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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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Patricia Daiane Brandalizzi2 

Thayna Cristina Schoeninger3 

Martha Holanda da Silva4 

 

RESUMO 

O acompanhamento pedagógico é o processo que o educador deve-se apropriar para 
estar atento ao desenvolvimento de seus alunos em suas práticas cotidianas. O 
presente artigo com o tema: a importância do acompanhamento pedagógico na 
educação infantil, busca enfatizar a importância desse processo, apontar formas 
avaliativas e maneiras de atender as dificuldades de cada aluno e tem como objetivo 
geral “analisar a importância do acompanhamento do professor nas práticas diárias 
dos alunos da educação infantil”. Foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, 
fundamentada em autores que escrevem sobre a importância do acompanhamento 
pedagógico, como Balaban (1988), Freire (1996), Haydt (2011), Zabalza (1998), entre 
outros. Os resultados da pesquisa indicam que é durante o desenvolvimento das 
atividades que o professor irá avaliar seus alunos e dessa maneira atender as 
necessidades de cada aluno em especial. Assim, é essencial que o acompanhamento 
pedagógico esteja presente no cotidiano da sala de aula, visando a observação do 
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 
 
Palavras-chave: Acompanhamento Pedagógico. Educação Infantil. Educador. 
Avaliação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É na primeira fase do desenvolvimento escolar que as crianças conhecem o 

mundo onde vivem, sendo assim, as descobertas das crianças são constantes, e é 

por isso que o educador deve avaliar de forma significativa a construção do 

conhecimento de cada aluno. O acompanhamento pedagógico que o educador irá 
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realizar, servirá de análise para que ele conheça melhor seu aluno, para que ele avalie 

o desenvolvimento da criança e o seu próprio trabalho pedagógico.  

Nesta perspectiva, indagou-se, qual é a real importância do acompanhamento 

do professor as práticas diárias dos alunos da educação infantil? Com o objetivo geral 

de analisar a importância do acompanhamento do professor as práticas diárias dos 

alunos da educação infantil. Seguindo pelos objetivos específicos, sendo, demostrar 

a importância do acompanhamento pedagógico na Educação Infantil; apontar de que 

modo o professor deve fazer o primeiro acompanhamento para avaliar o aluno; citar 

as maneiras que o educador irá atender as dificuldades na aprendizagem de cada 

aluno.  

Este estudo motivou-se pela constatação de que entre as várias funções que 

são atribuídas ao professor, está o acompanhamento ao desenvolvimento do aluno, 

supervisionar, assessorar, auxiliar, contribuir para a melhoria no processo de ensino 

e aprendizagem, de forma direta e efetiva nas práticas em sala de aula. Saber 

identificar as habilidades e dificuldades de cada aluno só se torna possível a partir do 

momento em que o educador acompanha o aluno em suas práticas diárias. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Trujillo (apud LAKATOS; MARCONI, 2001 p. 44) explica que: 

 

Método é a forma de proceder ao longo de um caminho. Na ciência os 
métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início 
os pensamentos em sistemas traçam de modo ordenado a forma de 
proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um 
objetivo. 
 

 Para o desenvolvimento do artigo, realizamos uma pesquisa bibliográfica, com 

abordagem qualitativa de forma com que se aprofundasse no tema em questão, 

visando à assimilação dos fatores que compõe a temática e tudo o que a mesma 

abrange. Para Neves (1996, p.1) 

 

[...] em certa medida, os métodos qualitativos se assemelham a 
procedimentos de interpretação dos fenômenos que empregamos no 
nosso dia-a-dia, que tem a mesma natureza dos dados que o 
pesquisador qualitativo emprega em suas pesquisas. [...]. 
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A abordagem é qualitativa por não conter dados estatísticos, e conter a 

preocupação em entender o tema de forma teórica. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Acompanhamento do Pedagogo 

 

O papel do pedagogo na Educação Infantil deve ser o de preocupar-se com a 

organização e aplicação de atividades que contribuam para o desenvolvimento da 

criança nos anos iniciais. Tem o papel de ajudar na formação do educador infantil 

diariamente, para que o espaço da escola infantil seja lúdico e de aprendizagem, pois 

ele é o mediador entre a criança e o conhecimento. Assim sendo, é extremamente 

necessário que esse profissional esteja em uma constante busca por aprender sobre 

o desenvolvimento de crianças e a forma como elas veem e sentem o mundo, criando 

oportunidades para elas manifestarem seus pensamentos, linguagem, criatividade, 

reações, imaginação, ideias e relações sociais. 

De acordo com Freire (1996) (apud LINHARES; MACEDO, 2014, p. 5): 

  

O professor deve ter a disponibilidade e a coragem para estudar, pois 
é a partir desta construção que ele se torna um pensador e criador de 
novas práticas educativas. E por isso se faz necessário uma formação 
inicial que realmente atenda às necessidades dos educandos da 
educação infantil, que ainda é tratada como “apêndice” no corpo da 
educação básica. 

 

É importante que todo professor não só na Educação Infantil, mas como o todo, 

deve ser um profissional crítico e investigador, onde ele seja um pesquisador, que leve 

para salas de aulas várias formas de usar suas as teorias e práticas construídas, que 

sugira coisas novas e que não se limite às práticas repetitivas. Segundo Freire (1997, 

p.39), 

A reflexão crítica é um ponto primordial que o educador tem que 
sempre inserir na sua ação pedagógica, pois mediante essa relação 
se fara uma formação permanente dos professores. A curiosidade 
sobre o pensar seria a mola propulsora entre a reflexão crítica sobre a 
pratica de hoje ou de ontem que pode melhorar a próxima pratica.  

 

O professor que é crítico concebe aos seus alunos como agentes críticos, o 

conhecimento se torna problemático, o diálogo crítico e afirmativo e os argumentos, 
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a favor de um mundo melhor para todas as pessoas, trazendo assim uma abordagem 

de ensino que incita os estudantes a questionarem e a desafiarem as crenças e 

práticas que lhes são ensinadas. 

O acompanhamento do pedagogo é bastante importante, pois o bom 

andamento das atividades de ensino-aprendizagem depende diretamente da ação 

docente, de como se faz a mediação do conhecimento da criança, compreende-se 

também a importância do acompanhamento do pedagogo na educação infantil, pois 

ele busca aprender sobre o desenvolvimento da criança, sua forma de sentir e ver o 

mundo onde vive, criando oportunidades para ela demonstrar suas ideias, seus 

sentimentos, suas criatividades e suas imaginações.  

Gramsci (1968, p.8) (apud GADOTTI, 2004, p.75) “O professor, numa 

pedagogia que pretende caminhar lado a lado com a transformação social, não é um 

ausente, mas uma presença atuante, participante, dirigente, ‘especialista mais 

político’, que anima, constrói, organiza”. Que o professor participe, dirija, por meio de 

uma pedagogia diretiva ou não diretiva, isso é secundário. 

Na ação pedagógica deve levar em prática o ato de brincar como estratégia 

permanente da prática educativa na Educação Infantil para poder despertar diferentes 

linguagens como: movimentos, imaginação, criatividade, emoções, socialização, 

autonomia, conhecimento de mundo, pensamentos e sentimentos. 

As aulas precisam ser atrativas, para chamar a atenção e despertar o interesse 

pelo conhecimento nas crianças desde muito pequenas. O professor deve ser criativo 

e proporcionar uma variedade de atividades, em que a criança perceba a importância 

da interação com as demais e que juntas possam fazer as atividades propostas, as 

quais tenham o intuito de ensinar e aprender e a desenvolver habilidades próprias. 

Para isso que a atuação do pedagogo escolar é imprescindível, é muito importante na 

ajuda aos professores no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula com os 

conteúdos, métodos, técnicas, formas de organização da classe, na análise e 

compreensão das situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos. 

 O pedagogo entra naquelas situações em que a atividade docente extrapola o 

âmbito especifico da matéria de ensino como na definição de objetivos educativos, 

nas implicações psicológicas, sócias, culturais de ensino, nas peculiaridades do 

processo ensino e aprendizagem, cabe a ele também detectar os problemas de 

aprendizagem entre os alunos, nas avaliações e no uso de técnicas e recursos de 

ensino e entre outros.  
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Outro ponto relevante frente a estas práticas é conforme afirma Gadotti (2004, 

p.71), o professor deve reivindicar o direito à desobediência: 

 

A prática da educação começa pela desobediência e pelo desrespeito. 
Entenda-se bem essa desobediência e esse desrespeito, para o leitor 
não se equivocar. É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo 
mesmo, com a pretensa imagem do homem educado, do sábio ou 
mestre. E é preciso desrespeitar também esses monumentos da 
pedagogia, da teoria da educação, não porque não sejam 
monumentos, mas porque é praticando o desrespeito a eles que 
descobrimos o que neles podemos amar e o que devemos neles odiar. 

