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RESUMO
Esta pesquisa buscou evidenciar a importância da afetividade do docente para o
desenvolvimento cognitivo de crianças da educação infantil, com o objetivo de constatar a
dimensão da afetividade docente, no desenvolvimento cognitivo infantil. O interesse por este
tema se deu em razão de problemas como agressão física e verbal ocorridas nas salas de aula,
na maioria dos casos relacionadas à falta de afetividade do docente. Neste intuito, teve-se
como ponto crucial conhecer e entender a importância da afetividade do docente, como
instrumento facilitador do desenvolvimento cognitivo de crianças da educação infantil. Foi
uma pesquisa de cunho bibliográfico, em que estudos do tema foram realizados em distintas
referências bibliográficas que auxiliaram na elaboração da fundamentação dos temas
abordados. Conclui-se que a afetividade é uma das dimensões humanas inerentes e
fundamentais nas relações interpessoais, sejam elas boas ou ruins, positivas ou negativas.
Infere-se que quando educadores e educandos estabelecem uma relação interpessoal afetiva de
forma positiva, tem-se como resultado um processo de ensino e aprendizagem de forma
favorável. Destarte, compreendeu-se os seres humanos possuem duas importantes dimensões:
a cognitiva e afetiva. Porém, ambas são relevantes dentro do processo de ensino e
aprendizagem.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo ressalta a importância da afetividade do docente para o
desenvolvimento cognitivo de crianças da educação infantil, tendo como objetivo principal
constatar a dimensão da afetividade docente, no desenvolvimento cognitivo infantil. Como
objetivos específicos ressaltam-se: reconhecer a importância da afetividade do educador com
crianças da Educação Infantil; caracterizar as consequências do desenvolvimento infantil,
quando privado de afetividade docente no ambiente escolar; analisar os benefícios, quanto ao
desenvolvimento integral do educando em um ambiente escolar que favorece a afetividade.
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Determina-se a seguinte problemática: como a afetividade dos docentes pode contribuir para o
desenvolvimento da Educação Infantil?
Este artigo justifica-se pela relevância do tema e sua contemporaneidade, pois nos dias
atuais problemas como agressão física e verbal ocorridas nas salas de aula estão sendo
estudadas e relacionadas à falta de afetividade do docente. Neste intuito, temos como ponto
crucial conhecer e entender a importância da afetividade do docente, como instrumento
facilitador do desenvolvimento cognitivo de crianças da educação infantil.
Portanto, esse estudo refere-se à relevância social ao passo que seus resultados
certamente poderão contribuir para um melhor processo de ensino e aprendizagem,
principalmente na relação entre docente e discente.
A presente pesquisa teve enfoque teórico bibliográfico e para seu desenvolvimento foi
realizado estudos em material já elaborados como livros, artigos científicos e revistas
eletrônicas.
Segundo Gil (2002), a pesquisa de cunho bibliográfico refere-se a um trabalho
acadêmico desenvolvido com base em material já elaborado por um ou mais autores,
constituídos em sua maioria de livros e artigos científicos. Na visão de Oliveira (2007), a
pesquisa bibliográfica refere-se a um tipo de estudo e análise de escritos de cunho científico
como, por exemplo, artigos científicos, livros, periódicos, enciclopédias, dicionários e ensaios
críticos. A autora enfatiza que é uma modalidade de estudo em que o pesquisador orienta-se
“direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da
realidade empírica” (OLIVEIRA, 2007, p. 69).
Este estudo foi organizado em três partes. Na primeira delas apresentamos a
afetividade dividindo em três tópicos, sendo o primeiro tópico a afetividade na educação
infantil, o segundo relatamos a afetividade na relação professor/aluno, e o terceiro relatamos a
influência da afetividade na aprendizagem. Na segunda parte abordamos a concepção docente
sobre afetividade e por fim discutimos as consequências da falta de afeto no contexto
educacional.
O professor que ministrar aulas usando de forma coerente a afetividade, a autoridade e
o respeito, procurando estabelecer um vínculo afetivo com os educandos, criando um clima de
acolhimento, aceitação, alegria e companheirismo, transmitindo o conhecimento de forma
prazerosa, observará que tais atitudes agirão como um fator facilitador dentro do processo
ensino e aprendizagem.
Almeja-se, pois, que este trabalho abra caminhos para novos estudos acerca dessa
temática.
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2 AFETIVIDADE

Percebe-se que a afetividade é um fator importante dentro do processo de ensino e
aprendizagem, o que fez com que nos deparássemos com um número considerável de artigos
abordando esta temática, pois o desenvolvimento cognitivo humano sofre influências do fator
afetividade.
Melo (2012, p. 148) contribui dizendo que:
A afetividade se faz aliada ao desenvolvimento do processo cognitivo, pois, para sua
evolução, ela depende dos avanços alcançados pela inteligência, assim como a
inteligência, para suas conquistas, depende dos avanços daafetividade, gerando o
desenvolvimento do indivíduo como um todo.

