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1. RESUMO  

Por meio do afeto entre o aluno/professor, é possível contatar a importância do 
sentimento em meio a essas práticas envolvidas com a educação. Analisando as 
praticas central, torna-se claro á atuação dessas expressões afetiva emocional da 
afetividade entre professor/aluno, é neste sentido que se constata a importância 
deste sentimento envolvendo com a educação. Tornado fundamental conhecer 
seus alunos para ganhar o carinho e respeito de cada um, logo fica nítido que os 
resultados vão muito além do que imaginamos na troca do afeto, às vezes o 
suporte que o aluno precisa é de afeto para conciliar o ensino. Diante deste 
contexto o presente artigo visa a importância da afetividade na relação 
professor/aluno na educação infantil, usando a metodologia de pesquisa 
bibliográfica em sites nacionais, tais como: Google acadêmico e Scielo. A 
afetividade é muito importante entre professor e o aluno para que o educador 
busque um bom convívio escolar assim trabalhando para obter um rendimento 
satisfatório. Verifica-se que a afetividade vem interferindo no processo de 
aprendizagem, com seu lado positivo e negativo, cabe ao professor equilibrar os 
dois fatores para um bom desempenho. O afeto esta cada vez mais presente, 
cabendo o professor lidar com as diferenças em sala de aula.  
 

Palavras – chave: Afetividade, Professor e Aluno, Aprendizagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O artigo discorre sobre a afetividade entre professor/aluno, ressaltando a 

importância do afeto para a formação da personalidade da criança, sendo assim a 

afetividade no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, visando 

á escassez deste sentimento.  

Nesta direção a atuação da afetividade em meio professor/aluno, fica 

evidente o melhoramento do cotidiano escolar com este afeto, perante a 

importância da afetividade na relação professor/aluno, quais fatores colaboram 

para este retrocesso afetivo? 

O presente artigo vem verificar a afetividade no processo de ensino 

aprendizagem, com tudo há muito envolvimento entre aluno/professor, atualmente 

o ensino infantil vem se integrando cada vez mais com o sentimento da criança, 

isto pode ate ser proveitosa para á educação, trabalhando com conhecimento e 

sentimento a fim de encontrar novas formas de chegar ate o aluno.  

É evidente que o afeto entre o aluno/professor, constata há importância do 

sentimento em meio á essas pratica envolvida com a educação. 



Analisando as praticas central, torna-se claro á atuação dessas espreções 

afetiva emocional da afetividade entre professor/aluno, é neste sentido que se 

constata a importância deste sentimento envolvendo com a educação. Tornado 

fundamental conhecer seus alunos para ganhar o carinho e respeito de cada um, 

logo fica nítido que os resultados vão muito alem do que imaginamos na troca do 

afeto, às vezes o suporte que o aluno precisa é de afeto para conciliar o ensino. 

 

3. OBJETIVO 

 

Discutir a importância da afetividade na relação professor e aluno na 

educação infantil. 

Buscar nas principais obras educação pedagógica referencia sobre 

afetividade na educação infantil. Identificar fatores que podemos construir para a 

falta de vínculos afetiva na relação professor/aluno. 

 Caracterizar como deve ser reconstruída a afetividade entre 

professor/aluno. 

 Identificar os bloqueios no processo de aprendizagem pela falta de 

afetividade. 

 Identificar a importância da afetividade na relação professor/aluno. 

 

4. METODOLOGIA. 

 

  A analise da pesquisa foi composta por referências pedagógicas nas 

principais obras sobre a afetividade na educação infantil. A pesquisa foi composta 

de perguntas nos quais o objetivo da pesquisa é identificar a importância da 

afetividade na educação. 

  Desta forma o vinculo afetivo é afetado por falta do contato entre 

professor/aluno, muitas vezes o professor se retrai e assim, acaba afastando o 

aluno, criando uma barreira entre eles. 