 

Ou seja, o educador precisa ser audacioso no sentido de romper padrões 

sociais dentro das salas de aula. É preciso discordar no bom sentido, pois é a partir 

desse descontentamento que o educador cria força para ir atrás de inovar, e ter 

coragem para ser um profissional ousado quebrando barreiras e trazendo novas ideais 

para dentro das salas de aula. Tendo então coragem para praticar a educação dessa 

maneira, pois é só dessa maneira que formaremos pessoas capazes de assumir a 

sua própria autonomia.  

Logo percebemos que a presença do pedagogo escolar se torna uma exigência 

dos sistemas de ensino e da realidade escolar, tendo em vista melhorar a qualidade 

da oferta de ensino a população, e também para contribuir nas tarefas de coordenar 

e prestar assistência pedagógico-didática ao professor. Sua contribuição vem dos 

campos do conhecimento implicados no processo educativo-docente, operando uma 

intersecção entre a teoria pedagógica e os conteúdos-métodos específicos de cada 

matéria de ensino, entre o conhecimento pedagógico e a sala de aula. 

  

3.2 A Primeira Análise no Acompanhamento Pedagógico Para Avaliação de Alunos  
 

 

Uma das primeiras formas que o professor pode utilizar para avaliar o aluno é 

fazendo um diagnóstico pessoal. Este procedimento é a principal maneira de conhecer 

o aluno, suas habilidades, verificar suas formas de comunicação e interação, 

identificar seu grau de conhecimento, entre outras peculiaridades. Hoffmann (2005, 

p.13) diz que “avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso da vida da criança”.  

Segundo Haydt (2008, p.16): 

 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, 
período letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se 
os alunos apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos 
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necessários, isto é, se possuem os conhecimentos e habilidades 
imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada 
para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar 
suas possíveis causas, numa tentativa de saná-los. 

 
É importante que o diagnóstico seja feito no começo do ano letivo e se repitam 

ao longo do processo educacional.  

Com as informações obtidas através da avaliação diagnostica o professor 

consegue planejar sua aula com seus objetivos mais esclarecidos e pensar em uma 

proposta pedagógica mais eficiente e que atenda os alunos de forma que o 

acompanhamento seja diversificado e individualizado, logo será possível que o 

professor interfira de maneira positiva na problemática do aluno. 

Após identificar o nível em que cada aluno se encontra, pode adotar a ficha de 

acompanhamento individual, onde será registrado nesse documento o a evolução da 

aprendizagem. Dessa forma é possível que o professor acompanhe a evolução de 

aprendizagem de seus alunos e verifique possíveis problemas de aprendizagem. 

 

Relatórios de avaliação consistentes se constituem por anotações 
frequentes sobre o cotidiano de cada criança, de modo a subsidiar, 
permanentemente, o trabalho junto a ela, desvelando caminhos ao 
professor no sentido de planejar melhores estratégias de 
aprendizagem (HOFFMANN, 2015, p.64). 

 

 Dessa maneira pode-se comparar o que a criança produziu ao que seria 

esperado que ela produzisse. Avalia-se dessa maneira partes do seu 

desenvolvimento. 

Outra maneira de avaliar os alunos é quando o professor vai propor alguma 

atividade a respeito de um assunto, é ideal que ele faça perguntas para despertar a 

curiosidade dos alunos sobre o tema e também averiguar o conhecimento prévio dos 

alunos. 

Segundo Perez (2005, p.29) “a criança vai sendo avaliada em cada momento, 

de forma particular, como se cada atividade revelasse uma única face de seu 

desenvolvimento”.  

A avaliação é a forma que os professores utilizam para obter os resultados de 

aprendizagem dos alunos e de si próprio, serve para avaliar o grau de alcance dos 

conteúdos desenvolvidos.  
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A avaliação da aprendizagem do aluno está diretamente ligada à 
avaliação do próprio trabalho docente. Ao avaliar o que o aluno 
conseguiu aprender, o professor está avaliando o que ele próprio 
conseguiu ensinar. Assim, a avaliação dos avanços e dificuldades dos 
alunos na aprendizagem fornece ao professor indicações de como 
deve encaminhar e reorientar a sua prática pedagógica, visando 
aperfeiçoá-la (HAYDT, 2011, p. 217). 

 

A avaliação é um processo que deve ser norteado pela observação, interação 

e reflexão. Ao avaliar, precisamos definir objetivos em relação ao desenvolvimento 

educacional dos alunos, para que o trabalho pedagógico seja organizado e 

sistematizado.  

A prática de avaliar deve possibilitar a observação, o registro, o planejamento, 

o replanejamento, o envolvimento das crianças nas atividades. 

“A avaliação se insere no processo de aprofundamento do movimento natural 

da criança, de valorização de sua postura investigativa sobre o mundo, sobre as 

coisas que a cercam, sobre as pessoas com as quais interage” (PEREZ, 2005, p.33). 

 

3.2 Papel do Educador nas Dificuldades do Cotidiano Educacional  

 

Na educação infantil, os indivíduos precisam se desenvolver em diferentes 

aspectos, sendo os mesmos motores, sociais e intelectuais, dessa forma o educador 

deve estar ciente que tudo que o mesmo fizer com relação a criança refletirá direta ou 

indiretamente no seu aprendizado. 

 

O início da vida escolar pode ser uma ocasião excitante ou também 
uma ocasião agradável. Junto com aqueles que realmente estão 
encantados por estarem iniciando sua vida escolar, existem 
frequentemente outras crianças chorando ou pais tensos e nervosos 
(BALABAN, 1988, p.24). 
 

E na infância que muitas funções cognitivas e motoras são desenvolvidas e que 

são aprimoradas de acordo com o passar do tempo e da fase em que a criança se 

encontra na escola. Dessa forma se não estimulados de maneira correta podem ter 

sequelas que o acompanharam até a sua vida adulta. 

Deste modo o maior papel do professor é ser um mediador do conhecimento, 

valorizando a bagagem de conhecimento empírico que o aluno traz consigo de suas 

experiências diárias extraclasse, sendo este um conhecimento informal, mas que não 

deixa de ser complementar aos ensinamentos subsequentes. 
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Com isso o professor da educação infantil deve levar em conta as fases de 

desenvolvimento do indivíduo, pois este pode ser inserido no contexto escolar com 

apenas alguns meses de vida, assim o educador deve levar em consideração que a 

criança deve passar pelo processo de adaptação, onde o mesmo deve fazer o 

reconhecimento do ambiente onde está inserido e as pessoas novas que o cercam.  

Assim um dos desafios do educador é criar uma rotina que favoreça uma 

adaptação coesa, a fim de que criança se desenvolva de ambas as maneiras, mas 

levando em consideração a faixa etária a qual está inserida. Segundo Gonçalves e 

Damke (2017, p.3) “O processo de adaptação merece um cuidado especial para que 

a criança sinta-se confiante no novo ambiente. Deve conhecer os limites impostos 

para uma vivência coletiva, assim como conhecer seus próprios limites e tentar 

superá-los”. 

Um dos agentes que podem vir a interferir no desenvolvimento educacional é 

a relação estabelecida entre a escola e a família, principalmente no período citado 

acima, tendo um papel fundamental de acompanhamento e estímulos diante de um 

obstáculo a ser superado pelo educando, ambos os papeis que a escola e o círculo 

familiar devem desempenhar é observar as ações do aluno e fazer a valorização das 

mesmas, assim aumentando sua autoestima, fazendo com que o mesmo tenha gosto 

em aprender. 

Para Gonçalves e Damke (2017, p.3): 

 

A adaptação escolar deve ser compreendida como um processo 
natural e singular de construção de vínculos entre a escola, a criança 
e a família. Algumas crianças encontram maiores dificuldades em 
separar-se emocionalmente e fisicamente de seus pais; sendo assim, 
é preciso estar ciente de que a família e a criança compartilham das 
mesmas ansiedades diante deste novo desafio, que se deve dar 
segurança e atenção para ambos os lados, família e criança, que 
acabam tornando-se apenas um. 

 

Assim, é de suma importância que o educador, busque organizar o tempo das 

atividades que irá passar para seus alunos, dessa forma o profissional poderá fazer 

uma observação que propiciará uma avaliação mais clara da atividade proposta e se 

a mesma conseguiu atingir o objetivo previsto. 