Entende-se que o fator afetividade é de grande relevância para o desenvolvimento de
todas as dimensões humanas: social, psicológica e cognitiva. E a afetividade pode tornar-se
uma aliada do desenvolvimento humano na medida em que se permite ao aluno vivenciá-la
dentro e fora de sala.
É importante que o pedagogo entenda a dinâmica da afetividade no processo de
desenvolvimento humano, tendo em vista que todo ser humano experimenta e demonstra
algum tipo de afeto. Embora, devemos reconhecer que não é fácil falar sobre afetividade.
Para que o professor faça a mediação ente os educandos e o conhecimento faz-se
necessário que ele consiga estabelecer um vínculo afetivo entre ele e os alunos e dos alunos
entre si. Além de procurar descobrir em cada um deles as qualidades, conhecimentos e
características que podem ser melhoradas.

2.1 A afetividade na educação infantil

A afetividade é um dos fatores responsáveis pelo bom desenvolvimento humano, tanto
das relações interpessoais quanto do processo cognitivo. Ela pode permitir ou impedir que as
crianças criem vínculos no período da Educação Infantil.
Krueger (2005) explicita em seus pressupostos que, durante o período da educação
infantil, a relação interpessoal entre a professora e os alunos, enquanto grupo, e, em particular,
com cada um dos alunos acontece o tempo todo, ou seja, de forma constante; quer seja na sala
de aula, no pátio da escola, ou nas atividades fora do ambiente escolar. “E é em função dessa
proximidade afetiva que se dá a interação com os objetos e a construção de um conhecimento
altamente envolvente” (KRUEGER, 2005, p. 5).
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É fundamental que a professora, no período da Educação Infantil, procure aproximarse e estabelecer uma relação interpessoal com os alunos permeada de afetividade, dentro e
fora da sala de aula, tendo em vista que nem sempre em casa as crianças encontram uma
relação interpessoal com seus cuidadores permeada de afetividade.
Molon e Santos (2008, p. 5) afirmam que:
Quando o ambiente familiar, em alguma ocasião, não está apresentando à criança as
condições mais adequadas ao desenvolvimento e aprendizagens, a escola pode
transformar-se numa fonte importante de cuidado do educando. Crianças com
grandes dificuldades no plano interpessoal familiar buscarão, na maioria das vezes,
um olhar afetivo do professor, do colega de classe, de um funcionário da escola ou
mesmo de outros educadores que nela habitam.

Infelizmente nem todo lar apresenta-se como um ambiente facilitador da
aprendizagem, pois às vezes falta afeto, diálogo, respeito e amor entre os membros da família,
fazendo com que ascrianças busquem na escola e na pessoa do professor o que não encontram
em casa e nos pais.
O processo de ensino e aprendizagem é um sistema dinâmico que tem seu início no
ambiente familiar, perpassando pelo ambiente escolar e culminando no ambiente social, por
meio do qual a criança desenvolve o emocional e o racional, que são importantes para a
aprendizagem.
Leite e Colombo (2008) ressaltam que o ambiente escolar é visto como o lugar
propício para o desenvolvimento, tanto social quanto afetivo do aluno, entendido como sendo
um lugar relevante para o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças “centrado na
intervenção sobre a inteligência, uma vez que essas duas funções, a afetividade e a
inteligência são essenciais na constituição da personalidade” (LEITE; COLOMBO, 2008, p.
15).
Além do ambiente familiar, a criança passa bastante tempo dentro do ambiente
escolar; este torna-se o lugar primordial primordial do desenvolvimento social, afetivo e
cognitivo das crianças. Daí a importância das crianças frequentarem a Educação Infantil.
Quando educandos e educadores conseguem estabelecer uma relação interpessoal
permeada pelo afeto, respeito e amor o processo de ensino e aprendizagem torna-se mais fácil.

