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RESUMO 

 
Nesta pesquisa de conclusão do curso de graduação de pedagogia buscou-se 
investigar a afetividade no processo de adaptação da criança ao espaço 
escolar. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica sobre as teorias da 
afetividade e do desenvolvimento infantil na escola. E a fundamentação teórica 
foi buscada nos trabalhos de Piaget e Vygotsky. A adaptação é um momento 
no qual a criança insere-se em um novo ambiente social de aprendizagem e 
tem início desde os primeiros dias na escola. A afetividade, no processo de 
adaptação, pode estimular e acelerar o processo de desenvolvimento se for 
adequadamente desenvolvida. Construir um ambiente que valorize aspectos do 
relacionamento afetivo das crianças como parte de um grupo considerando a 
sua personalidade individual e as características de todo o grupo torna-se 
primordial para o sucesso da adaptação da criança à escola e 
consequentemente para o seu desenvolvimento intelectual ao longo dos anos.  
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1. Introdução 

  

Desde o momento do nascimento, a criança estabelece contato afetivo 

com seus pais e parentes mais próximos. No momento inicial da vida da 

criança é a família que garante a sua sobrevivência física e a sua proteção de 

danos externos. É ela que inicia o processo de construção das estruturas 

cognitivas, comportamentais e afetivas das crianças nos seus primeiros meses 

e anos de vida e que desempenham um papel decisivo no processo de 

socialização.  
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A criança, na fase da vida em que inicia o seu processo educacional 

escolar, está em uma das mais complexas fases de desenvolvimento 

intelectual, emocional, social e motor. Inicialmente, os estímulos para 

aprendizagem e o desenvolvimento aconteciam em casa sob a supervisão e 

orientação direta dos familiares. No entanto, ao entrar para a escola, a criança 

encontra-se em um ambiente completamente novo, com novas pessoas. O 

ambiente de ensino organiza-se para propiciar um processo de construção do 

conhecimento e de ensino aprendizagem que estimulem paulatinamente o 

desenvolvimento das crianças. Ao entrar para esse novo ambiente, a criança 

tem contato com novos sujeitos, sejam as outras crianças, os funcionários da 

escola ou os professores e começa a sua vivência em um novo ambiente 

social. Ao mesmo tempo, acontece a separação das crianças com relação a 

seus pais e a sua residência, que foram até aquele momento a estrutura social 

principal no qual viviam.  

O processo de separação é muito delicado para a criança e marcará 

indelevelmente o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Associado ao 

processo de separação está o processo de adaptação. Segundo Ghassan e 

Ujiie (2009), a adaptação decorre do processo de separação que afeta as 

crianças, os pais e também desperta sentimentos nos professores. Esse 

processo envolve toda comunidade escolar, ou seja, os pais, professores e 

demais funcionários da instituição na qual a criança está se inserindo.  

A mudança no espaço de vivência, como a nova organização do espaço 

físico da escola, a convivência com pessoas com as quais não são seus 

familiares e ela não estava acostumada, a nova rotina com horários mais bem 

definidos e alguns comportamentos exigidos, a separação diária com relação 

às pessoas com laços afetivos mais fortes, a ausência dessas pessoas, pais ou 

parentes, exigem das crianças uma carga emocional. Nesse sentido, Moura 

esclarece que: 

 

[...] a escola se constitui em um polo de referência e ampliação 
de uma identificação com a família para uma identificação mais 
geral com o grupo social externo, ou seja, na construção da 
identidade do ser social da criança. A inserção no contexto 
escolar representa uma fase muito importante na vida da 
criança, pois implica um processo de mudança em que ela 
inicia a saída do aconchego do mundo familiar até então 



conhecido para estabelecer relações mais amplas na 
sociedade. (MOURA, 2013, p. 208) 

                                            

O educador tem como uma das suas atribuições auxiliar a criança a 

enfrentar essa nova situação, sendo, portanto, um suporte para o 

estabelecimento de vínculos afetivos para uma nova realidade que está por vir, 

a escola (ALMEIDA, 2011; AUTUORI, 2011). No momento da inserção escolar, 

é fundamental considerar as especificidades afetiva, emocional, social, física e 

cognitiva da criança e as competências profissionais necessárias do educador 

para a completude do processo a ser vivenciado por ambos. Desse modo, ao 

estar atento às manifestações da criança, o educador abre um grande leque de 

ações para que esta construa com ele um relacionamento saudável. Ele 

vivencia o processo junto à criança influenciando e sendo influenciado por cada 

uma de suas reações. 

