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Que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade 
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RESUMO 

 

SANTOS, Mayara De Oliveira Lima Rodrigues. A Importância da Afetividade no 

Processo de Escolarização. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de 

Janeiro: UNIABEU, 2016. 

 

A monografia tem como tema A Importância da Afetividade no Processo de 

Escolarização, assim neste trabalho, observou-se o desenvolvimento cognitivo e 

afetivo traçados no comportamento da criança através dos estágios da psicogênese 

de Henri Wallon, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Portanto, objetiva-se analisar como a 

estrutura familiar vivencia os processos cognitivos e afetivos na criança, e, por sua 

vez, a instituição educacional como articula com a família, estimulando-a e 

orientando-a a tais processos.  Na qual, essa família precisa estar trabalhando fora 

de casa para prover o sustento de cada necessidade dos membros. Com o auxílio 

de materiais bibliográficos que são referências no assunto tratado, foi feita uma 

abordagem analítica que teve como resultado este trabalho de pesquisa que conclui: 

“a equipe escolar tem seu papel fundamental na escuta diante da fala da criança, 

pois se trata de promover um ambiente acolhedor, e, assim ela poderá fazer a 

extensão do seu lar”. Pois o ser humano é revestido de desejos, emoções, 

expectativas, crenças e cultura, que permeiam durante toda sua vida. Todavia que a 

afetividade será alarmante para o conhecimento, com isto, percebe-se a importância 

do adulto em acariciar, pronunciar palavras de otimismo, dialogar com a criança, 

com intuito de fazer com que se sinta pertencida, independente do lugar.  

 
Palavras-chave: Afetividade; Desenvolvimento Cognitivo; Instituição Educacional e 

Família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS, Mayara De Oliveira Lima Rodrigues. The Importance of Affectivity in the 

Schooling Process. Final project (Monograph). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2016. 

 

This undergraduate thesis has as its theme The Importance of Affectivity in the 
Schooling Process, thus, in this work, it was observed the cognitive and affective 
development traced on the child’s behavior through the psychogenesis stages of 
Henri Wallon, Jean Piaget and Lev Vygotsky. Therefore, it aims to analyze how the 
family structure experiences the cognitive and affective processes in the child, and in 
turn, how the educational institution articulates with the family, stimulating and 
orientating them to such processes. In which, this family needs to be working outside 
the home to provide sustenance of each member’s need. Using bibliographical 
resource that are references on the subject being dealt, it was made an analytical 
approach that had as result this research work that concludes that: “the school team 
has their key role in listening to the child’s speech, because it is about promoting a 
welcoming environment, and then, the child can make it as the extension of their 
home”. For the human being is covered by desires, emotion, expectations, beliefs 
and culture, which permeates through their entire life. However, affectivity will be 
alarming for the knowledge, therewith, it is noticed the importance of the adult in 
caressing, uttering optimistic words, dialoguing with the child, with the purpose of 
making the child have the feeling of belonging, regardless of the place. 
 
 
Keywords: affectivity, cognitive development, educational and family institution. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho tem como tema A Importância da Afetividade no 

Processo de Escolarização, na qual, ao cursar o 6° período do Curso de Graduação 

em Psicologia, com as disciplinas: Estágio Supervisionado Básico em Psicologia e 

Psicologia Escolar, e no decorrer de cada aula surgem questionamentos e dúvidas, 

vindo de incidência as situações vivenciadas pela autora do presente trabalho de 

conclusão de curso, que trabalha como professora de alfabetização no Ensino 

Fundamental I. Situações que alunos de faixa etária e anos de escolaridades 

divergentes, apresentaram, em uma unidade privada através da disciplina Estágio 

Supervisionado Básico em Psicologia.    

A cada período esse tema foi crescendo e ganhando forma. A busca por 

formação nessa área da psicologia deu origem na participação em palestras - 

Memorização e aprendizagem na UNIABEU/2013; Atenção, Concentração e 

Percepção na UNIABEU/2013, workshop – Fazer – se terapeuta em Gestalt terapia 

em Teresópolis/ 2015 e seminário - Psicologia nas Escolas: Psicopedagogia com 

que Psicologia? Na UNIRIO/2016. 

A cada evento tornava – se mais claro o interesse em continuar inserida na 

área da psicologia e educação e seus acoplamentos. 

Almejando observar: Quais comportamentos a criança pode apresentar, 

devido à ausência da família?  Pais presentes geram crianças aplicadas no 

desenvolvimento cognitivo? De que maneira a escola orienta a família?  A instituição 

educacional versus família estão empenhadas em promover um trabalho conjunto 

para o desenvolvimento desta criança? 

Constituindo este trabalho na linha de pesquisa da psicologia escolar, tendo 

em vista que deseja – se pensar através dos referenciais teóricos como a estrutura 

familiar e o ambiente escolar reflete no desenvolvimento cognitivo da criança e 

utilizar o assunto proposto para fins de desenvolvimento social, na qual, orientar os 

responsáveis sobre seu papel no cotidiano educacional e como mediador a 

instituição de ensino. 

A pesquisa anseia ordenar os comportamentos que a criança apresenta no 

decorrer dos dias letivos na instituição educacional e de que maneira ela orienta aos 

responsáveis sobre comprometimento que pode ser ocasionado pela ausência dos 

pais. 
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Sendo o nosso objeto de estudo a afetividade e o desenvolvimento. Na qual, 

estudar esse assunto fomenta uma inquietação sobre como a criança na atualidade 

(século XXI – vinte e um) age emocionalmente e cognitivamente com as 

transformações que acontecem em diferentes meios sociais e em períodos curtos. 

Além disso, a instituição educacional com intervenção da psicologia escolar 

poderiam promover reuniões orientando esses responsáveis com diferentes temas 

voltados para: afetividade (O papel dos pais na vida emocional dos filhos), ensino – 

aprendizagem (Quais dificuldades e facilidades no âmbito escolar) dentre outros.  

A partir dessas indagações percebemos que muitos pais necessitam estar 

fora de casa para trazer o sustento do grupo familiar, com isto, seu (s) filho (s) 

precisa estar em diferentes locais. E no decorrer da história social as famílias vêm 

tendo mudanças, apresentando atuações divergentes: há aqueles que são 

participativos no desenvolvimento cognitivo – emocional dos filhos, há aqueles que 

verificam o desenvolvimento cognitivo – emocional do filho apenas quando são 

solicitados para comparecerem na escola e por fim há aqueles que desconhecem o 

quê e como está seu rendimento escolar. Portanto esses novos modelos surgem na 

contemporaneidade, afetando a criança que muitas vezes não sabe lidar com essa 

situação. Partindo-se que a pessoa é mantida por raciocínio, sentimentos, desejos e 

expectativas; onde sua ‘preocupação’ deveria ser aproveitar a fase infantil. 

Nessa pesquisa serão trabalhados dois eixos metodológicos: levantamento 

de material bibliográfico e análise de revisão bibliográfica. 

Sabendo-se que a instituição educacional está para receber um ser 

pensante com valores pré - estabelecidos e não um aluno que armazena as 

informações, e, mais uma vez o professor entra em ação com o objetivo de facilitar à 

aprendizagem com metodologia que desperte no educando o interesse de contribuir 

e/ou expor seus pensamentos naquilo que é apresentado em forma de conteúdo. 

Todavia na teoria de desenvolvimento de Henri Wallon relata a conexão afetiva – 

cognitiva - motora e suas funções que estabelecem o psiquismo humano.  

E, é na afetividade que a criança reserva para si o que o meio 

(interno/externo) lhe oferece, com fatores orgânicos e sociais, sendo eles:  

a emoção – ato através do corpo de manifestação entre orgânico e social, ou seja, 

padrões posturais e criação do interindividual; o sentimento – representação através 

de movimentos corporais verbais e não verbais e a paixão – o surgimento do 

autocontrole para ação em determinado momento afetivo. 
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O primeiro capítulo, nomeado de Psicogênese, aborda-se o indivíduo em 

seu contexto de desenvolvimento cognitivo, preservando, a teoria psicogenética, de 

acordo com os grandes teóricos e estudiosos no assunto, como: Henri Wallon, Jean 

Piaget e Lev Vygotsky. De fato, cada um deles, apresenta de maneira distinta como 

cada pessoa se desenvolve no percurso da vida, classificando - os por estágios e 

nomeando-os de acordo com sua teoria, respeitando o tempo, ou seja, a cada fase 

que ela, a criança, estiver vivenciando de acordo com sua faixa etária. E, o adulto 

com a função de contribuinte e mediador dessas ações; ações que ocasionam 

serem diretas ou indiretas.        