 

Podemos definir o ambiente como um todo indissociável de objetos, 
odores, formas, cores, sons e pessoas que habitam e se relacionam 
dentro de uma estrutura física determinada que contém tudo e que, ao 
mesmo tempo, é contida por todos esses elementos que pulsam 
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dentro dele como se tivessem vida. Por isso, dizemos que o ambiente 
“fala”, transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos 
segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes 
(ZABALZA, 1998, p. 233). 
 

Com isso na educação infantil é de grande valia que a relação com a família 

seja recíproca e participativa, desta forma mediante a necessidade de se desenvolver 

uma atividade diversificada a família possa estimular e participar ativamente das 

dificuldades e posteriormente das conquistas fidelizadas, pois para uma criança 

qualquer avanço seja ele motor como o andar ou até mesmo cognitivo como o 

aprender uma palavra nova é sempre uma grande vitória.  

Desta forma conclui-se que a educação infantil tem seus percalços ao longo do 

processo diário de aprendizagem, portanto destaca-se que os profissionais desta área 

devem lidar com as adversidades em função de promover eficácia na fase primária e 

conseguintemente preparar os alunos para as fases consecutivas.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, podemos verificar que é de se suma importância e relevância 

salientar os processos pelo qual a criança passa para se desenvolver e a forma que 

o acompanhamento pedagógico interfere na vida social e cotidiana do aluno, 

principalmente nas fases iniciais desse desenvolvimento. 

Logo então percebemos a importância do acompanhamento pedagógico nos 

anos iniciais da Educação Infantil, pois é um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento da criança e sua formação tanto dentro de sala de aula e na sua vida 

social. Outro objetivo importante é que todo pedagogo deve se preocupar com a 

organização de ensino-aprendizado e as aplicações de suas atividades com o objetivo 

de contribuírem para o desenvolvimento da criança dessa faixa etária, e ser um 

profissional investigador que sempre busque novos métodos para levar as salas de 

aulas.   

O segundo objetivo foi analisar como a avaliação é significativa nesse processo 

de acompanhamento, pois somente através da avaliação é que o educador vai poder 

acompanhar o desenvolvimento de seus alunos e o seu próprio desenvolvimento 

como profissional. Podemos verificar que sem a avaliação especifica de cada aluno o 

professor não obterá resultados da aprendizagem dos alunos, sendo assim não 

conseguirá acompanhar a evolução de seus alunos.  
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Por tanto vimos que o terceiro objetivo citado no início do presente trabalho foi 

claramente atingido, dessa forma podemos observar que a fase de adaptação do 

indivíduo na escola deve ser trabalhada de maneira completa, sem ultrapassar os 

limites de desenvolvimento do educando que está iniciando sua vida escolar, 

mostrando assim algumas formas do acompanhamento pedagógico. 
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: Perspectivas e Mudanças na Educação 

Básica e na Formação de Professores 

 

Gracieli Vargas Martins5 
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Simone Gobi Marcolan7 

 

RESUMO 
A educação está mudando, uma vez que somente a capacidade de ler, escrever e 
desenvolver as quatro operações básicas da matemática não mais se sustenta diante 
da pretensão de formar seres pensantes, atuantes e críticos na sociedade. Nessa 
perspectiva, em meados de 2015, o governo federal anunciou que seria então criado 
um documento para ser utilizado como base para a elaboração dos currículos de 
educação Básica de todas as escolas do país. A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é este documento que possui caráter normativo onde define aprendizagens 
essenciais, conhecimentos, competências e habilidades que todos os estudantes 
precisam desenvolver ao longo da Educação Básica. Espera-se, a partir da base, a 
formação humana na sua integralidade e não mais apenas o conhecimento de 
conteúdos curriculares isolados. Construída a partir de muitos debates, discussões, 
críticas e polêmicas, a BNCC servirá de base/parâmetro para a revisão dos Projetos 
Políticos Pedagógicos e (re) elaboração dos currículos das escolas públicas e 
privadas de todo o país. Apresenta os objetivos e a forma como as diferentes áreas 
do conhecimento deverão organizar suas disciplinas e a progressão do seu respectivo 
conteúdo. Nesse sentido, pretende-se apresentar e discutir as principais mudanças 
previstas/pretendidas pela BNCC para a Educação Básica no país e sua repercussão 
na formação de professores.  
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Educação Básica. Formação de 
Professores. 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

 O ser humano é um ser em constante mudança e transformação. Há mudanças 

na forma de se relacionar, de viver e conviver. Não obstante, está presente 

diretamente nas mudanças que ocorrem nos mais diversos setores da sociedade, 

sendo influenciado significativamente por isso. Há mudanças na medicina, na 
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agricultura, no setor industrial, nas tecnologias e meios de comunicação e de 

transporte.  

E na educação não é nem seria diferente. Ela também está mudando, uma vez 

que somente a capacidade de ler, escrever e desenvolver as quatro operações 

básicas da matemática não mais se sustenta diante da pretensão de formar seres 

pensantes, atuantes e críticos na sociedade. Que saibam lidar com as mais diversas 

situações com autonomia, responsabilidade e discernimento.   

 Nessa perspectiva, em meados de 2015, o governo federal anunciou que seria 

então criado um documento para ser utilizado como base para a elaboração dos 

currículos de Educação Básica de todas as escolas do país, documento este já 

previsto no Plano Nacional de Educação (PNE).  

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é este documento então, 

elaborado com aproximadamente 400 páginas pelo Ministério da Educação (MEC) em 

que participaram diretamente muitos especialistas de Universidades, sindicatos, 

secretarias e órgãos educacionais de todo o país, além de ter sido submetido à 

consulta pública por um período de seis meses, onde estudantes também puderam 

participar com suas contribuições e sugestões. Possui caráter normativo onde define 

aprendizagens essenciais, conhecimentos, competências e habilidades que todos os 

estudantes precisam desenvolver ao longo da Educação Básica. Espera-se, a partir 

da base, a formação humana na sua integralidade e não mais apenas o conhecimento 

de conteúdos curriculares isolados. 

 Construída a partir de muitos debates, discussões, críticas e polêmicas, a 

BNCC servirá de base/parâmetro para a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos 

e (re) elaboração dos currículos da Educação Básica de escolas públicas e privadas 

de todo o país. Apresenta os objetivos e a forma como as diferentes áreas do 

conhecimento deverão organizar suas disciplinas e a progressão do seu respectivo 

conteúdo.  

Para tanto, as escolas têm autonomia nessa elaboração e adequação diante 

da sua realidade e recursos disponíveis e precisam então definir os rumos a seguir e 

estratégias para alcançar os resultados esperados e explicitados pela Base. O 

currículo não será a Base, mas esta fornece as referências pelas quais o currículo 

deverá estar elaborado. Essa construção é coletiva e precisa contar com a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar.  
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 Importante destacar que a princípio foi aprovada apenas a BNCC para os 

Ensinos Infantil e Fundamental, em 15 de dezembro de 2017. A expectativa do 

Ministério da Educação é que ela chegue de fato às escolas até 2020. Com ela, será 

necessário pensar e investir também nas políticas de formação inicial e continuada de 

professores que deverão agora ensinar a partir do que até então não aprenderam, na 

aquisição e renovação de material didático, além das avaliações nacionais que 

deverão ser alinhadas à Base.  

A última versão da base para o Ensino Médio foi entregue ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE) em 3 de abril de 2018 para análise, debates e votação. 

Esta, ainda em discussão.  

 Conforme o exposto, pretende-se, neste artigo, apresentar e discutir as 

principais mudanças previstas/pretendidas pela BNCC para a Educação Básica no 

país e sua repercussão na formação de professores. Partindo deste, pretende-se 

especificamente: promover uma reflexão a respeito das mudanças na formação e 

atuação dos professores nas escolas frente à BNCC; identificar as principais 

alterações nas diferentes disciplinas e áreas de atuação; explorar a justificativa legal 

da implantação do documento.  

 Justifica-se a escolha do tema considerando este compreender a realidade 

educacional não apenas onde será instituído, mas também nos cursos de formação 

inicial e continuada de professores, que deverão se reorganizar de modo a aprender 

a ensinar a partir da base. E os futuros professores deverão chegar à sala de aula 

com formação mínima nesse sentido, e, assim como os que já estão lá, trabalhar a 

partir desta nova visão e perspectiva. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa. Esta, não emprega um 

“instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema, não 

pretende enumerar nem medir unidades ou categorias homogêneas, (...) sendo uma 

forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 

2012, p. 79).  

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de pesquisa bibliográfica, em que 

foram realizados leituras e estudos de obras pertinentes. Além dessas, também se 

utilizou de leis e documentos oficiais, principalmente a própria BNCC, buscando maior 
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aproximação e entendimento sobre o tema em questão. Segundo GIL (2010), a 

pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, com o objetivo 

de analisar posições diversas em relação a determinado assunto.  