  A metodologia aplicada no trabalho é de pesquisa bibliográfica de autores 

conceituados no tema proposto, tais como: Segundo FONSECA, (2002, p.32), a 

pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 



analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. 

  GOLDENBERG, (1997, p.34), afirma-se que, os pesquisadores qualitativos 

recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o 

pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e 

crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

  Constatou SEVERINO, (2007, p. 123), a pesquisa explicativa é aquela, 

além de registrar e analisar os fenômenos estudados busca identificar suas 

causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja 

através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  É o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas 

características de personalidade que colabora para uma adequada aprendizagem 

dos alunos; fundamenta-se numa determinada concepção do professor, que por 

sua vez reflete valores e padrões da sociedade. MASETTO (1990, p.115). 

Para solidificar sua atuação como professora é evidente que ele tem que 

conciliar sua personalidade e seu lado profissional, trabalhando estes dois 

aspectos juntos ele logo poderá perceber resultados satisfatórios desses dois 

processos, neste sentindo a relação professor/aluno dentro do espaço escolar 

torna-se fundamental para o ambiente escolar. 

  Neste caso, o educador serve de continente para a criança.   Poderíamos 

dizer, portanto, que o continente é o espaço onde podemos depositar nossas 

pequenas construções e onde elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero 

acolhe um embrião. A criança deseja e necessita ser amada, aceita, acolhida e 

ouvida para que possa despertar para a vida da curiosidade e do aprendizado. 

SALTINI, (2008, p.10). 

Para a criança o professor é uma caixinha de conhecimento que aos 

poucos o aluno vai descobrindo, que o professor não é só um educador, mas sim 

um amigo que pode passar conhecimento e sabedoria com muito amor e carinho, 

alinhando educação e afeto. 

 



“[...] o professor autoritário, o professor licencioso, o professor 
competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor 
amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado, sempre com 
raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum 
deles passa pelos alunos sem deixar sua marca. FREIRE, (1996, p.96). 

 

Cada professor tem sua personalidade nata, cabe a cada um trabalhar 

como ele vai chegar no seu aluno, para conquistar seu respeito, tendo sempre o 

cuidado de como passar isto para o aluno porque as vezes ele pode transmitir 

suas emoções. 

 
Uma das tarefas essenciais da escola como centro de produção 
sistemática de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade 
das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. É imprescindível, 
portanto, que a escola instigue constantemente a curiosidade do 
educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la” FREIRE, (1996, p. 
123-124). 

 

Paulo Freire defende que a escola deve ser extremamente organizada e 

flexível na aplicação do conhecimento, mas isso não significa que o professor 

deve ser autoritário que só defende suas idéias não deixando que o aluno possa 

questionar suas próprias idéias, entrando em um estagio “feito maquinas” que só 

são programados para o conhecimento do professor, mas sim o professor deve 

respeitar a opinião e os conhecimentos prévios do aluno, para direcionar com 

carinho e respeito o aluno.  

 
Relação professor-aluno passa pelo trato do conteúdo de ensino. A 
forma como o professor se relaciona com sua própria área de 
conhecimento são fundamentais, assim como sua percepção de ciência 
e de produção do conhecimento. E isto interfere na relação professor-
aluno, e parte desta relação. VEIGA (1993, p. 147). 

 

Veiga reforça a importância do professor esta satisfeito com o seu 

conteúdo, que ele traz com sigo para sua sala de aula. A presença de como o 

professor esta na sua área de conhecimento é muito significante desta forma o 

professor passa a ter muito mais autoconfiança profissional e afetivamente 

passando ter uma relação proveitosa com seu aluno. 

 
Por meios de ação sobre as coisas circundantes, razão porque a 
satisfação das suas necessidades e desejos tem de ser realizada por 
intermédio das pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, as emoções, 
tendem a realizar, por meio de manifestação consoante e contagiosa, 
uma fusão de sensibilidade entre o individuo e o seu entourage. 
WALLON (1971, P. 262). 