2.2 A Afetividade na Relação Professor/Aluno

Professores e alunos precisam estabelecer uma relação permeada pelo respeito e amor
mútuo; pois, agindo assim, estarão valorizando e construindo a autoestima um do outro,
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requerendo por parte do educador uma postura ética profissional de autoridade, não
permitindo permissividade.
Lima e Souza (2008) observam que cabe ao professor não permitir que as relações
interpessoais com seus alunos aconteçam com permissividade; adotando uma postura com
ética profissional, demonstrando sua autoridade dentro e fora da sala de aula. E enfatizam que
“as diferentes maneiras de se demonstrar afetividade entre docente e discente são caminhos
que ajudam no bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem” (LIMA; SOUZA,
2008, p 8). Costa (2011) ressalta que cabe ao professor deixar de ser imparcial e perceber que
o processo de ensino e aprendizagem pode e deve acontecer com afetividade e alegria sem,
contudo, abrir mão dos princípios éticos e científicos que são importantes para a prática
pedagógica.
Cabe ao professor perceber a importância da afetividade no processo de ensino e
prendizagem e permitir que as relações no ambiente escolar sejam permeadas de afetividade,
porém não permitir que aconteçam permissividades, pois deverá saber que ele tem papel
relevante no desenvolvimento tanto dos fatores cognitivos quanto afetivo dos alunos.
O professor precisará ministrar aulas enriquecidas de atividades que sejam capazes de
despertar a curiosidade, o interesse e a participação dos educandos, tendo em vista que são as
relações interpessoais que promovem a aquisição do conhecimento. E deverá sempre acreditar
que cada um dos alunos é capaz de adquirir novos conhecimentos.
Rossini (2007) aponta que o professor deve ser um profissional da área da educação
que precisa adquirir o desejo e manifestar o prazer na hora em que estiver realizando o
processo de transmissão de nossa herança cultural aos alunos, demonstrando e transmitindo
amor pelo conhecimento e pelos educandos. Deve, pois, acreditar no potencial de cada aluno,
facilitando o desenvolvimento de sua criatividade, permitindo que manifestem suas
imaginações, mediando o conhecimento e promovendo as relações intra e interpessoais. Além
de procurar compreender os sentimentos que afligem cada um dos alunos e agir eficazmente,
de tal forma que não permita que tais alunos percam a vontade e o otimismo na busca da
conquista de sua cidadania. O professor deverá agir como um líder; um sujeito que assuma a
responsabilidade de inserir e envolver os educandos na sociedade nas dimensões intelectual,
social e emocional.
É de grande relevância que o educador demonstre amor e respeito pelo conhecimento
e, ao mesmo tempo, desejo e prazer em ministrar as aulas, acreditando sempre no potencial de
cada aluno, pois, fazendo assim, despertará o interesse dos alunos pela busca de novos
conhecimentos.
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Uma vez estabelecido um vínculo afetivo entre educador e educando o processo de
ensino e aprendizagem tende a acontecer de forma mais fácil, pois, cria-se um clima de
confiança, de respeito, de aceitação e de amor entre educandos e educador. E o professor
percebe que o aluno é um ser pensante.
Na opinião de Silva e Santos (2002, p. 33):
A relação entre professores e alunos deve ser uma relação dinâmica, como toda e
qualquer relação entre seres humanos. Na sala de aula, os alunos não são pessoas
para transforma-se em coisas, em objetos, que o professor pode manipular, jogar de
um lado para o outro. O aluno não é um depósito de conhecimentos memorizados
que não se entende, como um fichário ou uma gaveta. O aluno é capaz de pensar,
refletir, discutir, ter opiniões, participar, decidir o que quer e o que não quer. O
aluno é gente, é ser humano, assim como o professor.

Deve-se criar um ambiente escolar em que se permita ao aluno desenvolver suas
capacidades de pensar, refletir, discutir, opinar, decidir, enfim, de participar plenamente das
aulas. Não ver o aluno como um receptáculo do conhecimento, mas ser visto como um sujeito
capaz de interagir de forma ativa com o meio.
O professor deverá mediar o conhecimento junto ao aluno sempre concebendo-o como
um sujeito pensante e atuante, capaz de participar e opinar, estabelecendo com os educandos
uma relação de respeito mútuo.