Algumas adaptações são mais difíceis tanto para a criança, como para a 

família e, por vezes, para alguns professores. Assim, o problema central da 

pesquisa é: como ocorre o processo de adaptação escolar na educação infantil 

a partir do papel da afetividade na relação entre professores e alunos?  

O objetivo deste trabalho é investigar como as competências 

profissionais dos educadores, atreladas ao elemento essencial que é a 

afetividade, interferem no processo de adaptação ao espaço escolar, que é tão 

singular e específico na vida escolar de uma criança.  

Como metodologia, realizaremos uma revisão bibliográfica sobre as 

teorias da afetividade e do desenvolvimento infantil na escola. O embasamento 

teórico para explicar os aspectos que fazem parte da afetividade infantil e como 

podem contribuir para o desenvolvimento das crianças foram buscados nos 

trabalhos de Piaget (1976) e Vygotsky (1984, 2003) 

A escolha do tema deu-se em função de se acreditar que o processo de 

adaptação se bem realizado poderá reforçar os princípios que norteiam a 

construção das relações humanas. A adaptação escolar não é apenas um 

procedimento meramente burocrático, mas decorre da humanização da 

educação. Nesse sentido, a humanização da adaptação inicia-se desde os 

primeiros dias na escola e se desenvolve durante todo processo educativo, de 

forma que favoreça um ambiente rico em estímulos, onde a criança poderá 

conhecer e viver novas experiências, expressando seus pensamentos, 



sentimentos e emoções livremente, bem como, proporcionando, além de um 

clima de afetividade e confiança mútua entre o aluno, a família e os 

colaboradores da escola, o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. 

(GOMES, 2013; REGINATTO, 2013). 

O artigo estrutura-se em duas partes principais. A primeira parte consiste 

em uma revisão da literatura sobre o processo de adaptação, socialização e 

aprendizagem a partir as perspectivas de Piaget e Vigotsky. Na segunda parte, 

apresentaremos algumas propostas que possam ter efeitos positivos na criação 

de vínculos entre professor e alunos a partir das relações afetivas para 

ocasionar o seu desenvolvimento e aprendizagem.  

 

2. Metodologia 

 

Existem inúmeras metodologias para investigar os processos 

educacionais. Neste estudo, optou-se por realizar uma análise crítica da 

bibliografia. A pesquisa bibliográfica é elaborada tendo por base material já 

publicado objetivando analisar posições diversas em relação a determinado 

assunto (GIL, 2010). O objetivo da revisão bibliográfica é nos colocar em 

contato com aquilo que já foi produzido na área.  

O tipo de fonte utilizado por ser subdivididos nos textos originais que 

consistem nos estudos produzidos por Piaget e Vigotsky sobre a afetividade e 

o desenvolvimento cognitivo. Também utilizamos uma série de artigos 

publicados em periódicos científicos que discutem como a adaptação e a 

afetividade são importantes no processo de desenvolvimento cognitivo da 

criança. 

A análise dos artigos foi de cunho predominantemente qualitativo no 

qual o foco principal não foi a utilização de medidas quantitativas, mas a 

interpretação dos sentidos construídos por cada autor. No procedimento para a 

interpretação dos artigos, buscamos identificar quais são as ideias centrais que 

os autores defendem e de que forma essas ideias são aplicadas ao problema 

da adaptação escolar na educação infantil a partir do papel da afetividade na 

relação entre professores e alunos. Em seguida, procuramos correlacionar as 

ideias dos diferentes autores construindo sentidos interpretativos mais 

abrangentes sobre o problema estudado. 