Com base em Wallon a criança se espelha em um adulto para seu 

referencial como futuro cidadão, cabe a nos professores dentro da educação 

intermediar emoções, sendo que o professor é o primeiro espelho profissional que 

uma criança terá seu primeiro contato, despertando o interesse entre o individuo e 

o mundo. 

 
O professor que chama o aluno pelo nome que repara em algum novo 
detalhe, uma roupa, um novo corte de cabelo; o professor que menciona 
ter conhecido o pai de seu aluno e lhe faz um elogio. Realiza pequenos 
gestos de atenção que quebram barreira e fertilizam o terreno da 
amizade entre ambos. É o famoso afeto, que nada tem de complicado e 
não exige sacrifícios. Basta um pouco de boa vontade e muito de 
vocação para o magistério (CHALITA, 2004, p.153). 

 

Dentro deste contexto, o professor não pode passar a impressão de 

autoritário e imparcial, o professor tem que se comportar como amigo, 

companheiro e observador de seus alunos, assim ele passa a chegar mais 

próximo de entender e conquistar o carinho e o respeito de seu aluno, ser 

professor não é questão de ter um diploma é amar ensinar o que sabe, e ter 

humildade de aprender o que ainda não se sabe para ser um profissional de 

ensinamentos, conhecimento e sentimento. 

 

6. RESULTADOS 

 

Neste sentindo o professor tem a percepção de conhecer seu aluno como 

ele é respeitando seus conhecimentos prévios já adquiridos com suas 

experiências, com isto ele reconstrói o afeto na convivência entre professor/aluno, 

aceitando que cada aluno já vem com um pouco de conhecimento consigo. 

Ainda foi possível constatar que o professor, sem querer acaba bloqueia o 

afeto entre professor/aluno, às vezes por ser autoritário exigente e reservado 

assim passando a imagem de intolerante e guardador do saber na medida que só 

ele adquire conhecimento, sem se permitir aprender com o seu aluno.   

Diante da afetividade é muito importante salientar que o processo afetivo 

sempre fez muita diferença na educação, sendo assim o afeto esta presente em 

todas as situações do dia a dia do aluno na escola, sendo para resolver ou mais 

simples problema ate o mais difícil, com paciência, tolerância e amor, passando 



segurança ao aluno, assim trazendo seu aluno de volta para o ensino ainda mais 

feliz e disposto para aprender. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notou se que as estratégias adotadas podem auxiliar o professor no seu 

cotidiano com o aluno ressaltando que o afeto prevaleça sempre em primeiro 

lugar para que ocorram resultados satisfatórios na transição entre 

professor/aluno. 

O principal instrumento para o professor na educação é o afeto, com o 

respeito o professor quebra barreiras ao passar seu conhecimento para o aluno, 

tornado evidente a necessidade do carinho para uma educação de boa qualidade 

sem cobranças. 

A pesquisa fundamentou se em pensamentos de autores conceituados que 

vem para agregar ainda mais a importância da afetividade na educação, acredita 

se que o afeto transforma a convivência entre professor/aluno de uma forma de 

se tornar prazerosa o momento que se passa na sala de aula, este vinculo afetivo 

é necessário para atender os respectivos objetivos propostos pela escola para 

atingir bons resultados finais na vida docente. 

Cabe ao professor transformar o meio a onde o aluno desperta sua 

curiosidade para o mundo, incrementando a sala de aula com curiosidades e 

criatividade para assim despertar o interesse do aluno para o mundo. 

Desta forma quando ganhamos o respeito e o carinho do aluno 

percebemos nitidamente que os resultados vão muito alem do que imaginamos, 

as vezes o aluno só precisa de um pouco de afeto para conciliar o ensino, por 

muitas das vezes ele não encontra este afeto em seu meio familiar, assim 

passando a encontrar  em seu meio escolar.  
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