No segundo capítulo - Família e Escola, os adultos referidos no paragrafo 

anterior, serão traçados em instituições nomeadas de: família e escola, com 

estruturas diferentes e funções complementares, buscando assim pensar como a 

criança está inserida nesses meios sociais que promovem a construção do 

desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, afetivo e social. Trazendo para 

reflexão, quais os tipos de contribuição que cada uma proporciona no indivíduo, para 

que este se sinta pertencido; sendo através do respeito mútuo, a interação e a 

compreensão entre os componentes. 

No terceiro capítulo, intitulado de Afetividade busca-se estabelecer atitudes que 

não só os familiares, mas qualquer adulto pode gerar reações na criança e ou no 

adolescente, que possam por ventura internalizar por um longo período, tomando 

aquilo como ‘regra’. Então pensar na afetividade, traz como fator importante os 

relacionamentos pré-estabelecido do grupo, promovendo: diálogos sobre 

conhecimentos gerais, assuntos voltados à aprendizagem, momentos de lazer e 

outros. Que contribuem no direcionamento da formação da criança, visando 

identificar as ações pedagógicas que favorecem a afetividade e o desenvolvimento 

cognitivo. Após as considerações finais, apresentaremos as referencias 

bibliográficas no presente trabalho.  
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1. A PSICOGÊNESE 
 
 

A psicogênese é apresentada no Dicionário Português Online (2009 -2016), 

como, “estudo das causas psíquicas suscetíveis de explicar uma neurose ou uma 

psicose”.  

Portanto, é a psicogênese responsavél, pelos processos da mente ou 

personalidade, mentais ou psicológicos, que se desenvolvem a partir dela sendo-a 

apta na identificação de alterações comportamentais.  

 

1.1. A criança em seu desenvolvimento cognitivo na teoria de Henri Wallon 

 
 

A criança no decorrer de sua vida vivenciará suas próprias modificações, 

pois é através do meio social que sua personalidade estabelecerá; entretanto a 

intensidade de cada ação virá de acordo com a faixa etária, ou seja: as pessoas, a 

linguagem, os aspectos físicos e o próprio conhecimento são fatores que 

desencadearam o desenvolvimento. (Galvão 2014, p.39 - 40) 

Quando a criança transmite algo para o meio social e ele por sua vez para 

ela, ocorre de não ter respostas homogêneas, pois, para todo ou qualquer ser a um 

significado. Tratando-se que o desenvolvimento se constrói a partir daquilo que lhe é 

apresentado vem acontecer apropriação por parte do indivíduo e as funções 

psíquicas que podem prosseguir em permanente processo de especialização e 

sofisticação. (Galvão 2014, p.40 – 41) 

Portanto inicia-se um estudo sobre de que maneira a criança se desenvolve 

na Psicologia do Desenvolvimento de acordo com a teoria Henri Wallon.  

Wallon nasceu na França, em 1879 numa família republicana e democrática. 

A trajetória de sua vida acontece em Paris, onde morreu em 1962. Sempre envolvido 

em diferentes momentos na política, focou seus interesses no estudo da filosofia e 

medicina, mas foi na psicologia que dedicou maior parte de sua vida a atividade 

cientifica à social. (Galvão 2014, p.15) Buscando estudar a psicologia da criança 

com conhecimentos no campo da neurologia e da psicopatologia que futuramente 

seria fundamentais para a elaboração de sua teoria. (Galvão 2004, p.21) 

Em uma abordagem direciona a construção do individuo de forma contínua, 

na qual, o mesmo tem uma estrutura orgânica que se relaciona com a cultura e 

através dela chega-se ao ato motor (fase inicial do desenvolvimento). (Almeida & 
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Mahoney 2007, p.16) Sendo assim, definindo sua teoria na psicogênese da pessoa 

completa. 

Para Almeida & Mahoney (2007) apud Wallon, o desenvolvimento se dar 

através da afetividade, cognição e motricidade, e, busca apresentar os vários 

campos funcionais nos quais se distribuem o desenvolvimento infantil, processos 

estes que se interagem. (p.16)  

Relatando que acontecem modificações a cada nova etapa, mas, que as 

ações das anteriores permanecem nas seguintes, nomeia-se esse processo de 

reformulação, visto que não deve ser pareado com ampliação; desencadeando uma 

alteração na conduta da criança, alteração esta que não é homogênea. (Galvão 

2014, p.41) 

Com isto, a psicogenética walloniana separa o desenvolvimento em cinco 

estágios, que são: 

 Primeiro estágio: Impulsivo – emocional (0 – 1 ano de idade): Em 

primeiro a impulsidade motora que é manifestada por reflexos e movimentos 

impulsivos, sendo este o destaque na teoria por ser uma das principais 

comunicações da vida psíquica com o ambiente externo. E, o segundo é o 

emocional, que têm transformações motoras por meio das expressões e 

comunicações. Como, a relação do eu com a mãe, nomeado diálogo tônico. 

A afetividade emocional é mantida pelo olhar, pelo contato físico e 

expressão em gestos, e, devido às emoções que conecta - se ao meio 

social. (Galvão 2014, p. 43) 

 

 Segundo estágio: Sensório motor e projetivo (1 – 3 anos de idade): A 

criança desperta interesse em manipular o mundo físico através do  

sensório – motor. No termo projetivo é vinculado o desenvolvimento da 

função simbólica e da linguagem, que nada mais é a capacidade em que a 

criança desenvolve o funcionamento mental, na qual, o ato de pensar 

precisa de gestos, exemplo disto, é o ato de andar e de explorar o espaço 

com uma mínima autonomia. E, é nesta fase em transição da próxima, que 

se percebe que a principio do uso da afetividade para se alcançar objetivos, 

como por exemplo: o choro. (Galvão 2014, p.44) 
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 Terceiro estágio: Personalismo ( 3 – 6 anos de idade): Representa-se 

ao processo de “formação da personalidade, reorientação do interesse da 

criança para as pessoas” e com princípios de rejeição, sedução e imitação. 

(Galvão 2014, p. 44) 

 

 Quarto estágio: Categorial (6 – 11 anos de idade): Aumenta-se a 

objetividade, ou seja, fazem-se escolhas mais definidas, na qual, avanços 

intelectuais direcionam o interesse da criança pelas coisas, pelo 

conhecimento e pelo mundo. (Galvão 2014, p. 44) 

 

 Quinto estágio: Adolescência (Após 12 anos de idade): A puberdade 

ratifa tudo aquilo que se vincula a afetividade, pontuando que há uma nova 

definição devido ao processo orgânico (modificação que o corpo sinaliza que 

está passando de uma fase para outra), os conflitos internos e externos 

sobre aquilo que foi direcionado nos anos antecedentes, que a principio não 

tinha maturidade, como: cultura, valores, pessoas e existencialismo. Inicia-se 

então a autoconfirmação sobre quem é, do que gosta, individualidade, 

integração e pertencimento a um grupo e conflitos para sua formação da 

personalidade.  (Galvão 2014, p.44 - 45) 

  

Segundo Galvão (2014) apud Wallon, a predominância funcional é o 

momento que predomina a afetividade, isto é, o acúmulo de energia, o caráter 

intelectual e a elaboração do real; e, no conhecimento do mundo físico o caráter 

afetivo está vinculado ao mundo humano havendo a construção do eu. (p. 45) 

Mesmo que seja interessante definir afetividade e cognição separados, que 

fique claro que eles não trabalham no singular, ou seja, um precisa do outro para dar 

continuidade no conhecimento, trata-se de um estar no comando em determinado 

estágio e dele  obter  algo positivo no outro, logo, acontece uma troca entre ambos 

que resulta em processo de integração e diferenciação. (Galvão 2014, p. 45) 
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1.2. Jean Piaget e sua colaboração para o desenvolvimento cognitivo da 
criança 

 
 