 

3. Fundamentação Teórica 

 

A afetividade nas teorias do desenvolvimento humano: Jean Piaget e Lev 

Vygotsky 

 

Para que possamos compreender adequadamente a dimensão da 

afetividade na educação infantil é preciso iniciar nossos estudos pelas teorias 

do desenvolvimento e pela dimensão afetiva nesse processo. Nesse sentido, 

se torna fundamental analisar as obras de Piaget e Vygotsky, porque são os 

principais teóricos estudados no Brasil sobre a teoria do desenvolvimento e 

muitas das suas concepções sobre a psicologia infantil são as bases das 

teorias da aprendizagem moderna.  

Na teoria piagetiana, os seres humanos passam por estágios ao longo 

dos quais as suas capacidades cognitivas se desenvolvem. No entanto, o 

desenvolvimento intelectual está diretamente relacionado e é dependente do 

desenvolvimento cognitivo e afetivo que acontecem simultaneamente tanto em 

sua dimensão individual quanto interindividual. Nesse desenvolvimento, a 

afetividade desempenha um papel fundamental na medida em que interfere na 

inteligência estimulando e acelerando o processo de desenvolvimento. 

A afetividade na concepção de Piaget interfere na inteligência sem, 

contudo, modificar as estruturas cognitivas enquanto tal. A afetividade pode 

estimular e acelerar o processo de desenvolvimento quando tratado 

adequadamente no ambiente escolar, por outro lado, quando inadequadamente 

trabalhada, pode perturbar e atrasar esse processo. Desenvolver os aspectos 

afetivos durante a adaptação, a partir de uma perspectiva piagetiana, torna-se 

relevante pela influência que desempenhará em todo o processo de 

desenvolvimento futuro que será vivenciado pela criança, pois é na adaptação 

que ela inicia o processo do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social.  

Na teoria de Vygotsky, a afetividade a adaptação também é fundamental 

para o sucesso do processo de desenvolvimento da criança durante os seus 

anos escolares. De acordo com essa abordagem, a aprendizagem acontece 

em um contexto social pré-determinado no qual a criança se insere, 

internalizando, com o tempo, o conhecimento disponível nesse contexto. A 



aprendizagem é o processo no qual o conhecimento é internalizado pelos 

alunos. Nesse processo, acontece transformação nas experiências emocionais 

que vão se tornando, ao longo do tempo, mais refinadas. A adaptação do aluno 

nesse contexto é o momento no qual a forma de socialização da criança muda, 

passa do seu ambiente familiar para o ambiente escolar. A afetividade e a 

relação do professor com a criança nesse momento são determinantes.  

É preciso, portanto, pensar na forma como a construção das relações 

afetivas do professor, da criança e do grupo acontecem durante o período de 

adaptação à vida escolar. As construções dos vínculos precisam ser pensadas 

de forma a conseguir alcançar a segurança e os objetivos planejados por todos 

os envolvidos para que o desenvolvimento da criança não seja prejudicado.  

 

Desenvolvimento cognitivo e afetividade segundo Jean Piaget  

 

Jean Piaget dedicou-se a estudar a construção do pensamento lógico e 

também moral dos indivíduos. A sua Teoria Epistemológica, na medida em que 

ganhou interpretações pelo ensino das novas gerações, tornou-se base de 

referência para a concepção construtivista de ensino e aprendizagem (TAILLE, 

OLIVEIRA, DANTAS, 1992). 

Segundo Krueger (S.d.), Piaget concebe o período da infância como um 

período de adaptação ao meio físico e social. Na sua teoria, Piaget entende 

que existem estágios de desenvolvimento das capacidades cognitivas que 

envolve invariáveis e constantes, e processos de assimilação e acomodação. 

