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RESUMO 

 

Este trabalho vem apresentar uma pesquisa sobre afetividade presente no processo de 

aprendizagem da criança de zero a cinco anos de idade na educação infantil, sendo ela 

facilitadora desse processo em que o professor é o mediador. O pedagogo é o profissional 

que atua em processos relacionados ao ensino e à aprendizagem, por isso a afetividade 

tem uma atuação primordial, o que garante ao indivíduo um ensino de qualidade, além de 

colaborar na formação da personalidade, no desenvolvimento cognitivo e moral da 

criança. O papel da escola e do pedagogo é o de acolher e transmitir afeto para que o 

aluno se sinta seguro e tenha vontade própria de frequentar a escola. Por este motivo, 

consideramos importante estudar afetividade e a relação afetiva entre professor/aluno, 

tendo a finalidade de melhorar sua prática pedagógica, dando direção para o professor 

mediante à afetividade no processo ensino-aprendizagem. Esta pesquisa foi realizada por 

meio de uma revisão literária, sendo de cunho bibliográfico, baseada na leitura de livros 

e artigos científicos. A afetividade tem um papel fundamental no desenvolvimento da 

criança, pois está relacionada aos sentimentos, sendo ela que determinará a forma de nos 

relacionarmos. Portanto, a afetividade tem um papel importante nas relações, trazendo 

harmonia e equilíbrio, proporcionando um ambiente socioafetivo saudável para essas 

crianças em processo de formação.  
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