Jean Piaget nasceu na Suíça em 1896, considerado uma criança precoce, 

demostra interesse pela observação da natureza e pela organização sistematizada 

dos dados coletados. Nomeado biólogo com seus 18 (dezoito) anos de idade 

precisou escolher entre biologia e filosofia, áreas que despertavam muito interesse, 

mas opta por biologia; que tempos depois elabora a teoria biológica do 

conhecimento, que a partir dos conhecimentos adquiridos por ambas chega à 

psicologia da inteligência. Porém no ano de 1980 aos 84 (oitenta e quatro) anos de 

idade vem a falecer. (Meneses, 2012) 

Ressaltam Abreu & Oliveira (2010) que a epistemologia genética, 

apresentada na obra de Jean Piaget, é definida, como: 

 

[...] Essencialmente baseada na inteligência e na construção do 
conhecimento e visa responder à questão não só de como os indivíduos, 
sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimentos, mas também por 
quais processos e por que etapas eles conseguem fazer isso. (p.362) 
 
 

Reflete - se, portanto como o ser humano constrói conhecimento de uma 

fase para outra sem descartar quaisquer informações, logo, percebe que a criança é 

o ponto essencial em seus estudos para compreender esta ação e não para criar 

uma psicologia da criança. Sendo assim, o crescimento intelectual desenvolve-se 

através das reorganizações da inteligência a cada nível de conhecimento.  (Abreu et 

al 2012, p. 362 - 363)  

 Em seu trabalho, Jean Piaget elabora 4 (quatro) estágios  - etapas, fases ou 

períodos, que dizem respeito a evolução mental onde o pensamento e o 

comportamento estão vinculados a cada um, sendo eles: sensório - motor, pré – 

operatório, operatório concreto e operatório formal. (Davis & Oliveira 2010, p.46) 

 

 Primeiro estágio: Sensório – motor (0 – 2 anos de idade): A base nesta 

etapa são as “percepções sensoriais” e “esquemas motores” sendo-as 

utilizadas para solucionar possíveis problemas, como: “bater numa caixa 

pegar um objeto, jogar uma bola etc”.  

Com esta faixa etária, observa-se que a criança tem uma boa desenvoltura 

em coordenar seus movimentos repentinamente com gestos inteligentes que 
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o adulto realiza, mesmo considerada um ser que não possua a primeira 

instância, o “pensamento”. Por não expressar as atitudes que antecedem o 

hoje, e, planejar o futuro sobre a sua vida, por viver o presente dia a dia. 

Esta criança, ao manusear objetos entra em contato com as pessoas ao seu 

redor, e, com o passar do tempo adquiri com mais frequência experiências.  

Como relata Davis & Oliveira (2010): 

 

A partir da construção de esquemas pela transformação da sua atividade 
sobre o meio, a criança vai construindo e organizando noções. Nesse 
processo, afetividade e inteligência são aspectos indissociáveis e 
influenciados, desde cedo, pela socialização. (p.47) 
 

 

Sendo nesta fase que se tem a construção do eu, ou seja, quando a criança 

já é capaz de separar a si mesma do mundo externo. Com isto, ela 

consegue “elaborar a organização psicológica básica, seja no aspecto motor, 

no perceptivo, no afetivo, no social e no intelectual”.  

Todavia, serão construídas noções de: espaço, tempo e causalidade ao 

longo do tempo, resultando em modificações nesta etapa, sendo 

conceituadas atividades mais complexas, logo, surge “a função simbólica, ou 

seja, a capacidade de representar eventos futuros, de liberta-se, portanto, do 

universo restrito do aqui-e-agora”. (Davis & Oliveira 2010, p.46 – 48) 

       

 Segundo estágio: Pré – operatório (2 – 7 anos de idade):  

Consiste neste estágio a linguagem oral, na qual, a criança é apta para 

representar ações que foram construídas ao decorrer dos anos anteriores, 

para que ela tenha em seu domínio as habilidades “que envolvem uma ideia 

preexistente a respeito de algo”. Logo, Davis & Oliveira (2010) apontam que 

Piaget nomeia de “esquemas representativos ou simbólicos”, o que antes fora 

apresentado, nomeado e apalpado; atualmente criasse ‘forma’, ao pensar 

num objeto através do outro objeto, ou seja, tem o conhecimento e transfere 

para o real, conseguindo atuar na fala e nos gestos. Sendo nesse estágio que 

ocorre assimilação e acomodação. 

Por isto, essa criança ao brincar, reproduz aquilo que vê, como: faz de conta, 

desenhos, imitações e etc. “Pode ainda substituir objetos, ações, situações e 
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pessoa por símbolos, que são as palavras. Compreende que “papai”  

refere – se a uma pessoa especifica”. 

Este pensamento se caracteriza por experiências infantis, que está voltado 

para si com um pensamento rígido. Portanto ela não consegue, de maneira 

nenhuma, se colocar no lugar do outro devido a este pensamento, e, nesta 

mesma fase que a criança emprega seu sentimento aos animais e aos 

objetos. Mais um momento é a transdedutividade que “a criança parte do 

particular para o particular”, por sua vez não faz conservação das  

coisas – peso, quantidade, volume e outros. Por fim, sendo impossível para 

ela voltar com o uso da mente do ponto final ao inicial, nomeado assim no 

estágio de reversibilidade. (Bock 2008, p. 121 – 122, Davis & Oliveira 2010, p. 

48 – 51) 

 

 Terceiro estágio: Operatório concreto (7 – 11 anos de idade): 

Com um novo olhar para a inteligência, pode-se perceber que a criança 

aleatoriamente a cada estágio avança na estrutura cognitiva, com grandes 

êxitos dos estágios que antecederam. Na qual, agora ela expõe melhor os 

seus pensamentos, criando-se formas, e utilizando dos recursos que o meio 

ambiente lhe oferece. E, através desse contato há aperfeiçoamento da 

percepção, sabendo assim, distinguir o que é real do que é fantástico com 

total clareza. 

E, é neste estágio, que a criança está na ação interiorizada reversível, isto é, 

que age sobre o mundo de acordo com a representação das imagens, assim 

pensa-se na ação e na anulação da ação com organização dentro de uma 

lógica no pensamento. Portanto, sem incoerências sob o deslocamento de um 

ponto de partida/chegada ao ponto de chegada/partida. 

Portanto, agora o pensamento “baseia-se mais no raciocínio do que na 

percepção”; conceituando que a “criança operatória tem noção de 

conservação quanto à massa, peso e volume dos objetos”, mas, para que 

haja interação nos assuntos propostos ela precisa ter em mãos os recursos 

para apalpar, trazer a memória exemplos do cotidiano, pois se trata neste 

estágio, de ser incapaz de elaborar ideias abstratas, irreais. (Davis & Oliveira 

2010, p. 51 – 53) 
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 Quarto estágio: Operatório formal (11 ou 12 anos em diante)  

No estágio operatório formal o pensamento é ilimitado a realidade concreta, o 

que antes no estágio anterior não acontecia, porém neste, o efeito é contrário, 

ou seja, o pensamento alcança o real e o abstrato, mesmo que contraponha 

com a realidade; pois consegue se desloca de pontos diferentes, ainda que 

fictício. Surgindo como algo novo no individuo o uso da hipótese, hipótese 

esta que fornecerá “ao adolescente estender seu pensamento até o infinito”.  

Como relata Davis & Oliveira (2010) “ao atingir o operatório – formal, o 

adolescente atinge o grau mais complexo do seu desenvolvimento cognitivo. 