Nesse processo, as estruturas variáveis dos indivíduos vão processualmente 

se formando de acordo com o desenvolvimento intelectual. A organização da 

atividade mental, assim, é formada por dois aspectos principais, isto é, o 

intelectual e o afetivo e pelas suas dimensões, a individual e a social (ou 

interindividual). (RODRIGUES, 2011) 

O conceito de adaptação está relacionado ao de equilíbrio, isto é, a 

estruturação própria que acontece nas fases iniciais entre as diferentes 

dimensões do indivíduo e da sua relação com o meio social definirá seus 

períodos existenciais. Educar, assim, seria adaptar o indivíduo ao seu meio 

social. (KRUEGER, [s.d.]) 



Na teoria de Piaget, o desenvolvimento intelectual dos indivíduos é 

formado por dois elementos indissociáveis e muito importantes: o cognitivo e o 

afetivo. Na sua concepção, o afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, 

tendências, valores e emoções em geral. (KRUEGER, [s.d.]).  

A afetividade na concepção de Piaget assume um significado principal: a 

afetividade interfere na inteligência sem, contudo, modificar as estruturas 

cognitivas enquanto tal. A afetividade estimularia acelerando o processo de 

desenvolvimento ou perturbaria atrasando esse processo. Segundo Taille, 

Oliveira, Dantas (1992), para Piaget  

 

[...] a afetividade é comumente interpretada como uma 
“energia”, portanto como algo que impulsiona as ações. Vale 
dizer que existe algum interesse que motiva a ação. O 
desenvolvimento da inteligência permite, sem dúvida, que a 
motivação possa ser despertada por um número cada vez 
maior de objetos ou situações. Todavia, ao longo desse 
desenvolvimento, o princípio básico permanece o mesmo: a 
afetividade é a mola propulsora das ações, e a razão está ao 
seu serviço.  

 

A afetividade impulsiona a ação, fornecendo energia para a razão 

identificar os sentidos para o êxito das ações e, dessa forma, se desenvolver. 

Entende a afetividade como um combustível que gera ações que motivam a 

busca pelo conhecimento.  

 

[...] vida afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora 
distintas. E são inseparáveis porque todo intercâmbio com o 
meio pressupõe ao mesmo tempo estruturação e valorização. 
Assim é que não se poderia raciocinar, inclusive em 
matemática, sem vivenciar certos sentimentos, e que, por outro 
lado, não existem afeições sem um mínimo de compreensão. 
(PIAGET, 1976, p. 16) 

 
Nesse sentido principal, concebe-se as funções cognitivas e afetivas 

como distintas, porém estritamente associadas: elas são indissociáveis no 

processo de desenvolvimento dos indivíduos. As funções cognitivas englobam 

desde as funções sensórios-motoras até a inteligência abstrata e as funções 

afetivas envolvem sentimentos, a vontade e relação de satisfação e 

insatisfação. O afeto acelera o desenvolvimento das estruturas, pois gera 

interesse, e o retarda quando não há afetividade no processo ensino-



aprendizagem. Dessa forma, é de extrema relevância no início da vida escolar, 

pois é na fase de adaptação que o aluno começa a se desenvolver cognitiva, 

emocional e socialmente. 

A partir da concepção piagetiana que concebe como indissociáveis no 

processo de desenvolvimento os elementos cognitivos e afetivos podemos 

reafirmar a importância de que esses processos sejam tratados em conjunto na 

adaptação à escola e no ensino aprendizagem durante toda a vida escolar das 

crianças.  

O estudo da teoria piagetiana faz com que consideremos a necessidade 

do trabalho com os sentimentos, emoções e afetos na sala de aula como uma 

parte fundamental para a educação das crianças. Na prática escolar, assim, 

cabe se pensar formas capazes de integrar cada vez de forma mais efetiva as 

dimensões cognitivas e afetivas para o desenvolvimento holístico da criança.  

A partir da teoria piagetiana é possível afirmar que um processo de 

adaptação bem realizado no qual os sentimentos, as emoções e os afetos das 

crianças são considerados e trabalhados adequadamente terá consequências 

positivas sobre o desenvolvimento das suas estruturas. 