O método de abordagem é o indutivo e a classificação da pesquisa com base 

nos objetivos é explicativa.  

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Reorganização de Currículo a partir da BNCC: principais mudanças 

 

Durante todo o período de construção até a sua aprovação, a Base 

desencadeou muitas discussões, debates e também protestos, principalmente em 

relação à implantação, adequação ou exclusão de alguns temas e conteúdo. Na 

defesa de uma educação integral, destaca: 

 

A Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento 
humano global, o que implica compreender a complexidade e a não 
linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 
reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular 
e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – 
considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além 
disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 
inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e diversidades (BNCC, 2017, 
p. 14). 

 

Uma vez aprovada, o que as escolas precisam agora é reorganizar os seus 

Projetos Político Pedagógicos, planejamentos, enfim, o currículo. Conforme a própria 

Base:  

Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas 
particulares terão diante de si a tarefa de construir currículos, com 
base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação 
e da gestão curricular que envolve todo o conjunto de decisões e 
ações definidoras do currículo e de sua dinâmica (BNCC, 2017, p. 20). 
 

A Base irá unificar alguns conteúdos básicos que deverão ser trabalhados 

como obrigatórios em todas as escolas públicas e particulares do país. Ao mesmo 

tempo, permanecerá a parte diversificada do currículo, considerando as 
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especificidades regionais a partir da autonomia conferida às escolas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) para tal construção. Nesse 

sentido, as Secretarias de Educação estaduais e municipais poderão incluir em seus 

currículos alguns conteúdos específicos a cultura de povos indígenas ou quilombolas 

daquele estado, por exemplo. 

De modo geral, a previsão da Base é que os estudantes desenvolvam ao longo 

da Educação Básica dez competências cognitivas e sócio emocionais relacionadas 

aos componentes curriculares, consideradas fundamentais para essa etapa de 

formação. Pretendem que o aluno consiga desenvolver a apatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos e problemas, o respeito com o outro.  

As competências estão no capítulo introdutório e, segundo o documento, 

“explicitam o compromisso da educação brasileira com a formação humana integral e 

com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (BNCC, 2017, p. 

25).  

Sinteticamente, resumem-se em, de acordo com a BNCC (2017):  

1) valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social e cultural;  

2) exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade; 

3) desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, bem como sua produção; 

4) utilizar conhecimentos das linguagens verbal ou verbo-visual, corporal, 

multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos de 

modo a produzir sentido; 

5) utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, inclusive na escola; 

6) valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais; 

7) argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns; 

8) conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

reconhecendo suas emoções e as dos outros; 
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9) exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, com 

respeito e acolhimento ao outro, e valorização da diversidade sem preconceitos; 

10) agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na 

escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

A partir dessas dez competências, a educação Infantil está organizada por 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar, conhecer-se), e campos de experiências (o eu, o outro e o nós; corpo, 

gestos e movimento; traços, sons, cores e formas; oralidade e escrita; espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações). Para isso, cabe ao professor 

“refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e 

interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento 

pleno das crianças” (BNCC, 2017, p.9-10). 

O Ensino Fundamental está organizado a partir de quatro áreas do 

conhecimento, já estabelecidas pela LDB: Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, 

Educação Física e Língua Inglesa); Matemática; Ciências da Natureza; Ciências 

Humanas (Geografia e História)). A partir dessas áreas serão definidas unidades 

temáticas e respectivas habilidades a serem desenvolvidas de acordo com cada ano, 

considerando o avanço/melhoria de cada aluno. Os conteúdos serão trabalhados em 

progressão e a cada ano será retomado com maior aprofundamento.  

A alfabetização passou a ser prevista até o segundo ano, e não mais até o 

terceiro. Dessa forma, prevê que os estudantes saibam escrever bilhetes e cartas, 

além de, com autonomia, ler textos curtos em silêncio e em voz alta.  

 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica 
deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas 
oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita 
alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras 
habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 
diversificadas de letramentos (BNCC, 2017, p.57).  
 

Em relação ao Ensino Religioso, ficam as escolas responsáveis por querer ou 

não o inserir no currículo. “Estabelecido como componente curricular de oferta 

obrigatória nas escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, 

em diferentes regiões do país” (BNCC, 2017, p. 433).  

As ciências exatas como a matemática por exemplo, deverão ser trabalhadas 

com maior ênfase já a partir do primeiro ano, esta, evidenciada pelo estudo em torno 
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de cinco unidades temáticas: Aritmética; Álgebra; Geometria; Estatística e 

Probabilidade; e Grandezas e Medidas. 

Dessa forma, a BNCC (2017, p.232):  

 

[...] orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em 
Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, 
à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de 
lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das 
conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais 
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas 
matemáticos. 
 

História será trabalhada conforme a ordem cronológica dos fatos e não mais 

como processos sociais interligados. Para se pensar o ensino de História, “é 

fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documento 

(escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da 

relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram” (BNCC, 2017, p. 396). 

As questões de gênero tão discutidas em relação à identidade e orientação 

sexual, foram excluídas do currículo, embora exista implicitamente a defesa em 

relação à pluralidade. A língua inglesa passa a ser o idioma que obrigatoriamente deve 

ser ensinado e está organizada por eixos, unidades temáticas, objetos de 

conhecimento e habilidades, “servindo de referência para a construção dos currículos 

e planejamentos de ensino, que devem ser complementados e/ou redimensionados 

conforme as especificidades dos contextos locais” (BNCC, 2017, p. 245). 

Para a elaboração dos currículos segundo a proposta da Base, o MEC criou 

um comitê chamado Comitê Nacional de Implementação da BNCC e que servirá de 

apoio aos estados e municípios, que, segundo orientação do próprio MEC, deverão 

trabalhar em conjunto nessa construção, incluindo a participação principalmente dos 

professores e gestores escolares.  

As Secretarias Municipais de Educação organizarão suas comissões e farão 

estudos para definir o currículo que será trabalhado em suas unidades, considerando 

a Base e as características locais e regionais, parte diversificada. Com a participação 

de diferentes segmentos em colaboração mútua, a construção desse currículo deverá 

acontecer até a data prevista para a implantação da Base.  

Mesmo que para o Ensino Médio a Base ainda não tenha sido aprovada até o 

presente momento, algumas mudanças também estão previstas, já que esta vem em 

paralelo à reforma do Ensino Médio. No documento, flexível de adaptações às 
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diferentes regiões do Brasil, aparecem como obrigatórias nos três anos apenas as 

disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, mas não significa que as demais não 

serão trabalhadas. Estas, estão organizadas por áreas do conhecimento de modo a 

contemplar a progressão e as competências preconizadas pela Base.  

A Educação Física, por exemplo, enfatiza a abordagem da cultura corporal do 

movimento, muito presente na competência específica 5, que traz o “[...] conjunto de 

práticas da cultura corporal de movimento (danças, lutas, ginásticas, esportes e 

jogos)” [...] (BNCC, 2017, p.487), mesmo que não mencione o que deva ser trabalhado 

no Ensino Médio, diferente do que já foi trabalhado no Ensino Fundamental.  

Das 3000h destinadas ao Ensino Médio, pela proposta da Base, 1800h serão 

destinadas às disciplinas obrigatórias, e as demais 1800h preenchidas por disciplinas 

optativas da preferência do estudante.  

 O que foi proposto em termos de mudanças para o Ensino Médio parte de uma 

preocupação com a formação desses jovens e adolescentes não apenas para 

ingressar no ensino superior, mas para formar cidadãos e também para diminuir a 

evasão nesse nível de ensino.  Pretende que os estudantes sejam protagonistas da 

sua aprendizagem e projeto de vida pelo desenvolvimento de competências e 

habilidades coerentes com o conhecimento científico, e que sejam realmente capazes 

de fazer.  

 Ao comparar com a Base do Ensino Fundamental, a proposta para o Ensino 

Médio mostra-se mais flexível, sem a organização de tópicos ano a ano. Relaciona as 

dimensões da educação cidadã e na sua integralidade. 

Conforme as discussões desencadeadas por seus idealizadores, a Base se 

propõe a formar estudantes que, ao terminar o Ensino Médio, sejam pessoas curiosas 

e preocupadas com a realidade em que estão inseridas a partir do sentido e significado 

que conseguem atribuir aos conceitos e conteúdos então estudados.  