2.3 A influência da afetividade na aprendizagem

Não existem processos de ensino e aprendizagem em que não estejam presentes os
fatores cognitivos e afetivos. E o fator afetividade oferece relevante colaboração dentro do
processo de ensino e aprendizagem.
Amorim e Navarro (2012) avaliam que o fator afetividade proporciona relevante
colaboração para o bom desenvolvimento do aluno dentro do processo de ensino e
aprendizagem, tendo em vista que a afetividade atua como agente estimulador da “capacidade
que desenvolver o conhecimento voltado para o conhecer e o aprender, de maneira que
osvínculos e aprendizados vão construindo-se a partir dastrocas estabelecidas entre o sujeito e
o meio” (AMORIM; NAVARRO, 2012, p. 4).
A escola é um dos espaços de formação social, afetiva e cognitiva do educando, onde
toda criança se vê capaz de adquirir conhecimento, de manifestar seus pensamentos e
sentimentos, fazendo com que os educadores procurem oferecer atividades que permitam aos
educandos manifestarem seus sentimentos, pensamentos e desejos.
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Importante ressaltar que a afetividade é um fator que está presente na relação
professor-aluno, aluno-aluno e aluno-objeto do conhecimento. Sendo, então, importante que
professores e alunos consigam estabelecer uma linguagem afetiva comum, pois agindo assim
o processo de ensino e aprendizagem tornar-se-á mais fácil.
Spagolla (2004) ressalta que cabe à instituição escolar a tarefa de formar novos
cidadãos, pessoas que sejam capazes de pensar, de agirem de forma crítica, além de serem
atuantes na sociedade. A autora vê o processo de aprendizagem como sendo uma ação
dinâmica que promove a interação entre alunos e professores, alunos e alunos e alunos e o
conhecimento.
Faz-se necessário, então, que a escola forme esses novos cidadãos, capazes de pensar e
de agir de forma crítica dentro da sociedade, sendo comprometidos com as causas sociais. E a
relação professor-aluno dentro da sala de aula é o primeiro passo dessa formação.
Chalita (2004) observa que cabe à escola hodierna formar pessoas que tenham a
capacidade de entender e intervir no meio no qual vive, sendo protagonistas de sua própria
história e não meros espectadores, sujeitos desanimados, incapazes de dar uma opinião, pois
não tem conhecimento crítico para confrontar com o mundo à sua volta. O referido autor
lembra que “o enorme desafio do aprender a aprender é o desafio de formar seres aptos a
governar a si mesmos, a desenvolver a liderança participativa, a aprender a dizer sim e a dizer
não” (CHALITA, 2004, p. 65).
É missão da escola contemporânea formar cidadãos, líderes comprometidos com as
causas sociais de sua comunidade. Para que isso aconteça não basta apenas transmitir
conhecimentos aos alunos, mas contextualizar esses conteúdos.
Para que ocorra uma eficaz interação entre educandos e conteúdos transmitidos é
preciso que os educadores façam a contextualização desses conteúdos, inseri-los na realidade
dos educandos. Agindo assim os conteúdos serão absorvidos e compreendidos com mais
facilidade e prazer por parte dos alunos.
No ambiente escolar, as atitudes de afeto do professor com os alunos contribuem de
forma positiva para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça com mais eficácia,
pois, como observamos anteriormente, o processo educativo acontece não somente pelo
desenvolvimento do fator cognitivo, mas também do fator afetivo.
Costa (2011) lembra que é dever do professor e das escolas terem a consciência de que
o processo educativo não é meramente instrutivo, norteado por um programa de estudo e
teorias. Mas trata-se de um processo em que se fazem presentes os conhecimentos formais e
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informais; os saberes empíricos e não empíricos; e as inter-relações afetivas que são o alicerce
de toda e qualquer relação interpessoal.
O professor, então, não deve conceber o processo educacional como um sistema
puramente instrutivo, pois estão presentes também os fatores afetivos que são frutos das interrelações pessoais dos alunos com os familiares e demais pessoas da sociedade e que serão
manifestados no contexto escolar. E cada inter-relação é única para cada aluno.
Chalita (2004) reforça que a criança é um ser que tem informações; mas algumas
tiveram menos ou mais oportunidades para o desenvolvimento de suas faculdades, e outras
têm maiores ou menores facilidades cognitivas. Então, cada criança deverá ser vista como um
ser único, sendo respeitada no que diz respeito às suas limitações.
Os educandos chegam à escola com um conhecimento pré-existente fruto de suas
experiências familiares; alguns com poucas e outros com muitas experiências, que devem ser
respeitadas e levadas em contas pelo educador, pois essas experiências podem ser usadas no
ambiente escolar.
Rossini (2007, p. 91) infere dizendo que “todas as pessoas têm qualidades que podem
fazer a diferença num grupo”. E que qualquer grupo torna-se forte quando seus membros
colocam suas qualidades em comum a favor do grupo. A autora acredita que as relações
interpessoais podem ser melhoradas na medida em que valorizamos as pessoas com quem nos
relacionamos. Cabe, então, ao professor ensinar os alunos a darem o melhor de si, ou seja,
colaborarem com aquilo que eles têm de melhor; suas qualidades.
Cada criança que adentra o contexto escolar traz consigo conhecimentos e habilidades
gerados pelas relações interpessoais. Porém, tais conhecimentos e habilidades podem ser
aprimorados no contexto escolar, na medida em que os professores incentivarem para que
cada aluno dê o melhor de si.
De acordo com Chalita (2004, p. 137):
Respeito ao aluno é o elemento fundamental a ser obedecido se se quer formar uma
geração com capacidade simultânea de sonhar e de executar, uma geração que
imagine utopias e lute para a concretização delas; que se imponha metas e não tenha
medo de tentar atingi-las, em qualquer idade.