A tarefa, a partir de agora, será apenas a de ajustar, solidificar e estofar as 

suas estruturas cognitivas”. (p. 54) (Davis & Oliveira 2010, p. 53 – 54) 

 Davis & Oliveira (2010) apud Piaget: 

 

As etapas de desenvolvimento do pensamento são, ao mesmo tempo, 
contínuas e descontínuas. Elas são contínuas porque sempre se apoiam na 
anterior, incorporando-a e transformando –a. Fala-se em descontinuidade 
no desenvolvimento, por outro lado, porque cada nova etapa não é mero 
prolongamento da que lhe antecedeu: transformações qualitativas radicais 
ocorrem no modo de pensar das crianças.[...] (p.54) 
 

 

1.3. Lev Vygotsky e seu olhar sobre o desenvolvimento cognitivo da criança 
 
 

Vygotsky nasceu em 1896, na Bielorrússia e no ano de 1934, com 37 anos 

de idade faleceu. Dedicou-se ao materialismo dialético - mudanças históricas na 

sociedade e a vida material produzem mudanças na natureza humana, isto é, para 

as concepções idealista e mecanicista na psicologia, inovando com ações sobre: o 

pensamento e a linguagem, o desenvolvimento da criança e a função da instrução 

no desenvolvimento; com apoio de Luria e Leontiev. Entre os anos de 1936 a 1956 

seus trabalhos foram desvalorizados no Ocidente e na ex - União Soviética, 

atualmente CEI (Comunidade dos Estados Independentes), porém, o que não era de 

posse na época, a repercussão que seus estudos teriam. (Bock 2007, p. 125) 

Em sua teoria sociocultural o ser humano é distinto dos animais pelo  

comportamento consciente, isto é, por pensar, por memorizar, por atenção voluntária 

dentre outros; e, pelas relações sociais. Assim sendo, ele, age e transforma as 

ações com finalidade de um plano interno. (Bock 2007, p. 126) 
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De acordo com Bock (2007) compreender 3 (três) aspectos relacionados ao 

desenvolvimento infantil, definidos por Lev Vygotsky, que são: instrumental, cultural 

e histórico. (Bock 2007, p. 126) 

O Aspecto Instrumental, do qual, a natureza é intercessora das funções 

psicológicas, pois o sujeito além de responder aos estímulos providos do meio, ele, 

modifica e com esta ação elabora um instrumento de comportamento. (Bock 2007, 

p.126) 

E, o segundo nomeado de Aspecto Cultural da “teoria envolve os meios 

socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a 

criança em crescimento enfrenta e os tipos de instrumento, tanto mentais como 

físicos, de que a criança pequena dispõe para dominar as tarefas.  

(Bock 2007, p. 126) 

Por fim, o Aspecto Histórico estabelece com o aspecto cultural relações 

devido à realização de ações e modificações que o ser humano procede com o 

instrumento decorrente da sua história social da humanidade, exemplo disto é a 

linguagem, que Vygotsky enfatiza em sua teoria. E, os instrumentos culturais 

produzem autonomia e empoderamento no indivíduo que a pertence. (Bock 2007, p. 

126) 

Pode - se observar que na abordagem do teórico citado o desenvolvimento 

do ser humano e o contexto da sociedade estão relacionados um com o outro, e, 

que em nenhuma hipótese atinge a individualidade. Partindo desta ideia, Bock 

(2007) apud Lev Vygotsky, pesquisa o desenvolvimento infantil e percebe que desde 

o nascimento a criança tem interação com o adulto, o que se nomeia em processos 

interpsíquicos, porém quando esta criança cada vez mais se torna independente, os 

processos funcionam dentro dela. Este processo é chamado de intrapsíquico. (Bock 

2007, p. 126) 

Porém, esta mesma criança em fase de desenvolvimento se utiliza da fala 

como meio de “interação social com adultos e colegas mais velhos desempenha um 

papel importante na formação e organização do pensamento complexo e abstrato 

individual.” (Davis & Oliveira 2010, p. 56) 

Compreende-se que para Vygotsky, o desenvolvimento da criança está 

associado a “apropriação ativa do conhecimento disponível na sociedade em que a 

criança nasceu. É preciso que ela aprenda e integre em sua maneira de pensar o 

conhecimento de sua cultura”. (Davis & Oliveira 2010, p. 58)  
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2. FAMÍLIA E ESCOLA 
 

 

É na família que a criança encontra os primeiros "outros" e com eles 
aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire significado e ela 
começa a constituir-se como sujeito. Isto se dá na e pela troca 
intersubjetiva, construída na afetividade, e constitui o primeiro referencial 
para a sua constituição identitária. (Szymanski 2004, p. 7 - 8) 
  
 

Compreende-se que a família independente do modelo familiar ou de sua 

estrutura é a instituição imprescindível para o ser humano, pois proporciona a cada 

membro afetividade, educação formal e informal, e, promovem bem – estar aos que 

compõe desde o nascimento. Portanto, de acordo com a Lei n° 8.069 de 13 de julho 

de 1990 dispõem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Título II, 

Capítulo III Do Direito a Convivência Familiar e Comunitária, Seção I: Disposições 

Gerais o Artigo 19: 

 

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei 13.257 de 2016). 
 

 

No decorrer da lei 13.257/06 é possível analisarmos, que toda e qualquer 

pessoa tem o direito de pertencer a uma família, na qual, fica aparente que a mesma 

exerce importância sob a vida dela, pois como relata Dessen e Polonia (2007):  

 

A família também é a responsável pela transmissão de valores culturais de 
uma geração para outra. Essa transmissão de conhecimentos e significados 
possibilita o compartilhar de regras, valores, sonhos, perspectivas e padrões 
de relacionamentos, bem como a valorização do potencial dos seus 
membros e de suas habilidades em acumular, ampliar e diversificar as 
experiências. (p.24) 
 
 

2.1. A família no desenvolvimento da criança 
 
 

 “A família é uma instituição social que tem passado por mudanças 

aceleradas em sua estrutura, organização e funções de seus membros, a 

partir da segunda metade do século XXI.”( Bock 2007, p. 236)  

 
 

No decorrer do século XXI observa-se que ocorrem com frequência 

preocupações sobre a responsabilidade da família e da escola; na formação de 

novas gerações, gerações que cada vez mais precoce, se tornam independente. 
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Entretanto, essas gerações são afetadas pelos valores ideológicos, ou seja, a partir 

disto se constrói a cultura e os ideais dominantes. (Bock 2007, p.238) 

Torna-se viável pensar, como afirmam Dessen e Polonia (2007):  

 

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a 

unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que 

estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado 

grupo social. (p. 22) 

 

 

Tal procedência nos remete há divergentes possibilidades na estrutura, na 

organização e nas funções de uma família, já que são existentes diferentes culturas 

no mundo. E, como afirma Bock (2007): 

 

[...] a família de pais separados que realizam novas uniões das quais resulta 
uma convivência entre os filhos dos casamentos anteriores de ambos e os 
novos filhos do casal; a família chefiada por mulher (em todas as classes 
sociais), a nuclear, a extensa, a homossexual, enfim, observa-se uma 
infinidade de tipos que a cultura e os novos padrões de relações humanas 
vão produzindo. (p. 237) 
 
 

É nesta família que antes mesmo do nascimento de uma criança os pais 

idealizam projetos futuros, como: nome – nacional ou estrangeiro. Sendo menina 

frequentará a escola de dança para se tornar bailarina, mas, se for menino irá para 

uma escola de artes marciais e será reconhecido como atleta. Portanto, com a 

chegada dela na instituição, será preciso atenção, carinho, proteção dentre outras 

ações para que ocorra um desenvolvimento equilibrado. (Bock 2008, p. 240)  

Segundo Szymanski (2004): 

 

A criança, ao nascer, já encontra um mundo organizado, segundo 
parâmetros cons-truídos pela sociedade como um todo e assimilados 
idiossincraticamente pela família, que, por sua vez, também carrega uma 
cultura própria. Essa cultura familiar que lhe é específica apresenta-se 
impregnada de valores, hábitos, mitos, pressupostos, formas de sentir e de 
interpretar o mundo, que definem diferentes maneiras de trocas 
intersubjetivas e, conseqüentemente, tendências na constituição da 
subjetividade. (p.7 - 8) 
 

 

Visto que a criança deve ser acariciada e estimulada para que aconteçam 

transformações internas e futuramente tenham domínio com seu meio físico e social, 

por sua vez, devem dialogar e compartilhar com os demais membros da família suas 

próprias experiências e a mesma interaja e associa com as ações dos pais, de 
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acordo com suas falas para com elas e com suas atitudes, atitudes essas que são 

aprendidas quando relacionadas a conflitos emocionais e financeiros, através da 

observação, isto é, no cotidiano. Para tais procedimentos, afirma Bock (2007): 

 

A família, do ponto de vista do indivíduo e da cultura, é um grupo tão 
importante que, sua ausência, dizemos que a criança ou o adolescente 
precisa de uma ‘família substituta’ ou deve ser abrigado em uma instituição 
que cumpra as funções maternas e paternas, isto é,  as funções de cuidado 
e de  transmissão de valores e normas culturais – condição para sua 
posterior participação na coletividade. (p.238) 
 
 

Por outro lado, entende-se que isso vai variar da rotina, isto é, o contexto de 

vida, que produzem influências a cada novo passo que a criança fizer, levando-se 

em consideração “as transformações tecnológicas, sociais e econômicas favorecem 

as mudanças na estrutura, organização e padrões familiares e, também, nas 

expectativas e papéis de seus membros”. (Dessen & Polonia 2007, p. 22 - 23) 

Constituir e manter financeiramente uma família aparenta ser uma tarefa 

simples, porém, torna-se cada vez mais frequente, as modificações das famílias, na 

qual, os adultos necessitam estar se ausentando de suas residências para oferecer 

e suprir as necessidades dos membros. Diante disto é importante ressaltar: 

 

No Brasil, a organização e funcionamento da vida cotidiana da família vêm 
sendo profundamente afetados ao longo do tempo pela ação de fatores 
como o processo de urbanização, as migrações externas e internas, a 
formação do proletariado, o desenvolvimento da mídia e as modernas 
condições femininas de vida e de trabalho. (Telles, 1990; Woortmann, 1987 
apud Oliveira & Bastos, 2000). 
 