 

3.2 Formação de Professores 

  

Quando se fala em formação de professores, já é consenso o fato de que a 

formação inicial não dá conta, sozinha, de prepará-los para os desafios de uma sala 

de aula e escola de modo geral, e da complexidade da atuação pedagógica. Portanto, 

é sempre e cada vez mais necessário que a formação continuada seja considerada 

pelos professores um compromisso e uma responsabilidade para com aqueles que a 
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eles foram confiados, e em relação às orientações curriculares produzidas que devem 

ser observadas para que as melhorias pretendidas sejam então alcançadas.  

Nesse sentido, compreende-se “a formação continuada como uma 

necessidade intrínseca à prática pedagógica, sempre mais complexa e de nível 

crescente de exigência de conhecimentos da qual a formação inicial não pode dar 

conta” (MALDANER, 2003, p.110). 

 O professor é um dos maiores responsáveis para o sucesso ou fracasso do 

currículo de uma escola e, nessa discussão, do currículo construído a partir da BNCC. 

“O professor é, por excelência, o meio, a intermediação ou a mediação pedagógica” 

(MALDANER, 2003, p. 334). Para tanto, atualmente precisará mudar em grande 

medida sua forma de trabalhar.  

A forma tradicional e expositiva onde o professor é o agente detentor do 

conhecimento não será mais aceita, uma vez que não irá responder às expectativas 

da base. Além de apresentar conteúdos e cobrar nas avaliações, mais do que nunca, 

deverá promover a reflexão, provocar seu aluno a pensar, trabalhar em equipe, 

compreender e solucionar problemas, fazer o aluno olhar para além dos muros da 

escola e encontrar sentido e significado naquilo que aprende dentro dela.  

 
Fazer as relações no contexto possibilita que os estudantes, 
professores e membros da comunidade próxima criem sentidos para 
os conhecimentos que possibilitam o desenvolvimento mental e 
intelectual de todos na recriação cultural que atenda às necessidades 
básicas de todos (MALDANER, 2007, p. 217). 
 

 Nessa perspectiva, o professor tem que receber formação para tal, a começar 

por aprender a desenvolver habilidades e competências até então não mobilizadas. E 

essa tarefa não será fácil para os professores pois é difícil quebrar paradigmas, sair 

da zona de conforto e ensinar diferente de como foi preparado. Segundo a própria 

Base, os sistemas de ensino precisam desencadear ações para “criar e disponibilizar 

materiais de orientação para os professores, bem como manter processos 

permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos 

processos de ensino e aprendizagem” (BNCC, 2017, p. 17).  

Os Cursos de formação de professores também reorganizarão seus currículos 

no sentido de contemplar as “habilidades do século XXI” e oferecer/promover uma 

formação contextualizada de acordo com cada região, que valorize o estudante como 

protagonista do seu aprendizado e dos seus interesses. A formação inicial deverá 
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priorizar o ensino a partir do diálogo com a realidade das escolas, além de valorizar 

também a prática, formando os professores para que sejam mediadores da 

aprendizagem na perspectiva da inclusão, do combate a qualquer forma de 

discriminação ou preconceito e da educação como um direito de todos. Para isso, há 

que se pensar também na percepção e postura dos professores formadores frente 

aos novos desafios.  

Essa necessidade vem ao encontro do que sugere a Base quanto à 

incorporação nos currículos e práticas pedagógicas, a abordagem de temas 

contemporâneos. E destaca: 

 

Direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1990), educação 
para o trânsito (Lei nº 9.503/1997), educação ambiental (Lei nº 
9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 
2/2012), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009), 
processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 
10.741/2003), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, 
Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/2012), 
educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura 
afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 
11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 
1/2004), bem como saúde, vida familiar e social, educação para o 
consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia 
e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução 
CNE/CEB nº 7/2010) (BNCC, 2017). 
 

Diante disso, e de acordo com a LDB Lei Nº 9394/96, em seu Art. XX “§ 3º. 

Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: [...] III – “realizar 

programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação a distância” (BRASIL, 1996).  

Isso porque a formação inicial ou cursos de licenciatura não fornecem apenas 

um documento/diploma. Têm a finalidade de preparar o professor para contextualizar, 

organizar, sistematizar e dar sentido aos conteúdos e conhecimentos que envolvem 

uma sala de aula.  

A qualidade de ensino ministrado na escola e o seu sucesso na tarefa 
de formar cidadãos capazes de participar da vida em todas as suas 
dimensões relacionam-se estreitamente à formação docente (inicial e 
continuada), condições de trabalho (recursos didáticos, recursos 
físicos e materiais, dedicação integral à escola, remuneração, número 
de alunos por sala, etc.), elementos indispensáveis à 
profissionalização do magistério (NEIRA, 2009, p. 189).  

 

 As políticas de formação continuada deverão ser atualizadas na perspectiva da 

Base, porém não impostas. É importante que os professores sejam valorizados e que 
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suas dificuldades e necessidades de formação sejam ouvidas e então sanadas. Neira 

(2009, p. 191) argumenta que “os objetivos da formação contínua tendem a uma lógica 

das necessidades da prática, chegam até mesmo a ter um caráter mais imediatista, 

gerando alguns resultados mais rápidos e pragmáticos”.  

Com as frequentes mudanças nas formas de aprender e ensinar, faz-se 

necessário repensar os modelos de formação e investir em políticas públicas e ações 

políticas para a formação de professores, também responsáveis pela melhoria do 

ensino, juntamente a sua valorização, progressão na carreira e condições adequadas 

de trabalho. 

 Nessa perspectiva, a formação continuada não pode ser buscada para suprir 

ou compensar carências da formação inicial ou anterior. Pelo contrário, deve 

proporcionar atualização, conhecimentos e competências para que consiga trabalhar 

frente às exigências do mercado de trabalho e às mudanças atuais na forma de se 

pensar e propor a educação.  

Ao se referir à formação continuada, Neira (2009, p. 190) enfatiza que “o eixo 

central está na reflexão crítica que deve ocorrer na experiência profissional e a partir 

dos saberes advindos dela”. O autor ainda argumenta que “os objetivos da formação 

contínua tendem a uma lógica das necessidades da prática, e chegam até mesmo a 

ter um caráter mais imediatista, gerando alguns resultados mais rápidos e 

pragmáticos” (NEIRA, 2009, p. 191).  

 Importante destacar que nem todos os professores têm condições financeiras 

para investir na sua formação, seja ela inicial ou continuada. Além deste, o fator tempo 

para estudo e encontros também impacta nessa perspectiva da formação, 

considerando que muitos professores possuem jornada dupla ou tripla de trabalho, ou 

ainda complementam sua carga horária trabalhando em mais de uma escola, ou até 

mesmo exercem outra profissão paralela à docência. Diante disso, há um longo e 

delicado caminho a ser percorrido até a materialização da Base nas escolas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste momento, considera-se importante retomar o objetivo geral deste 

trabalho que foi apresentar e discutir as principais mudanças previstas/pretendidas 

pela BNCC para a Educação Básica no país e sua repercussão na formação de 

professores. 
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 Segundo o que foi discutido juntamente com a literatura, especialmente a 

própria base, esta foi aprovada e agora é a referência para a elaboração ou revisão 

dos currículos das escolas da Educação Básica de todo o país. Ela apresenta o que 

se quer e se espera da Educação Básica, e o currículo é o caminho, é o que deverá 

ser feito para se chegar lá.  

Conforme tratado, há que se pensar agora na reformulação dos novos materiais 

didáticos, nas avaliações nacionais, nos Cursos de Formação inicial e continuada de 

professores, na postura e empenho dos mesmos frente à mudança. Pois, conforme o 

que propõe a Base, muitas disciplinas e conteúdos sofreram alterações, inserções e 

exclusões, o que remete pensar e se preparar seriamente para trabalhar nessa 

perspectiva.  

  Mesmo que para o Ensino Médio alguns aspectos ainda precisam ser 

alinhados para ser aprovada, a mudança em relação à educação e à formação de 

professores também vai ser sentida e merece atenção.  