O professor deve procurar relacionar-se com os educandos de forma respeitosa, ou
seja, respeitar suas dificuldades, seus conhecimentos prévios, seus sonhos, suas limitações,
suas imaginações e permitir que manifestem seus sentimentos sem serem censurados ou
punidos.

Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

É de grande relevância para o bom desenvolvimento cognitivo dos alunos, que pais e
professores permitam que as crianças manifestem seus sentimentos, sonhos, desejos e
limitações sem serem punidos e, sempre que se manifestarem caberá aos pais e professores
agirem com respeito e incentivo para que possam ser melhores.

3 CONCEPÇÃO DOCENTE SOBRE AFETIVIDADE

Nos estudos de Silva (2011) percebe-se que, em todas as pesquisas feitas e analisadas
a respeito dos discursos dos educadores sobre a temática da afetividade, não foi possível
conceber uma concepção por parte dos professores sobre a relevância da afetividade no
processo ensino-aprendizagem. No entanto, o autor enfatiza que quando um educador percebe
o real valor dos aspectos afetivos dentro do processo ensino-aprendizagem e assume que tais
aspectos estão presente não apenas em si mesmo mas em cada um dos alunos, o processo
educacional ocorre de forma imparcial e se torna mais produtivo gerando situações em
educadores e educandos adquirem mais experiências.
Quando o professor percebe que o fator afetividade contribui de forma relevante no
processo de ensino e aprendizagem promovendo um melhor desenvolvimento cognitivo e
passa a demonstrar respeito, afeto, carinho e amor para com seus alunos, o referido processo
acontece de forma mais positiva.
Rossini (2007) lembra que em nosso cotidiano nós vivenciamos inúmeras situações e,
em cada uma delas, emitimos um tipo de comportamento e que em cada comportamento
emitido revelamos, ao mesmo tempo, nossas emoções; o que, por conseguinte, desperta em
nós um desejo de nos aproximarmos ou afastarmos das pessoas, ambientes ou eventos. A
autora lembra que qualquer resposta que damos diante do evento experenciado, a emoção está
presente. O que nos faz acreditar que ao longo do dia experimentamos diversas emoções.
Rossini (2007, p. 74) conclui dizendo que “o professor precisa ter domínio sobre suas
emoções, sejam elas alegria, raiva, medo ou tristeza”.
Deve-se permitir que os alunos manifestem seus sentimentos: emoções, medos,
alegrias, tristezas. Porém, caberá aos pais e professores auxiliarem para que as crianças e
jovens saibam entender e controlar seus sentimentos.
O aluno deve ser visto e concebido como uma pessoa dotada de fator cognitivo,
afetivo, intelectual, psicológico, biológico, entre outros, que vão sendo desenvolvidos e
aprimorados ao longo dos anos. O professor deverá oferecer, então, atividades que promovam
o bom desenvolvimento desses fatores.
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De acordo com Silva (2011, p. 34):
Muitos educadores não concebem que a afetividade constitui-se por tudo aquilo que
afeta, influencia outra pessoa em um processo de trocas vinculares. Desse
conhecimento, podem incorrer a supervalorização ou a negação da influência do
afeto no processo ensino-aprendizagem. Muitas vezes, tudo isso é decorrência de
uma visão estereotipada do componente afetivo que, no senso comum, com
frequência, resume-se, apenas o que é vivenciado na Educação Infantil.