 

Atualmente, observar e analisar os acontecimentos no país fica visível que 

as ações provocadas pela sociedade com padrões estabelecidos ao núcleo, núcleo 

este que se nomeia família, resulta em reações positivas e/ ou negativas, pois se 

trata de um grupo a margem desta sociedade, que emerge comportamentos na 

criança e no adolescente. Como esclarecimento disto, Wagner et al (2005), relatam: 
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Importantes fenômenos e movimentos sociais, tais como, a entrada das 
mulheres no mercado de trabalho e sua maior participação no sistema 
financeiro familiar acabaram por imprimir um novo perfil à família. Em 
contraponto à estrutura familiar tradicional, com o pai como único provedor 
e a mãe como única responsável pelas tarefas domésticas e cuidado dos 
filhos, o que vêm ocorrendo na maioria das famílias brasileiras de nível 
sócio-econômico médio é um processo de transição. Atualmente, em muitas 
famílias já se percebe uma relativa divisão de tarefas, na qual pais e mães 
compartilham aspectos referentes às tarefas educativas e organização do 
dia-a-dia da família. (p.181) 
 
 

Pensar no indivíduo que está presenciando essas circunstâncias de 

frequentes transformações, certamente, precisará ser “tratado com afeto pode 

transformar-se em um ser humano capaz de enfrentar os problemas da vida e tem 

maior possibilidade de tornar-se uma pessoa mais solidária e saudável.” (Rabecini & 

Parra 2015, p.4) 

Segundo, Pratta & Santos (2007): 

 
[...] apesar das transformações significativas vivenciadas pela família nas 
últimas décadas do século XX e início do XXI, o homem continua 
depositando nessa instituição a base de sua segurança e bem-estar, o que 
por si só é um indicador da valorização da família como contexto de 
desenvolvimento humano. (p. 254) 
 
 

Mesmo que aconteçam modificações na sociedade, sendo isto inevitável, a 

família permanece nomeada como primeira instituição responsável por cada pessoa 

que compõe a mesma, e, esta ser vinculada e pertencida ao grupo.  (Prata & Santos 

2007, p.250) 

 Na concepção de Sanchez (2012) “os valores culturais e os vínculos 

interpessoais de um grupo social fazem os elementos desse grupo descobrir o 

sentido de pertencimento, legitimando a identidade e a inclusão”. (p.38) Ou seja, as 

relações sociais entre os membros de uma família promovem conhecimento naquele 

indivíduo que está em desenvolvimento buscando nessa instituição um aparar, com 

objetivo de constitui sua personalidade, pois os adultos daquela família tem 

influência no comportamento da criança sendo - a totalmente dependente.  

 Todavia, Oliveira & Bastos (2000 apud Dessed & Polonia, 2007) relatam 

sobre como os laços afetivos podem contribuir em âmbito familiar: “Os laços afetivos 

asseguram o apoio psicológico e social entre os membros familiares, ajudando no 

enfrentamento do estresse provocado por dificuldades do cotidiano.” A partir disto, 
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compreende-se que quando ocorre o diálogo, a compreensão e a interação entre 

todo e qualquer componente do grupo familiar, possibilita, um ambiente acolhedor.    

As figuras parentais exercem grande influência na construção dos vínculos 
afetivos, da auto-estima, autoconceito e, também, constroem modelos de 
relações que são transferidos para outros contextos e momentos de 
interação social. (Volling & Elins 1998 apud Dessed & Polonia 2007) 
 
 

 Portanto a criança deve ser vista como componente daquele grupo, na qual, 

possa se sentir: pertencida, amada, compreendida e amparada, no que vai além, 

das necessidades de abrigo, de segurança e de alimentação.  

Para Sanchez (2004) independente das condições intelectuais da criança, 

afirma que: 

 

[...] funções e papéis, receptividade e envolvimento afetivo, controle 
comportamental e funcionamento geral da família, concluindo que, apesar 
da imutabilidade da condição da criança, o sistema familiar apresentou não 
só a habilidade de resolver problema, como também a capacidade de 
manter um nível de funcionamento familiar efetivo, trocas de informações, 
apoio, suporte para o desenvolvimento de cada membros familiares, 
controle comportamental em situações de perigo social e emocional, assim 
como um funcionamento global flexível e saudável de todos os membros, 
sendo capaz de abrir canais de comunicação. (Sanchez 2004 apud 
Sanchez 2012) 
 
 

Szymanski (2004) cita que “ao levar-se em conta a família como um contexto 

de desenvolvimento, não se pode olhá-la como atuando isoladamente das demais 

instituições sociais.” (p.9). Através deste contexto, o individuo, receberá em outros 

locais, informações que serão essências para o desenvolvimento, como por 

exemplo, a escola. 

 

2.2. A escola 
 
 

Ao retratar sobre escola, deve-se pensar sua história até os dias atuais, na 

qual, esta instituição nem sempre foi vista como local de aprendizagem. Quando 

aplicada na sociedade, sua função foi direcionada para o acolhimento de crianças 

pobres do século XIII (treze). Entretanto, ocorre uma ruptura na constituição, do 

século XV (quinze) ao XVII (dezessete), onde crianças clérigos – cristão que exerce 

o sacerdócio, com faixas etárias diferentes, passam a receber estudos na mesma 

sala de aula, porém, esses estudos eram direcionados no “sentido mais autoritário e 
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mais hierárquico”. Com isto, a escola, foi nomeada como um “instrumento para a 

educação da infância e da juventude em geral”. Além das crianças clérigos; “leigos, 

nobres e burgueses” passam a estudar, sendo um marco para a escola que se torna 

a “instituição essencial da sociedade”. (Ariés 2012, p. 110 - 111) 

Com o conceito de (Ariés 2012, p. 111) sobre a escola, como, “instituição 

essencial da sociedade”.  Desempenha-se viabilizar que tal estabelecimento forneça 

ações para o enriquecimento da pessoa, mas, para que ocorra “melhor desempenho 

escolar quando vivem em um ambiente familiar no qual predomina um clima 

emocional positivo, no qual seus membros incentivam, organizam e reforçam 

comportamentos que visam o sucesso escolar” (Marturano 1999 et al apud Santos 

2012 et al) 

O desenvolvimento cognitivo no convívio familiar e sua proporção estão 

associados as “práticas educativas” vinculadas à instituição educacional ao decorrer 

de fases em sua vida. E, ela pode estar igual ou superior ao papel da família em 

contexto de trazer a identidade de cada integrante e para, além disto, a escola e a 

família unidas geram maiores resultados no “desenvolvimento de criança e jovens”. 