 Importante reconhecer as limitações desse estudo, visto que é um tema novo, 

e que por isso, não se encontra muita bibliografia publicada sobre o mesmo, a não ser 

a própria BNCC. E que esta está em fase estudos e reconhecimento, afinal, deverá 

ser trabalhada brevemente. Dessa forma, pretende-se, futuramente, dar continuidade 

a esta pesquisa.  
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RELAÇÃO DE AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E II 
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RESUMO  
Esse artigo tem por objetivo explicitar a relação de afetividade dentro do ambiente 
escolar, e as consequências trazidas pelo vínculo entre aluno e professor que podem 
ser positivas ou traumáticas para o desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança. A 
infância passa por diferentes fases no desenvolvimento emocional e motor, 
proporcionar um ambiente seguro e profissional qualificado capaz de atender as 
necessidades da criança torna o processo de descoberta prazeroso e eficaz. O foco 
dessa pesquisa são as influências trazidas por esse relacionamento na formação 
ensino aprendizagem, em crianças da educação infantil com idades entre 4 a 5 anos 
pré I e pré II, sendo fundamental nesta fase que a criança tenha confiança no ambiente 
educacional. O desenvolvimento afetivo nesse ambiente é essencial para estimular a 
criança na busca de conhecimento, além de ser necessário para conhecer a realidade 
social e o emocional de cada criança. Este artigo está organizado a partir de pesquisa 
bibliográfica as fontes são aqueles referentes ao tema afetividade e cognição. 
 
Palavras-chave: Cognitivo. Aprendizagem. Interações. Desenvolvimento Emocional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As crianças têm uma necessidade intrínseca de serem amadas, protegidas e 

acolhidas para que consiga despertar sua autonomia e curiosidade em aprender no 

contato direto com os seus semelhantes, esse contato traz benefícios para construção 

da personalidade individual subjetivamente, tornando-os seres capazes de enfrentar 

os desafios que surgem na construção do conhecimento.  

A relação de afeto entre aluno e professor pode ser determinante para o 

sucesso ou fracasso emocional e cognitivo, para que a criança desenvolva esses 

aspectos de maneira saudável existe a necessidade que o ambiente escolar realize 

as interações de maneira a proporcionar particularidades afetivas embasadas no 

amor, respeito, valores a exercitar empatia no agir cotidiano. 

Compreender o vínculo pedagógico inserido no relacionamento interpessoal 

entre crianças e professores dentro do ambiente escolar é de grande valia para que 

possamos responder a questões sobre a importância, influência e os reflexos que 

esses sentimentos recaem na vida da criança. Na tentativa de aporte a essas 

indagações buscamos teóricos como Vygotsky, Piaget e Wallon as respostas para o 
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apego emocional e as interferências na formação cognitiva e motora de crianças com 

idade entre 4 a 5 anos matriculados na educação infantil pré I e pré II.  

Podemos destacar as experiências dos anos iniciais de vida como essenciais 

para formação da moral humana é nessa fase que os aspectos emocionais primários 

afloram e precisam ser encorajado. Crianças de 4 e 5 anos trazem consigo uma certa 

bagagem, adquirida nos relacionamentos familiares e tem aquelas que além das 

experiências parentais possuem também uma bagagem vinda do convívio 

educacional pertinente do ensino oferecido em creches.  

 O tema afetividade não consta em nenhum currículo, mas é de fundamental 

importância para a aprendizagem e desenvolvimento social da criança. A escola tem 

por dever investir em três aspectos: o afetivo, cognitivo e psicomotor. Afetividade 

acaba não recebendo a atenção necessária e a instituição acaba por priorizar as 

avaliações escritas deixando de avaliar o crescimento pessoal de cada criança. 

Conhecer a realidade social e emocional de cada criança é fundamental para o 

sucesso de sua aprendizagem. 

A escola se apresenta como o primeiro meio socializador fora do ambiente 

familiar com importante função no papel comportamental psicossocial da criança, 

deve-se ressaltar que cabe à escola e principalmente ao professor manter e 

desenvolver as interações emocionais e sociais de forma a gerar bem-estar na vida 

do aluno.  

O presente trabalho tem por objetivo explicitar a relação de afetividade dentro 

do ambiente escolar, e as consequências trazidas pelo vínculo entre aluno e professor 

que podem ser positivas ou traumáticas para o desenvolvimento afetivo e cognitivo da 

criança. 

Sendo os objetivos específicos discutir a relação de afeto aluno-professor, 

relatar a importância que essa relação recai na formação subjetiva do aluno e 

demonstrar a influência do afeto para que cognitivo se desenvolva saudavelmente. 

Justifica-se o estudo desta pesquisa uma tentativa de entender em quais quesitos a 

relação de afeto influi na formação integral das crianças nesse estágio da vida e a 

relevância que traz no desempenho escolar. 

  

2 METODOLOGIA  
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 A construção deste artigo compreende na coleta e seleção de textos, bem como 

a sua leitura e análise obtendo assim as referências dos conteúdos pesquisados neste 

estudo. Este artigo está organizado a partir de pesquisa bibliográfica as fontes são 

aquele referente ao tema afetividade e cognição. 

Segundo Gil (2010, p.29) “pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 

impresso, como livros, revistas, jornais, teses, anais de eventos científicos etc..”. 

Baseado nas referências estudadas o tema afetividade e suas influências 

demonstra a importância que esse sentimento recai sobre a formação no 

desenvolvimento do cognitivo das crianças, permitindo assim ampliar a compreensão 

sobre o tema. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

  

3.1 O Afeto e o Cognitivo na Visão de Wallon, Vygotsky e Piaget 

 

Afetivo e cognitivo, considerados polos inseparáveis por vários teóricos, 

estudiosos e pesquisadores da formação humana relacionam que ambos estão 

interligados no desenvolvimento integral desde o nascimento e acrescido por toda 

existência. Pensar nos benefícios ou malefícios causados na vida da criança a partir 

de sentimentos de afeto produzido dentro do ambiente escolar é de suma importância 

para entendermos as concepções do desenvolvimento da personalidade moral e 

social da criança e a influência com o cognitivo e psicomotor. 

 
Para Wallon, o estudo da criança não é um mero instrumento para a 
compreensão do psiquismo humano, mas também uma maneira de 
contribuir para a educação Mais do que um estado provisório, 
considerava a infância como uma idade única e fecunda, cujo 
atendimento é tarefa da educação (apud GALVÃO, 1995, p.12) 
 

O estudo sobre a vida e as ideias de Henri Wallon (1879-1962) na 

contextualização do afeto sob visão da pesquisadora Izabel Galvão em seu livro Henri 

Wallon: Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil, embasado no livro 

aponta-se alguns aportes para a pesquisa sobre o tema da afetividade. Ao longo de 

sua vida o psicólogo Henri Wallon buscou elaborar pesquisas voltadas ao psiquismo 

humano com sua atenção centrada na criança e o desenvolvimento de seus aspectos 
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afetivos, cognitivo e motor, considerando as suas interações com o meio em que ela 

está inserida. 

 
O estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba que, 
entre os seus recursos e os de seu meio, instala-se uma dinâmica de 
determinação recíprocas: a cada idade estabelece-se um tipo 
particular de interações entre o sujeito e o seu ambiente. Os aspectos 
físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e os 
conhecimentos próprios de cada cultura formam o contexto do 
desenvolvimento (GALVÃO, 1995, p.39). 
 

As interações interpessoais produzem emoções a partir das relações 

estabelecidas entre aluno-professor, aluno-aluno e aluno e o meio social inserido 

dentro do ambiente escolar despertando nas crianças sentimentos primários de amor 

e apego, acontecendo de forma natural desperta no aluno a vontade de pertencer 

àquele ambiente e aprender o que lhe é transmitido, porém se as experiências forem 

desagradáveis às consequências podem ser desastrosas e interferir de forma 

negativa na vida da criança formando assim um abismo entre o interesse por 

conhecimento e a falta no desejo de aprender, “a determinação recíproca que se 

estabelece entre as condutas da criança e os recurso de seu meio imprime um caráter 

de extrema relatividade ao processo de desenvolvimento” segundo Wallon (apud 

GALVÃO, 1995, p.40).  

Pois as sensibilidades internas entre a afetividade e a inteligência estão ligadas 

intrinsecamente e norteiam a capacidade que indivíduo tem em relacionar-se com os 

demais e seu meio social. A família vem como base e grande aporte emocional de 

extrema importância nesse contexto de formar crianças autônomas e críticas para 

tornarem-se adultos capazes de enfrentar as dificuldades da vida adulta. 

Henri Wallon reconhece os fatores orgânicos e fatores sociais como vitais para 

o desenvolvimento humano, as influências biológicas podem sofrer grande influência 

dos fatores sociais transformando em apropriação progressiva. Em seu livro 

L'évolution psychologique de l'enfant de 1995, na tradução A evolução psicológica da 

criança, onde buscou elaborar uma compreensão sobre o desenvolvimento relativo a 

cada fase da primeira infância sendo um total de cinco fases. 

