Conforme Wallon (1995, p. 228), ―A 

educação é necessariamente um ato social‖.  

E, todo e qualquer “ato social‖ (grifo meu) envolve a relação com outras pessoas e as 

relações humanas são inerentes às relações afetivas, que Wallon (2007, p. 182) concebe assim 

―quanto às primeiras tomadas de contato entre o sujeito e o ambiente, estas são de ordem 

afetiva: são as emoções.‖. E, que se segue assim ―O contato emotivo, quando se estabelece, é 

na verdade uma espécie de contágio mimético, cuja a primeira conseqüência é, não a simpatia, 

mas a participação. O sujeito está inteiro em sua emoção [...]‖ (idem) 

Na visão Freireana, o docente tem que ter em pauta a ―eticidade‖, ou seja, deixar a 

criança externar os saberes, não cabendo só ao docente intervir nessa construção e sim o fluir, 

pois o docente pensando na formação de seu aluno, no sentido de reflexão, de produção de 

conhecimentos, não constitui o ensino à mera transferência de saberes, cria mecanismos e 

possibilidades para que seus educandos construam seus conhecimentos de forma crítica e 

ética. Expressa assim a formação não só do discente, como do docente, principalmente entre 

teoria e prática devemos observar segundo Freire (2009, p. 100): 

 

Ao reconhecer que, precisamente porque nos tornamos seres capazes de 

observar, se comparar, de avaliar, de escolher, de decidir, de intervir, de 

romper, de optar, nos fizemos seres éticos e se abriu para nós a probabilidade 

de transgredir a ética, jamais poderia aceitar a transgressão como direito mas 
como uma possibilidade. Possibilidade contra que devemos lutar e não 

diante da qual cruzar os braços. Daí a minha recusa rigorosa aos fatalismos 
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quietistas que terminam por absorver as transgressões éticas em lugar de 

condená-las. [...] 

 

Freire enfatiza e reflete a importância da amorosidade como ato afetivo, ou seja, uma 

ação que dá liga na formação do educador/educando, e, ratifica que esse processo deve ser 

permeado e conduzido pela prática afetiva, do diálogo, da escuta, do questionamento, da 

conscientização, da libertação que ambos se propõem em realizar no contexto de uma 

mudança epistêmica, que se funda em uma pedagogia de autonomia e libertação do ser 

humano. 

 

CONCLUSÃO 

Compreender esse ambiente pedagógico como inserido no processo educacional ético, 

estético e político, proporcionando a ludicidade, brincadeiras, afetividade e cognição, pois o 

ato de educar não pode ser visto apenas como um repassar de informações e de 

conhecimentos, ao contrário disso, o ato de cuidar e educar só se realiza, com respeito, afeto, 

num espaço interessante, lúdico e que se completa com confiança, de modo que o 

desenvolvimento humano não só aconteça somente relacionado aos aspectos cognitivos, mas 

também, dentro de um prisma afetivo, o qual consequentemente abarcará a cognição. 

Refletir as práticas educativas advindas dos relatórios de campo é proporcionar a 

oportunidade não só de socializar o contexto real encontrado na sala de aula durante o estágio, 

é também se permitir repensar tanto a relação que fazemos entre teoria e prática as quais nas 

palavras de Freire (2009, p. 29), no seu livro Pedagogia da Autonomia, explicitam assim: 

―Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres⃰ se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando.‖  

Sendo assim, faz mister compreender o processo de ensino e aprendizagem como um 

elo fundamental e que se apresenta com toda sua parte teórica e prática na formação tanto do 

aluno (a) como do (a) professor (a) /mediador (a). Consolidando todo seu aprendizado no 

exercício da prática profissional entre os atores desse ―ambiente pedagógico‖, exteriorizando 

em todo momento o laço afetivo de partilhar os mesmos espaços sociais e nutrindo-se duma 

relação afetiva, de respeito e equidade. 

As atividades desenvolvidas neste processo tornam-se essenciais quando pensamos no 

desenvolvimento de competências indispensáveis a uma atuação pedagógica responsável, e, é 

por meio delas, que é possível refletir de que maneira tais atividades tanto contribuem para o 

aprendizado da criança-aluno (a) envolvido (a), bem como acrescenta a nossa formação. 
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Refletir a nossa atuação no papel de professor (a) / mediador (a), promovendo a 

contextualização dos temas trabalhados na busca da formação do pensamento crítico e 

reflexivo dos alunos, almejando sempre uma formação de cidadão e na busca da equidade 

social, fator este preponderante para se pensar a relação intrínseca da teoria e da prática de 

uma educação emancipadora dos sujeitos envolvidos, que se configure no ―ser mais‖, ou seja, 

mais humanizado, conforme o conceito Frereiano. 

Sendo que a afetividade é o cerne em todo o processo pedagógico, conforme a CF 

(1988), o ECA (1990), a LDB (1996) e a BNCC (2017), reafirmando que o professor (a) seja 

um (a) mediador (a) entre o fazer pedagógico propicie um laço afetivo com a criança, ou seja, 

crie um ambiente acolhedor para afetar de alguma forma positiva a criança-aluno (a), 

minimizando os possíveis afetos negativos desse ambiente que é muita das vezes agressivo 

para a aprendizagem, pois Leyser (2018, 142) compreende que: 

 

[...] Em geral, as crianças dependem de cuidadores para ajudar a regular suas 
emoções negativas, como conforto físico e/ou distrações. Durante os anos 

pré-escolares, as crianças elaboram novas estratégias e empregam mais 

estratégias para aliviar o estresse por conta própria (KLIMES-DOUGAN; 
KOPP, 1999; KOPP, 1992). A melhoria da linguagem contribui para a 

regulação emocional, proporcionando às crianças a capacidade de discutir 

seus sentimentos. [...] 

 

Por conseguinte, ao estabelecer uma relação de confiança entre o (a) professor (a) 

/mediador (a) a criança-aluno (a) fica mais propenso a ter segurança em si mesma, pois, ela vê 

na figura do (a) professor (a) /mediador (a), uma pessoa que acredita na sua capacidade e nas 

suas habilidades. 

Por fim, pode-se admitir que o afeto entre educador e educando potencializa a 

construção do conhecimento, já que sua forma de aprender não ocorre de maneira sem 

vínculo, sendo necessários estímulos para potencializar as atividades para o desenvolvimento 

cognitivo, que para Morin (2006, p. 128), se carece de compreender que efetivamente, todas 

as pessoas não são só atores da ação, mas sim, autores suficientes cognoscentes para escolher 

e decidir. E que não estamos entregues aos determinismos dessa sociedade materialista, mas 

sendo compreendida como uma alavanca precursora do embate e da cooperação entre os 

seres, ou seja, entre o todo e o individual. 

Sendo assim, é função precípua compreender a bagagem emocional advinda da sua 

relação sócia histórica afetiva que a criança carrega na sua mediação no seu grupo familiar, ou 

seja, é compreender que a mesma precisa ter a sua evolução afetiva e cognitiva caminhando 
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em determinados momentos juntas, pois se alternam na formação da mente humana em sua 

completude motora, psíquica e social, propiciando um desenvolvimento completo e desejável 

dessa criança.  
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