É preciso que o professor entenda que a afetividade é um fator que influencia todos os
outros fatores que fazer parte do desenvolvimento humano, assim, deve permitir que a
afetividade esteja sempre presente durante o processo de ensino e aprendizagem, ou seja,
permitir que os alunos manifestem seus sentimentos e emoções.
Costa (2011) ressalta que é importante o professor promover uma relação de confiança
e uma postura de respeito com os seus alunos, agindo como um mediador das aprendizagens
desses alunos, tendo em vista que o bom vínvulo afetivo estabelecido facilita o processo de
aprendizagem. A autora conclui dizendo que “a afetividade é um fator que precisa ser
fortalecido nas relações educacionais” (COSTA, 2011, p. 14).
Na medida em que o professor adota uma postura de respeito aos alunos estabelecendo
uma relação interpessoal permeada pelo afeto conseguirá exercer seu papel de mediador no
processo de ensino e aprendizagem, acreditando que o aluno tem papel relevante dentro do
processo educacional.
Silva (2011) lembra que o educador ao mesmo tempo em que reflete sobre suas
práticas pedagógicas, definindo os aspectos que nortearão suas práticas, faz investimentos nos
aspectos afetivos, buscando ter o educando como referência vendo-o como centro do processo
ensino-aprendizagem.
O professor ao elaborar suas atividades deve levar em conta seus alunos, ou seja,
atividades que irão desenvolver e aprimorar os fatores afetivos e cognitivos dos alunos,
proporcionando para adquiram um bom equilíbrio da sua dimensão emocional.