O primeiro o estágio impulsivo-emocional que seria do nascimento ao primeiro 

ano de vida onde as emoções e manifestações afetivas orientam as reações do bebê 

com o meio, estágio sensório-motor e projetivo refere-se de 1 a 3 ano de vida a fase 

da inteligência prática com o mundo externo, estágio do personalismo faixa dos 3 a 6 
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anos de idade onde ocorre o desenvolvimento da personalidade nos aspectos 

pessoais de autoconsciência e autoafirmação, estágio categorial na idade de 7 a 11 

anos onde adquire capacidades de classificar e ordenar as coisas, imprimindo suas 

relações com o meio, estágio da adolescência a partir dos 12 anos onde busca uma 

identidade autônoma.  

Como pode ser visto nos estudos de Wallon cada fase um novo conceito nasce 

dando contribuições à formação anterior. Na fase em que desenvolve a personalidade 

da criança aquele descrito aqui entre 3 aos 6 anos de idade, compreender a 

importância das ações docente e seu envolvimento frente a formação da 

personalidade da criança, servindo de referência na vida escolar e também na vida 

pessoal e emocional dos seus alunos, para um desenvolvimento capaz de criar uma 

personalidade confiante e autônomo.    

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) estudioso russo buscou elaborar a 

relação entre a mente/corpo e afeto/cognitivo, dizendo que as dimensões estariam 

ligadas intimamente desde cedo e adquirindo capacidade de controle aos impulsos ao 

longo do tempo, diferindo as emoções humanas adultas das emoções humanas em 

crianças que denominou de primitiva. 

 
Para Vygotsky, nas emoções primitivas é clara a raiz instintiva 
biológica. O medo, por exemplo, seria uma fuga inibida, isto é, uma 
forma consolidada de comportamento que surge do instinto de 
autoconservação; a raiva, por sua vez, seria uma briga inibida (apud 
ARANTES, 2003, p.20). 
 

Nas emoções primitivas fica claro a visão que o sentimento é capaz de gerar 

reações dependo do contexto em que se encontram, sendo vital para o 

comportamento da criança. Vygotsky em seus estudos sobre a linguagem simbólica 

como uma construção social do sujeito que transforma a mente humana alterando seu 

modo de pensar, de perceber o mundo e memorizar através da cultura na qual está 

inserido, incluindo a escola como transmissora de conhecimento. 

Crítico da psicologia tradicional e das ideias dualista de Descartes que 

fragmentava as relações entre corpo e mente mecanizando as emoções humanas 

como inatas e imutáveis Vygotsky ressalta que o ser humano aprende com as relações 

entre si que inicia nas primeiras horas de vida e prolonga por toda a vida do indivíduo. 

 

As concepções de Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro 
humano fundamentam-se em sua ideia de que as funções são 
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construídas ao longo da história social do homem. A sua relação com 
o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos 
culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que distinguem 
de outros animais (LA TAILLE, 1992, p.24). 

 

As contribuições Vygotskiana deram ênfase no papel da linguagem e nas 

trocas entre sujeitos para a construção social do indivíduo, que penetra no 

subconsciente e agrega a formação da estrutura do pensamento, essencial para o 

caráter da criança. 

As proposições de Vygotsky acerca do processo de formação de 
conceitos nos remetem às discussões das relações entre pensamento 
e linguagem, à questão da mediação cultural no processo de 
construção de significados por parte do indivíduo, ao processo de 
internalização e ao papel da escola na transmissão de conhecimentos 
de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana (LA 
TAILLE, 1992, p.23). 

 
Quando a criança desenvolve a fala adquire a capacidade de utilizar os 

instrumentos da inteligência. Os aspectos mais abordados por Vygotsky são os 

referentes aos cognitivos e afetivos onde deu ênfase nas dimensões que antes eram 

tratadas separadamente, atualmente há uma tentativa de acoplar os dois aspectos na 

aprendizagem embasada no desenvolvimento humano de forma a entender os 

processos emocionais que vão evoluindo com apropriação da cultura, dos interesses, 

do universo simbólico e das relações pessoais e interpessoais sem as quais seria 

impossível para o desenvolvimento humano “a internalização das atividades 

socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto 

característico da psicologia humana” (VYGOTSKY, 1984, p.65 apud LA TAILLE, 1992, 

p.80).  

O psicólogo Jean Piaget em seu livro Le développement mental de l’enfant 

aborda o desenvolvimento cognitivo sendo um processo continuado relativo a 

formação a partir de idades cronológica das crianças onde divide-se em 4 fases: 0-2  

anos - sensório motor é a fase na qual  a criança está na busca de afeto por meio do 

contato físico, 2-7 anos - pré-operacional fase na qual o desenvolve-se sentimentos 

como simpatias e antipatias, 7-12 anos - operação concreta fase em que surge a 

organização da vontade e sentimentos morais e dos 12 anos em diante surgem as 

operações formais nesta fase amplia-se as capacidades de criticar as condutas 

sociais. Em cada fase a relação cognição e afeto são percebidos de formas e 

intensidades diferentes. 
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Nos estudos realizados por Jean Jacques Piaget que busca analisar em 

constante paralelo à ligação afeto e inteligência sendo estes indissociáveis, segundo 

Piaget (1954, p.144) (apud OLIVEIRA, 2001, p.38) “é impossível encontrar condutas 

provenientes exclusivamente da afetividade, sem elementos cognitivos, e vice e 

versa”.  

A afetividade pode ser causa de comportamentos, pode intervir sem 
cessar no funcionamento da inteligência, pode ser causa da 
aceleração ou atrasos no desenvolvimento intelectual, contudo não 
forma nem modifica as estruturas cognitivas. Piaget exemplifica 
fazendo referência às operações matemáticas (a afetividade pode 
facilitar ou inibir a sua aprendizagem, mas não cria estruturas) 
(OLIVEIRA, 2001, p.39). 

 

Crianças entre 4 a 5 cinco anos estão na fase pré-operacional onde seus 

desejos e anseios aparecem de forma de contentamento e descontentamento surge 

a partir de sentimentos como alegria, dor, tristeza, o gostar e não gostar, por isso que 

uma relação saudável entre aluno-professor é de suma importância para o 

desenvolvimento integral da criança acelerando ou atrasando sua aprendizagem, 

crianças felizes produzem mais e são mais sociáveis. 

 
Muitas pessoas acreditam que os aspectos afetivos da vida humana 
surgem de uma fonte interna, de forma mais ou menos 
predeterminada. Para Piaget, o aspecto afetivo não é mais 
predeterminado do que a inteligência, propriamente dita. Na sua visão, 
há notável paralelo entre os aspectos afetivo e cognitivo. Primeiro, o 
afeto se desenvolve no mesmo sentido que a cognição ou inteligência 
(WADSWORTH, 2001, p.37). 

 

Percebe-se que o aspecto afetivo traz um grande aporte ao desenvolvimento 

cognitivo, nos conceitos morais da criança e uma série de referências aos 

comportamentos produzidos em sala de aula pelos alunos do pré I e II. Piaget termina 

uma conclusão traçando um paralelo entre as condutas afetivas e cognitivas que 

estreita a inteligência com as emoções e os conflitos entre a mente e os sentimentos.  

 

3.2. A Relação Entre Afetividade, Inteligência e a Necessidade da Formação Docente 

 

O foco principal deste artigo a relação entre alunos e professores da educação 

infantil pré I e pré II de criança com idade de 4 a 5 anos, fase na qual as crianças 

estão mais aptas ou receptivas no que diz respeito à aprendizagem, a relação entre 
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aluno e professor faz parte do desenvolvimento mental e intelectual capaz de suscitar 

o conhecimento nos aspectos afetivo e cognitivo.   

A relação de afeto dentro da ambiente escola vai além do contato físico, como 

um afago nas horas de choro, está implicitamente relacionado na preparação do 

desenvolver da inteligência intelectual, quanto da inteligência emocional. Sendo a 

aprendizagem uma consequência das atitudes transmitidas através do docente. O 

desenvolvimento cognitivo está ligado ao âmbito intelectual.  

 

Os progressos da inteligência se dão no sentido de uma compreensão 
global e subjetiva do real para uma compreensão diferenciada e 
objetiva. Neste percurso, em que o sincretismo dá lugar ao 
pensamento categorial, não é só a inteligência que se beneficia, mas 
é a pessoa como um todo (GALVÃO, 1995, p. 98). 

 

O tema afetividade não constar no currículo não significa que não tenha 

importância para o desenvolvimento da criança, pois a criança necessita de ser 

acolhida de sentir confiança não só no professor, mas na instituição. A escola deve 

estar preparada para abraçar a criança no que diz respeito à educação. A afetividade 

muitas das vezes acaba não sendo prioridade dentro das instituições mesmo sabendo 

que ela é primordial para o sucesso da aprendizagem.  