(Szymanski 2004, p. 13) 

Sob o mesmo ponto de vista, Santos et al (2012) articulam que “a família e a 

escola são os principais sistemas de suporte de que a criança dispõe a enfrentar os 

desafios da aprendizagem”.(p.139) Para os autores a função da família que 

“participa de maneira efetiva na formação do sujeito, o que pode contribuir ou não, 

dependendo dos recursos proporcionados pelo ambiente familiar, tanto para a 

motivação quanto para o seu desempenho escolar”.(Santos et al 2012, p. 138) 

Além disso, a criança, que se faz presente, conhecerá novas pessoas em 

seu cotidiano que contribuíram para o desenvolvimento psicossocial, como: o artista 

plástico que expõe e interage com as pessoas na rua; o motorista do transporte 

escolar - que diariamente leva e trás a escola; os colegas de classe - que contam 

histórias sobre sua família; dentre outras. Embora essas e outras pessoas não 

substituem a família, em sua disponibilidade “para investir tempo e recursos em 

arranjos da vida familiar”.0 (Santos et al 2012, p. 138) 

Por sua vez, analisar, a família e a escola em sua singularidade, expede que 

elas têm funções distintas, com “objeto que sustenta como instituições”, porém, há 

diferenças na “tarefa de ensinar” nessas instituições, onde “a primeira tem a tarefa 

de promover a socialização das crianças, incluindo o aprendizado de padrões 



25 
 

comportamentais, atitudes e valores aceitos pela sociedade enquanto a segunda 

tem a função de favorecer a aprendizagem dos conhecimentos construídos 

socialmente em determinado momento histórico, de ampliar as possibilidades de 

convivência social e, ainda, de legitimar uma ordem social.” (Oliveira & Araújo 2010) 

Embora se relate sobre a estrutura familiar, Oliveira (2002), alerta que há 

imperfeição nesta e qualquer outra instituição, a implicação do fracasso escolar, 

portanto: 

 

Nesse enfoque, as razões de ordem emocional e afetiva ganham um 
colorido permanente quanto ao entendimento da relação família-escola e da 
ocorrência do fracasso escolar. Ganha status natural a crença de que uma 
"boa" dinâmica familiar é responsável pelo "bom" desempenho do aluno. As 
descrições centradas no plano afetivo ganham a atenção dos professores 
que, com algum conhecimento de psicologia, levam esse discurso para 
dentro da sala de aula e passam, em um processo naturalizado por todos, a 
avaliar e analisar o comportamento dos alunos. (Oliveira 2002 apud Oliveira 
& Marinho- Araújo, 2014) 
 
 

A escola, não é a dona do saber, mas, com o princípio de instruir a família 

na educação da (o) criança/adolescente, com um dos objetivos de aproximá-las.  

Conforme (Oliveira apud Oliveira & Marinho - Araújo, 2014). 

 

A partir destas colocações, vê-se que a relação família-escola está 
permeada por um movimento de culpabilização e não de responsabilização 
compartilhada, além de estar marcada pela existência de uma forte atenção 
da escola dirigida à instrumentalização dos pais para a ação educacional, 
por se acreditar que a participação da família é condição necessária para o 
sucesso escolar.  
 
 

2.3. Monólogo ou Diálogo 
 
 

Segundo o Dicionário Aurélio Online (2008- 2016), monólogo é “peça teatral 

em que fala um só ator; ato de falar consigo próprio e discurso que não deixa 

oportunidade aos outros interlocutores de intervirem.” E, segundo, o Dicionário 

Português Online (2009 - 2016) diálogo é “conversa; fala interativa entre duas ou 

mais pessoas; p. ex. troca de ideias; discussão que busca um acordo entre duas 

partes.”  Atentar aos conceitos expostos, advém ressalvar que são contraditórios em 

suas colocações, eventualmente, a escola e a família, podem estar integradas em 

seu contexto há um ou outro destes conceitos.  
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A escola como um estabelecimento de trocas de aprendizagem, vai 

constituir uma equipe pedagógica, com finalidade de prover assistência aos 

educandos, contudo, para que isto possa concretizar o meio social que se 

disponibiliza, precisa oferecer em uma aula: 

 

[...] bem estar- físico, psicológico, afetivo, seguro, liberando 
neutransmissores favoráveis à aprendizagem. As emoções básicas, como 
prazer, tristeza, raiva, medo, amor e alegria, têm uma enorme escala de 
variação, por exemplo: o prazer pode virar da satisfação ao êxtase; a 
tristeza, do desapontamento ao desespero; o medo, da timidez ao temor; a 
raiva, do descontentamento ao ódio. (Relvas 2016, p. 42) 

 

Por outro lado, deve-se ter um olhar específico para essas crianças que 

diariamente frequentam a escola, com um dos objetivos de aprender, pois “investem 

seu tempo, envolvem-se em atividades diferenciadas ligadas às tarefas formais 

(pesquisa, leitura dirigida, por ex.) e aos espaços informais de aprendizagem (hora 

do recreio, excursões, atividades de lazer)”. (Polonia & Dessen 2005)  

Certamente, essas crianças, necessitam de ter responsáveis para orienta-las 

fora da unidade escolar, para que, haja entre eles uma interação educacional, ou 

seja, de busca e troca de informações. Na qual, a família que não procura estar 

próxima dessa criança, faz com que a mesma se sinta desprotegida e desestimulada 

a realizar ou frequentar as aulas. Entretanto, a aqueles que não possuem uma 

renda, e, quando tem é algo inferior que pode contribuir mais ainda para o baixo 

rendimento desta criança, pois eles, “se sentem inseguros ao participarem do 

currículo escolar”, refletem que “ os conflitos e limitações na sua participação podem 

ser produtos de sua imagem negativa como pais, de sua própria experiência escolar 

ou de um sentimento de inadequação em relação à aprendizagem”. (Polonia & 

Dessen 2005) 

Todavia a escola tem a responsabilidade de prestar as informações 

adequadas para toda e qualquer criança que por ali passar, sendo-as de “aquisição 

do saber culturalmente organizado e em suas áreas distintas de conhecimento”. 

Para além dos conteúdos programados antes de iniciar os dias letivos, ir de encontro 

com a construção daquela criança, que espera receber algo em troca, sendo ali um 

“espaço privilegiado para o desenvolvimento das ideias, ideais, crenças e valores”, 

respeitando os valores trazidos pela mesma, pois a familiar colabora com conteúdos 
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precisos na vida dela, sendo eles: “a educação, a evolução e no sucesso 

profissional”. (Polonia & Dessen 2005) 

As intervenções virão em diferentes vias, pois a família “transmite valores e 

crenças” e a escola “estimula e desenvolve uma perspectiva mais universal e 

ampliada do conhecimento científico” são instituições que agem para o 

desenvolvimento “físico, intelectual e social”. (Polonia & Dessen 2005) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3. AFETIVIDADE  
 
 

“[...] Desde cedo o recém – nascido distingue a voz humana do conjunto de 
sons presentes no ambiente e rapidamente orienta-se para os traços do 
rosto humano colocado à sua frente.” (Davis & Oliveira 2010, p. 102) 
 

Uma necessidade orgânica faz com que o bebê apresente comportamentos 

juntamente com os adultos em seu redor, para criar vínculos afetivos, na qual, 

ocorra “construção dos seus esquemas (perceptuais, motores, cognitivos, 

linguísticos)”. (Davis & Oliveira 2010, p. 103)  

E essa criança passa por diferentes etapas no desenvolvimento, que 

permeiam o afeto e a cognição, que são inerentes, a qualquer ação mesmo que 

ocorram proporções variáveis. Com isto, o afeto é considerado “a energia necessária 

para que a estrutura cognitiva passe a operar. E mais: ele influencia a velocidade 

com que se constrói o conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem seguras, 

aprendem com mais facilidade”. (Davis & Oliveira 2010, p. 105) 

É com está mesma criança que se percebe a importância de um adulto para 

proteger fisicamente e emocionalmente as ações e as reações do ambiente externo, 

porém, é com “a afetividade, a emoção” que se torna possível aproximação de 

ambos para que ocorra na criança a construção das “funções mentais superiores, 

como afirma Vygotsky, ou forma a sua personalidade, como defende Freud”. (Davis 

& Oliveira 2010, p. 103) 

Além disto, o afeto está relacionado as atitudes que o individuo expressa 

para cada situação, ou seja, que estão associados ao “amor, ódio, tristeza, alegria 

ou medo levam o individuo a procurar – ou a evitar - certas pessoas ou 

experiências”. Revelando divergentes reações, como: “sorrisos, gritos, lágrimas, um 

olhar e um rosto apáticos, uma boca fechada e sobrancelhas cerradas” que podem 

ser indicados como sentimento ao ser humano. (Davis & Oliveira 2010, p.106) 