 

Afetividade e cognição como aspectos do desenvolvimento holístico 

segundo Lev Vygotsky 

 

A teoria do desenvolvimento proposta por Vygotsky tem por base o 

processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem na aprendizagem.  

Segundo essa teoria, o ser humano constitui-se como tal em sua relação com o 

outro. Ele rejeita a ideia de funções mentais fixas e imutáveis do cérebro, 

tratando-o como um sistema aberto, de grande plasticidade e moldado de 

acordo com o desenvolvimento da espécie e as relações vivenciadas pelo 

indivíduo ao longo de sua história.  

 

As postulações de Vygotsky sobre o substrato biológico do 
funcionamento psicológico evidenciam a forte ligação entre os 
processos psicológicos humanos e a inserção do indivíduo num 
contexto sócio histórico específico. Instrumentos e símbolos 
construídos socialmente definem quais das inúmeras 
possibilidades de funcionamento cerebral serão efetivamente 
concretizadas ao longo do desenvolvimento e mobilizadas na 



realização de diferentes tarefas. (TAILLE, OLIVEIRA, DANTAS, 
1992, p. 26) 

 

Na concepção de Vygotsky, é a partir da mediação, recorte do real 

operado pelo sistema simbólico do sujeito, que se dá o processo de 

desenvolvimento. A atuação sobre objetos e as relações que se dão no mundo 

real são mediadas por processos de representações mentais, capacidade de 

abstrair e generalizar através de símbolos e signos, que acontecem no 

universo psicológico do indivíduo. Caracteriza-se, dessa forma, a relevância da 

influência social e da diversificação de relações para o desenvolvimento do ser 

humano, tanto cognitiva, quanto emocional. Assim, “a organização dinâmica da 

consciência aplica-se ao afeto e ao intelecto... os processos pelos quais o afeto 

e o intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-

relações e influências mútuas”. (VYGOTSKY, apud, TAILLE, OLIVEIRA, 

DANTAS, 1992, p. 76) 

Vygotsky procura superar as tradicionais concepções dualistas que são 

predominantes na história da filosofia e da psicologia em que os seres 

humanos eram concebidos como possuidores de duas dimensões cindidas 

como o corpo-alma, o material-não material e, especificamente, o pensamento-

linguagem. Nessa concepção separa-se cognição de afeto e o lugar da escola 

deveria ser o de manter essa separação privilegiando uma abordagem 

exclusivamente voltada para o cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, opõe-se a 

visão atomista que busca analisar o processo de desenvolvimento a partir de 

elementos isolados. Vygotsky propõe assim uma abordagem holística, 

globalizante, na qual não é possível separar tanto do ponto de vista da análise 

teórica quando das práticas as dimensões afetivas e cognitivas. A afetividade e 

a cognição também influenciarão e serão influenciadas em suas relações com 

o meio. Vigotsky, segundo a interpretação de Taille, Oliveira e Dantas (1992, p. 

76),  

 

Coloca que o pensamento tem sua origem na esfera da 
motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, 
impulsos, afeto e emoção. Nesta esfera estaria a razão última 
do pensamento e, assim, uma compreensão completa do 
pensamento humano só é possível quando se compreende sua 
base afetivo-volitiva. 

 



A inter-relação entre os dois aspectos se dá na mediação do simbólico. 

A atuação sobre objetos e as relações que se dão no mundo real são mediadas 

por processos de representações mentais, capacidade de abstrair e generalizar 

através de símbolos e signos, que acontecem no universo psicológico do 

indivíduo. Vygotsky explicita ainda mais essa complementaridade entre as duas 

dimensões: afetiva e cognitiva, no seguinte trecho: 

 