 

Compreendo a sala de aula como um espaço. Neste espaço e em 
relação com o Ser Humano – Criança aconteceu algumas atividades 
de trabalho pedagógico; são rotinas, como também frutos de procuras 
e experiências. Educador e educando vão conferindo seus alcances, 
seus achados (FREIRE, 2003, p.96 apud FROZZA, 2007, p.31). 

 

O aluno necessita ter experiências afetivas dentro da escola e essas 

experiências deverão ser de maneira espontânea isso acontece quando ele sente-se 

acolhido, quando é estabelecido confiança entre ele e o professor e também quando 

o assunto proposto é interessante e prende a atenção.  

 
Faz-se necessário que a escola seja um lugar de experiências de 
aprendizagem e não apenas aquisição de conhecimentos prontos, 
construindo conhecimentos e habilidades que permitam aos alunos 
acessar as mais diversas fontes de informação. As experiências de 
aprendizagem, o conhecimento construído, criativo, aberto a novas 
descobertas, devem ser preocupações constantes dos docentes, 
fazendo com que os alunos sintam-se felizes, realizados e 
incentivados diante dos resultados (FROZZA, 2007, p.26). 
 

A prática da afetividade no ambiente escolar não está relacionada somente aos 

sentimentos, são emoções que levam o interesse da criança pela aprendizagem, ela 
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deve estar presente na vivência da criança, independentemente de sua origem. A 

criança precisa ter confiança no ambiente escolar e o professor é quem faz esse papel 

despertando no aluno o interesse pela aprendizagem.  

A inteligência e a afetividade são complementares e direcionam a formação da 

personalidade. A inteligência identifica-se pela consciência-percepção, e a afetividade 

pode ser a estruturação e evolução da inteligência.  

Segundo Oliveira (2001), afetividade e inteligência são indissolúveis e essa 

afirmação segue por dois sentidos: no primeiro, afetividade estimula ou perturba o 

funcionamento intelectual, mas sem modificar as estruturas da inteligência; este papel 

perturbador ou acelerador da afetividade é indispensável, muitas crianças não 

aprendem devido a bloqueios afetivos ou sentimentos de inferioridade. No segundo 

sentido, a afetividade intervém nas estruturas mesmas da Inteligência como fonte de 

conhecimento e de operações cognitivas originais. Distinguindo entre funções afetivas 

e funções cognitivas, mas na conduta concreta do indivíduo elas são indissociáveis é 

impossível encontrar condutas provenientes exclusivamente da afetividade sem 

elementos cognitivos e vice-versa. A qualquer nível de inteligência não há 

mecanismos cognitivos sem elementos afetivos da mesma forma não há estado 

afetivo puro sem elemento cognitivo.  

A afetividade possibilita novas estruturas sobre o intelectual, possibilitando a 

inteligência o surgimento de novos sentimentos. Porém não se define apenas em 

sentimentos ela é emoção, tendência e vontade, ela é causa de comportamentos que 

podem intervir no funcionamento da inteligência, causando acelerações ou atrasos no 

desenvolvimento intelectual. “A afetividade e a inteligência são indissociáveis e 

constituem os dois aspectos complementares de todo o comportamento humano” 

(OLIVEIRA, 2001, p.110).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, estabelece no 

seu Art. 62 que os professores da Educação Básica tenham nível superior, mas, 

permite que na educação infantil e nas séries iniciais a formação mínima seja em nível 

médio, segundo a modalidade normal. No entanto, há instituições de educação infantil 

com professores despreparados e desqualificados dentro da sala de aula, lidando com 

as emoções nas quais desconhecem a sua origem. 

A afetividade no ambiente escolar é vista como um vínculo, que une professor 

e aluno, um meio que possibilita romper limites e promover a aprendizagem. Sendo a 

criança dotada de afetividade e o professor tendo consciência do seu papel como 
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mediador da aprendizagem, ele precisa ter atenção às necessidades que criança tem 

de ser ouvida e ter o cuidado para não a afetar, marcando-a, seja positivamente ou 

negativamente. 

 

Nessa perspectiva, uma boa formação possibilita ao profissional 
tornar-se reflexivo em sua atuação diante de novos paradigmas numa 
concepção de escola e de mundo. O professor em seu conhecimento 
pedagógico deve tornar-se ciente em relação teórica e prática no 
processo de ensino e de aprendizagem, analisando criticamente as 
relações entre o saber pedagógico e o saber científico no fazer didático 
(SANTANA, 2008, p.27). 

 

O trabalho docente na educação infantil lida diretamente com as emoções 

sejam elas positivas ou negativas, sendo assim é de grande importância à formação 

do professor para lidar com essas situações de maneira que não tragam 

consequências ruins para o próprio professor e para a criança.   

 
Percebi como professora que a capacidade em relação à prática 
pedagógica é resultante da minha atuação pedagógica, orgulho-me 
em dizer que não tive dificuldades nessa função. No entanto, tudo 
evidencia que para atuar na Educação Infantil o profissional deve 
preparar-se para cuidar de uma criança num contexto educativo 
demanda a integração de vários campos de conhecimentos e 
cooperação de profissionais de diferentes áreas (SANTANA, 2008, 
p.25). 

 
As formações não focalizam no assunto relacionado à afetividade e emoções, 

valorizam no profissional da educação infantil é a competência intelectual e não a 

competência emocional, no entanto, ambas precisam ser valorizadas. A competência 

de o professor em saber lidar com as suas próprias emoções e as das crianças, em 

coletividade, é tão importante quanto o conhecimento teórico. Mesmo sabendo que 

ela é primordial para o sucesso da aprendizagem.  

 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Pensar no desenvolvimento da criança deve ser muito mais relevante e não se 

pode pautar somente a parte biológica, trata-se também de estruturar as ideias 

concernentes à formação cognitiva, intelectual tanto quanto o lado emocional. Neste 

contexto a pesquisa e elaboração deste estudo demonstrou a importância da relação 

afetiva na educação infantil permitindo a formação integral do indivíduo social, na qual 

a personalidade da criança começa a ser construída e o professor sendo um dos 
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principais alicerces para a formação cognitiva, emocional e intelectual do aluno em 

sala de aula. 

Os reflexos deixados na vida da criança advindo da relação de afeto na escola 

trazem consequências significativas para a formação das crianças levando em 

consideração que elas se espelham nas atitudes do seu meio e as tomam como 

referência na sua maneira de ser e agir, trazendo os exemplos das interações 

vivenciadas no seu meio e assim desenvolvendo vínculos de afetividade e 

aprendizado. 

Nessa fase, a ação de educar, cuidar está interligada ao carinho da 

aprendizagem faz que qualquer situação gerada no ambiente escolar tenha uma 

ligação direta com o lado emocional. A relação afetuosa entre aluno e professor 

perpassa o limite de transmitir saberes, carregando uma carga emocional muito 

grande.  

O professor deve de forma harmoniosa em conjunto com a família atribuir à 

criança valores e desenvolver habilidades baseadas no afeto, sendo este o suporte 

para formar seres humanos capazes intelectualmente de resolver problemas de 

aprendizagem e também aqueles do cotidiano. Desenvolver ações através das 

relações geradas no ambiente escolar e no meio social no qual ela está inserida, 

gerando confiança e autonomia estabelecendo assim relações positivas de apoio, 

carinho e limites também para que alcance esses objetivos. 

Todos os autores estudados neste artigo afirmam a ligação direta entre as 

dimensões afetivas e cognitivas, demonstrando a importância que essas dimensões 

têm sobre a formação integral do ser social na criança, ficando claro assim o quanto 

o docente é primordial na formação direta e integral de seus alunos. 

Todos profissionais da área da educação devem levar em consideração que 

não basta passar o conteúdo sem olhar o lado emocional da criança, precisa-se deixar 

de lado a pedagogia tradicionalista e dar enfoque na pedagogia humanista, buscar 

entender os sentimentos gerados em sala, que podem ser positivos ou negativos caso 

o pedagogo impeça a fluidez das emoções, necessita-se enxergar a criança como um 

todo, propor atividades que os incentivem o despertar das emoções escondidas por 

trás das atitudes boas e ruins, para seja proveniente por parte dos professores a 

compreensão do que se passa na vida da criança e colaborar da melhor maneira para 

a solução dos conflitos que cada personalidade carrega. 
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Porém formar profissional qualificado para ação de colaborar na formação de 

indivíduos sociais de maneira afetiva é tão importante quanto formação do cognitivo, 

deve-se levar em conta que o docente também carrega consigo anseios e conflitos 

educacionais, emocionais, sociais entre outros da psique humana, as entidades de 

ensino tendem a capacitar o docente para enfrentar esses desafios.  
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