A motivação humana, segundo Davis & Oliveira (2010), estabelece a 

“relação entre os aspectos cognitivos e afetivos da personalidade, ambos 

largamente dependentes do meio social”. Sob o mesmo ponto de vista, retrata-se 

aqui que quando é fornecida motivação, a criança aprende com mais facilidade, e, 

quando não ocorre isto se dá o efeito inverso. Estando a motivação unida “à 

autoconsciência do indivíduo (seus ideais, seus projetos, sua visão de mundo) e aos 

aspectos inconscientes de sua personalidade”. (p. 107)  
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Sensação – “se refere ao reconhecimento dos estímulos presentes num 

ambiente” utilizando os órgãos dos sentidos, por exemplo, “a presença de 

determinadas formas, cores, sons, temperatura ambiente, objetos ou pessoas”; 

percepção – “diz respeito ao processo de organização das informações obtidas por 

meio da sensação em determinadas categorias” os atributos relacionados a 

percepção são analisados no conjunto, em hipótese nenhuma no individual, sendo-a 

“a parte do sistema dinâmico do comportamento humano”, porém, para que essas 

coisas aconteçam faz-se necessário a relação com o raciocínio; imaginação – “é a 

habilidade que os indivíduos possuem de formar representações, ou seja, de 

construir imagens mentais acerca do mundo real ou mesmo de situações não 

diretamente vivenciadas”, entretanto, não deve ser associada a cópia daquilo que há 

no mundo real, e, sim como “reflexo criativo da realidade” observando através das 

expressões realizadas pelas crianças, durante “desenhos, histórias e jogos de faz de 

conta das crianças e também dos filmes, livros, quadro de grandes autores e nos 

trabalhos de inventores de vulto”, e, os processos psicológicos são etapas que se 

constituem diante das interações que a criança tem com o mundo. Entretanto, a 

criança precisa receber “um ambiente acolhedor” para que ela desenvolva com 

eficácia maiores capacidades, assim também, “que promova a liberdade de 

pensamento, que incentive a ousadia nas formas de expressão, que valorize a 

descoberta do novo”. (Davis & Oliveira 2010, p. 87 – 90)  

 

3.1. Afetividade: Sua relação com o desenvolvimento cognitivo da criança  
 
 

Não haveria nada de novo em afirmar que a família é um dado essencial de 
nossa civilização. O modo pelo qual organizamos nossas famílias 
demonstra na prática o que é a nossa cultura, assim como uma nova 
imagem do rosto é suficiente para retratar o individuo. (Winnicott 2001, p.59) 
 

 

Ao pensar em estrutura familiar muitas vezes são assistidas como perfeitas, 

com todos os membros interagindo, ou seja, sem nenhum problema relacionado 

entre os mesmos, mas, não é isso que acontece por serem pessoas com opiniões 

que podem cair em contradições. Pois como afirma Winnicott (2001) “sei que nossos 

familiares muitas vezes são um estorvo” (p, 60). Entretanto, é nesse mesmo 

ambiente que as pessoas contribuem para o crescimento daqueles que a compõe, 
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pois “a existência da família e a preservação de uma atmosfera familiar resultam do 

relacionamento entre pais no quadro do contexto social em que vivem.” (p, 61) 

 Para chegar à fase adulta, houve anteriormente um longo percurso, 

percurso este de observação, de aprendizagem e de desenvolvimento com os 

adultos daquela época que transmitiram seus saberes, direta e/ou indiretamente, 

para as crianças que ali estiveram, com isto, remetem a querer copia-los para que 

um dia se torne igual, ou seja, adultos. (p,62) 

Como, relata Winnicott (2001):  

 

[...] as crianças produzem à sua volta uma família, e talvez o façam porque 
precisam de algo, algo que proporcionamos porque temos um 
conhecimento do que sejam a expectativa e a satisfação. Assistimos aos 
filhos brincando de família, e sentimos o impulso de tornar reais os símbolos 
de sua criação. (p.70) 
 
 

Retratando-se sobre as relações afetivas em âmbito familiar, compreende-se que 

este grupo é inserido, e ao mesmo tempo, é um agente transformador diante da imensidão 

que é a sociedade que obtém diversificados modelos de famílias, entretanto, é essa mesma 

sociedade que contribui para o crescimento de cada individuo que faz parte desta família, 

pois trata-se de um elo.  

Assim, advertir Winnicott (2001): 

 

A sociedade depende da integração das unidades familiares, mas convém 
lembrar que estas unidades dependem por sua vez da integração que 
ocorre como resultado do crescimento de cada um de seus membros 
individuais. (p.69) 
 
 

Diante disto, os adultos que integram esta família, têm a função de “protege 

a criança do mundo; este, porém aos poucos vai introduzindo: as tias e tios, os 

vizinhos, os primeiros grupinhos de crianças, e por fim a escola”. (Winnicott 2001, p. 

61) Desta maneira, a criança, se estabelece com os meios não de forma agressiva – 

imposta, ao contrário, sentisse apresentada aleatoriamente, em diferentes 

momentos. 

Porém, essa não é uma garantia para que a criança sinta-se pertencida, 

para que isto aconteça, o grupo familiar deve estar preparado a recebê-la, pois a 

ocasião será relevante ao acolhimento afetivo para com a mesma. Logo, torna-se 

importante que a estrutura familiar, na qual, neste momento será nomeado como pai 

e mãe, estejam alinhados para eventuais ações que ela trará e modificará o 
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ambiente, pois antes mesmo do nascimento ela gera reações juntamente com o 

contexto.  

Assim, Winnicott (2001) apresenta: 

 

Os filhos podem não ser bem-vindos se chegarem de imediato, pois os 
jovens pais não terão passado ainda pelo estágio em que significam tudo 
um para o outro. Todos conhecemos casos de filhos primogênitos que, ao 
nascer, interferiram nas relações entre pai e mãe, tendo sofrido muito por 
causa disso.[...] Mas consideremos aqueles casos em que os filhos de fato 
chegam, e vêm como consequência natural do relacionamento entre pai e 
mãe. Suponhamos que se trate de crianças saudáveis. Já se disse muitas 
vezes, a título de brincadeira, e não sem um fundo de verdade, que as 
crianças são um aborrecimento; mas, quando surgem em boa hora dentro 
de um relacionamento, pode-se dizer que são o aborrecimento perfeito. (p. 
60 - 61) 
 
 

Assim como cada adulto que constitui o grupo familiar tem sua função, a 

criança apresenta um papel fundamental no grupo, pois “com seu crescimento 

emocional sadio e seu desenvolvimento pessoal satisfatório, promove a família e a 

atmosfera familiar”. (Winnicott 2001, p. 69) 

Ainda que tenham contato com outras crianças da mesma faixa etária, é 

importante olhar a particularidade delas, pois cada uma tem seu jeito de ser; com 

isto, Winnicott (2001) relata:  

 

Deve-se ter sempre em mente que a família é composta de crianças 
individuais cujas diferenças não são apenas genéticas, mas também 
bastante determinadas, quanto ao desenvolvimento emocional, por aquilo a 
que me referi como sendo o modo pelo qual cada criança se encaixa, ou 
não, no contexto da fantasia dos pais, a qual enriquece e elabora a relação 
física dos dois. (p. 64) 

 

3.2. Afetividade e a construção do sujeito na psicogênese de Henri Wallon 
 
 

Em sua teoria Wallon retrata que o crescimento intelectual na pessoa tem 

como ponto principal a afetividade, que se inicia no estágio impulsivo – emocional, 

repercutindo nos anos iniciais da vida humana, e, em primeira instância a emoção se 

faz presente no psiquismo. Na qual, aplica em seus estudos pesquisas com objetivo 

de conhecer como se dá a vida orgânica. (Dantas 1992, p. 85) 

Paralelo a isto, a criança apresenta em momentos diferentes 

comportamentos emocionais, pois elas são seres emotivos que geram nos adultos, 
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que diariamente vivenciam tais comportamentos, o “contágio emocional”. (Dantas 

1992, p.88) 

Sendo assim, ocorre em seu interior à construção da pessoa, que se vincula 

aos “momentos dominantemente afetivos ou dominantemente cognitivos” que estão 

unidos e mesmo quando ocorre uma nova ação são permanecidas “as aquisições 

feitas no nível anterior”, e, para que a afetividade na pessoa evolua se faz 

necessário o plano da inteligência e ela por sua vez da afetividade. (Dantas 1992, p. 

90) 

O ser humano está direcionado por duas dimensões, sendo elas: biológica e 

social, na qual, recebe influência de ambas, entretanto é no contato com outras 

pessoas que se estabelece a construção do sujeito.  