4 AS CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE AFETO NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Rossini (2007, p. 83) assinala que “a educação do novo século exige educadores
comprometidos”. Diante desse desafio caberá ao professor tornar-se um educador
compromissado com a escola, com o processo ensino/aprendizagem e com o aluno. Deverá
ser um profissional pró-ativo, isto é, uma pessoa madura, responsável, aberta às inovações e
conectado a todos os acontecimentos que acontecem no planeta.
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O professor para ser um bom mediador deverá adquirir, assim, uma postura
compromissada com a escola, com o processo de ensino e aprendizagem e com o principal: o
aluno e estar em sintonia com tudo o que está acontecendo para poder contextualizar os
conteúdos ministrados.
Lima e Souza (2008, p. 4) acreditam que no cotidiano de cada ser humano a
afetividade “surge como elemento que dá valor erepresenta a realidade”. Por meio da
afetividade as pessoas são capazes de atribuir valores a várias coisas como, por exemplo, os
fatos, os acontecimentos, os anseios, dentre tantas outras coisas. Inferem que a afetividade
serve como uma energia psíquica que impulsiona cada pessoa para a vida; além de auxiliar na
forma como cada educador definirá seu relacionamento com as pessoas com quem irá manter
contato, principalmente com os alunos. Lembram que a afetividade influencia em nosso
estado de humor proporcionando, por exemplo, bem-estar, felicidade e alegria ou tristeza,
angústia e desespero. Concluem alertando para a possibilidade de que educadores adentrem na
sala de aula imbuídos de alterações afetivas e se encontrar na sala uma turma de alunos com
comportamentos inadequados, corre o risco de transformar o sentimento de afeto em desafeto
e fazer a transferência para esses alunos.
No cotidiano de cada pessoa, em cada situação vivida, em cada comportamento
emitido, em cada experiência realizada, em cada pensamento elaborado não somente o fator
cognitivo se faz presente, mas também o fator afetivo. O que não é diferente numa sala de
aula.
Pavarino, Del Prette e Del Prette (2005) lembram que o comportamento agressivo,
principalmente no período da infância, tem sido encarado como um grande desafio dentro da
educação infantil, pois, acredita-se que tal comportamento pode agir de forma negativa dentro
do processo de ensino e aprendizagem. Afirmam que a agressividade é um dos
comportamentos que se manifestam no período da infância e “com várias características que
apresentam consequências negativas para o desenvolvimento do indivíduo, mesmo quando
não se mantém ao longo do ciclo vital” (PAVARINO; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005,
p. 215-216). Os autores lembram que diversos estudos apontam que a agressividade é um
comportamento que é resultado de diversos fatores como, por exemplo, “cognitivos, baixa
inteligência, violência familiar, isolamento social, rejeição da criança, abusos, fracasso
escolar, desvantagens socioeconômica, discriminação social e cultural” (PAVARINO; DEL
PRETTE; DEL PRETTE, 2005, p. 216).
A criança no ambiente escolar poderá agir de forma harmoniosa respeitando colegas e
professores – colaborando para o bom desenvolvimento do processo de ensino e
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aprendizagem. Mas poderá agir de forma agressiva, não respeitando colegas e professores
contribuindo para que o processo de ensino e aprendizagem não aconteça de forma produtiva.
Daí a importância da criança encontrar em casa um ambiente harmonioso e tranquilo, onde as
pessoas conseguem dialogar, demonstrar afeto e respeito umas pelas outras.
O professor que adotar um comportamento de respeito às habilidades, capacidades e,
principalmente, das dificuldades dos alunos, procurando se relacionar de forma afetuosa,
estará colaborando para que a mediação do conhecimento aconteça de forma mais positiva,
pois irá trabalhar o emocional da criança de forma que exerça uma ação positiva sobre o fator
cognitivo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as inter-relações, sejam elas no ambiente familiar, profissional, educacional ou
social, são norteadas pela afetividade, isto é, por um dos fatores afetivos como, por exemplo,
a alegria ou tristeza, a paciência ou impaciência, a raiva ou a tranquilidade estão presentes.
Além de que essa mesma afetividade se faz presente em todas as experiências vividas por
cada pessoa em suas relações interpessoais, ao longo de toda a sua vida, desde o nascimento.
O processo de ensino e aprendizagem é uma situação que envolve três principais
elementos: professor – aluno – conhecimento; norteado por dois importantes fatores: o
cognitivo e o afetivo, que podem agir como facilitadores ou dificultadores da aprendizagem.
Neste processo cabe ao professor ser não apenas o mediador do conhecimento junto aos
educandos, mas também ser um estimulador da criatividade dos educandos na busca do
conhecimento, e reconhecer que a ação de ensinar e aprender é um gesto de amor, pois
consistem em transmitir ao outro aquilo de que temos conhecimento.
Destarte, é de grande proeminência que o educador, imbuído dos aspectos afetivos,
saiba se colocar como mediador do conhecimento, buscando relações interpessoais permeadas
por comportamentos afetivos, sendo capaz de organizar os elementos como, por exemplo,
espaço, atividades, tempo, certeza e dúvidas dos educandos, que são bastante significativos
para o processo de construção do conhecimento, e acreditando que o ato de ensinar deve ser
norteado pelo amor, pela educação, respeito, pelo bom inter-relacionamento do educador com
o educando e pelo desejo sincero de partilhar com o outro o conhecimento de que tem posse.
Foi possível perceber que quando o educador consegue transmitir os conhecimentos
para seus educandos norteado por um comportamento sereno, tranquilo e amigável, sem punir
e/ou castigá-los, ambos, educadores e educandos crescem e se realizam como pessoas, pois
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que o educando compreende o que é respeitar e ser respeitado quando percebe o educador
como um amigo, quando este demonstra-lhe respeito, carinho, compreensão e atenção, como
alguém que se preocupa de verdade com ele e que lhe mostra os caminhos da boa educação.
Acredita-se que os aspectos afetivos e cognitivos são dois eixos inseparáveis que
geram crescimentos potenciais a todos os seres humanos, haja vista que estão presentes em
todas as experiências humanas, sejam elas no ambiente familiar, escolar ou social. Porém, em
família e, principalmente, no âmbito escolar, os educandos necessitam vivenciar momentos
marcantes que impliquem o uso dos fatores cognitivos e afetivos proporcionando-lhes
situações de aprendizagem e crescimento.
Conclui-se que as crianças da Educação Infantil precisam de espaços, dentro da
instituição escolar, que sejam dinâmicos, capazes de permitir-lhes o pleno desenvolvimento
de suas capacidades e potencialidades de relação interpessoal, cognitivas, afetivas, corporais,
éticas, morais, emocionais e de inserção social. As escolas que se preocupam com a qualidade
do ensino e permitem as interações sociais afetivas dos educandos entre si e com os
educadores contribuem para uma formação mais saudável, inteligente e feliz dos educandos.
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