Como afirma Dantas (1992): 

 

Nos momentos dominantemente afetivos do desenvolvimento o que está em 
primeiro plano é a construção do sujeito, que se faz pela interação com os 
outros sujeitos; naqueles de maior peso cognitivo, é o objeto, a realidade 
externa, que se modela, à custa da aquisição das técnicas elaboradas pela 
cultura. Ambos os processos são, por conseguinte, sociais, embora em 
sentidos diferentes: no primeiro, social é sinônimo de interpessoal; no 
segundo, é o equivalente de cultural. (p.91) 
 

 

De acordo, com os estágios relacionados por Wallon, o individuo em seu 

percurso de desenvolvimento, tem a presença dos seguintes aspectos: afetivo e 

cognitivo, de forma aleatória. E, assim apresenta Dantas (1992):  

 

A afetividade, nesta perspectiva, não é apenas uma das dimensões da 
pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser 
humano foi, logo que saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da 
afetividade diferenciou, lentamente, a vida racional. Portanto, no início da 
vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas, com o 
predomínio da primeira. A sua diferenciação logo se inicia, mas a 
reciprocidade entre os dois desenvolvimentos se mantém da tal forma que 
as aquisições de cada uma repercutem sobre a outra permanentemente. Ao 
longo do trajeto, elas alternam preponderâncias, e a afetividade reflui para 
dar espaço à intensa atividade cognitiva. [...] (p. 90) 
 
 

Partindo do ponto de vista da teoria walloniana o desenvolvimento está 

associado ao movimento reflexo e ao movimento impulsivo, com isto, pode-se 

observar que as ações movidas através das partes do corpo de um bebê não 

acontecem de maneira intencional, ou seja, com objetivo de provocar algum ato por 

aqueles que estão ao seu redor, porém não é assim que acontece. As pessoas que 
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estão a sua volta, interagem de acordo com esses estados desconfortáveis ou não 

para o bebê, respondendo a essas atitudes prontamente. Logo, esses “movimentos 

impulsivos se tornam movimentos expressivos” e passam a ser utilizados como meio 

de comunicação entre ambos, portanto, essa interação será totalmente de “natureza 

afetiva (é o período emocional, fase mais arcaica da vida humana)”. E, “a mediação 

social está, pois, na base do desenvolvimento: ela é a característica de um ser que 

Wallon descreve como sendo “geneticamente social”, radicalmente dependente dos 

outros seres para subsistir e se construir enquanto ser da mesma espécie”. (Dantas 

1992, p. 91 – 92) 

 

Capaz de explorar visualmente o ambiente, de pegar e largar efetivamente 
objetos, falta apenas deslocar-se com autonomia. Quando aprende a andar, 
completam-se as competências necessárias e configura-se uma nova fase, 
de orientação inversa à anterior. (Dantas 1992, p. 92) 
 
 

Segundo Dantas (1992), Wallon define que “a inteligência não dissociou 

ainda da afetividade, cuja consequência inevitável é que, neste momento, estimular 

a primeira equivale a nutrir a segunda”. (p. 92) 

Desde o nascimento o bebê se encontra vulnerável ao ambiente que o 

cerca, assim precisando receber das pessoas “toques, caricias, contatos visuais, da 

voz em seus aspectos mais elementares: melodia, ritmo, altura, modulação”, para 

que aconteça um desenvolvimento saudável, onde foram apresentadas 

manifestações afetivas com finalidade de prover descobertas em seu interior, 

mesmo sem ter intenção em dado momento de distingui-las, porém é aprendido 

diariamente em contato com um adulto, o bem-estar que é gerado a partir de seus 

movimentos. (Dantas 1992, p. 92) 

Segundo Dantas (1992) pode-se observar com clareza no estágio que 

Wallon nomeia de Impulsivo – emocional equivalente ao primeiro ano de idade. 

 

 [...] o fato de que os gestos da mímica ou da fala apoiam e até conduzem o 
pensamento, ainda frágil. Com esta expressão revelam-se as sutis relações 
entre gesto-intenção, palavra-ideia, que tendem a se inverter ao longo do 
desenvolvimento. (p. 93)  
 
 

Essa mesma criança ao ser acolhida há um determinado meio social, 

voluntariamente e involuntariamente herda: os valores, as crenças, as trocas de 

conhecimento dente outros, ela tende a ir além daquilo que é oferecido, “a partir daí 
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a história do desenvolvimento da sua inteligência será também a história da 

superação do aqui e agora, no qual se incluem os seus próprios estados afetivos 

momentâneos”. (Dantas 1992, p. 94) 

Como é apresentado por Dantas (1992) “a diferenciação dos pontos de vista 

supõe a diferenciação das pessoas: um certo nível de evolução da pessoa é 

condição essencial para o progresso da inteligência”, desde que, receba 

informações do social e do biológico. (p.95) 

E, ao dizer sobre a construção do Eu no indivíduo requer pensar num longo 

período, como segundo Dantas (1992); período este que é “condenado ao 

inacabamento”, pois como fica bem claro, que dia após dia a criança se relaciona e 

aprende no mais singelo contato com o seu semelhante. (p.95)  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Pesquisar o papel da instituição familiar e da instituição educacional advém 

pensar como as crianças estão inseridas em cada uma, e, de que maneira os 

adultos que compõem cada instituição, está se relacionando com elas; crianças que 

gradualmente apresentam em seu desenvolvimento: curiosidades do mundo externo 

e mundo interno – os famosos porquês, capacidades intelectuais, expressões 

corporais e motores, verbalização de conteúdos apreendidos em meios sociais que 

costuma frequentar e meios de comunicação que tenha acesso, desejos, 

sentimentos, escolhas que lapidam sua personalidade dentre outros.    

Para que esses momentos sejam bem trabalhados é necessário que haja 

orientação por parte do adulto ao manusear as possibilidades que esta criança virá 

experimentar, seja na escola ou na família, ambas não podem abster-se de tais 

responsabilidades. 

E, quando a escola está em foco, se mantém como responsável de 

aproximar a criança, que está no papel de estudante com sentimentos, do professor. 

Todavia, ele precisa ter o conhecimento que cada criança é única e traz consigo 

uma história, que deve ser considerada, ocasionando em oportunidade pra 

proporcionar um ambiente acolhedor e propulsor do conhecimento. (Almeida & 

Mahoney, 2007 p. 15) 

Convém pronunciar que esta mesma instituição crie vinculo com a família 

com o objetivo de salientar que a criança apresenta diferentes maneiras de conhecer 

o meio social e a si mesma, visto que, para sua formação  acontecem diversas 

tentativas psicomotoras, socioafetivas e cognitivas. 

A fim de pensar que o ser humano é provido da integração funcional: 

afetividade, cognição, motricidade e da pessoa; são esses elementos inseridos ao 

psiquismo do ser humano que tem como objetivo de equilibrar a saúde mental. 

(Galvão 2014, p.17) 

Permanecendo relacionada à afetividade, Galvão (2014) apud Wallon define 

como “à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo 

externo e interno por meio de sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou 

desagradáveis”. (p.17)  
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Com isto, pode - se observar que o ser humano não é definido para viver 

sozinho, na qual, precisa estar com seu semelhante e inserido numa sociedade que 

promova interação, conhecimento, bem – estar dentre outras coisas. 

 Acrescenta-se também que este conhecimento se dá pela correlação com a 

afetividade, ao considerar que ela é o estímulo para a cognição do individuo, pois 

resulta em mexer com “emoções, há predomínio da ativação fisiológica; no 

sentimento, da ativação representacional; na paixão, da ativação do autocontrole”. 

(Galvão 2014, p.17) 

A propósito, o indivíduo, gera em si e no outro, a construção da 

personalidade, como um ato de ligação entre eles, podendo assim ocasionar em 

modificações no comportamento, indo de acordo com a idade, logo, o estágio que 

esteja vivenciando. Também é notado pelas expressões corporais e pela linguagem, 

buscando atender suas necessidades.  

Assim como ficou destacado no primeiro capítulo com base na teoria de 

Piaget, convém ressaltar que o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento 

afetivo, trabalham um ao lado do outro, como contribuintes para o processo ensino-

aprendizagem. Necessitando refletir quais contribuições esse indivíduo vai retirar e 

utilizar para sua existência. 
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