Quando associado a uma tarefa que é importante ao indivíduo, 
quando associado a uma tarefa, que de certo modo, tem suas 
raízes no centro da personalidade do indivíduo, o pensamento 
realista dá vida a experiências emocionais muito mais 
significativas do que a imaginação ou devaneio. Consideremos, 
por exemplo, o pensamento realista do revolucionário ao 
contemplar ou estudar uma situação política complexa. Quando 
consideramos um ato de pensamento relativo à resolução de 
uma tarefa de importância vital para a personalidade, tornam-
se claro que as conexões entre o pensamento realista e as 
emoções são frequentemente muito mais profundas, fortes, 
impulsionadoras e mais significativas do que as conexões entre 
as emoções e o devaneio. (VYGOTSKY apud TAILLE, 
OLIVEIRA, DANTAS, 1992, p. 82) 

 
Um aspecto fundamental para compreender a importância da afetividade 

na escola é que, para Vygotsky, a construção do conhecimento somente ocorre 

de forma intersubjetiva ou coletivamente. Nesse sentido, segundo Pintassilgo 

(2010), Vygotsky concebe uma abordagem da aprendizagem de “fora para 

dentro”, em outras palavras, a aprendizagem acontece dentro de um contexto 

social pré-determinado que é muito mais importante do que o contexto 

biológico. O conhecimento que já está disponível nesse contexto é, então, 

internalizado pela criança. Assim, a aprendizagem faz com esse processo de 

internalização seja mais rápido e melhor. Nesse percurso, baseado na história, 

acontece uma transição das emoções mais elementares para as experiências 

emocionais superiores, levando a uma vida emocional mais refinada. Nesse 

percurso, as emoções afastem-se das suas origens biológicas para se 

construírem em um fenômeno histórico-cultural.  

O professor e a sua relação com os alunos são fundamentais nesse 

processo na medida em que os alunos dependem quase que completamente 

do seu contexto externo em seu processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem. Essa relação, assim, não deve ser estruturada em torno de 



mecanismos de imposição, mas de cooperação, respeito e escuta. O professor 

assume um papel fundamental, porque é mais experiente e capacitado para 

atuar como um mediador que facilita a apropriação e o domínio dos diferentes 

instrumentos culturais pelos alunos, mas que para isso possa acontecer 

precisa considerar tanto os aspectos cognitivos como afetivos no processo. 

 

A emoção não é uma ferramenta menos importante que o 
pensamento. A preocupação do professor não deve se limitar 
ao fato de que seus alunos pensem profundamente e 
assimilem a geografia, mas também que a sintam [...] as 
reações emocionais devem constituir o fundamento do 
processo educativo. (VYGOTSKI, 2003, p. 121)p. 121). 

 
Para Vygotsky, portanto, toda aprendizagem está impregnada de 

afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo em que 

se vinculam. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama 

que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita, etc. não 

acontecem puramente no campo cognitivo, existe uma base afetiva permeando 

essas relações.  

Assim, a partir da teoria de Vygotsky, o processo de adaptação é 

fundamental para todo o desenvolvimento futuro da criança, pois é na 

adaptação um momento importante de ruptura na socialização da criança. 

Antes, o núcleo social no qual a criança realizava a maioria das suas 

interações sociais era no seio da família ou mediada diretamente por ela. Ao 

entrar para a escola, as interações sociais da criança se expandem para além 

dos limites da sua família e passam a acontecer em um novo espaço com 

novas pessoas. A afetividade que se desenvolve nesse processo está, 

portanto, na base da aprendizagem da criança. 

 

4. A intervenção do professor frente às interações sociais na adaptação 

escolar e na formação do indivíduo 

 

A construção de uma abordagem que possa fazer com que a adaptação 

escolar seja um momento de crescimento tanto para as crianças quanto para a 

sua família facilitando todo o processo de permanência e de ensino que será 

desenvolvido durante o tempo na escola está sujeito a diferentes fatores, 



acontece em diferentes momentos e depende da participação de toda a equipe 

escolar, da própria criança e dos seus familiares. Para que esse processo 

possa ser bem-sucedido e baseando-nos na nossa experiência como 

professora de ensino infantil e na revisão da literatura que desenvolvemos 

anteriormente, propomos algumas diretrizes que podem ser utilizadas como 

forma de melhorar o processo de adaptação das crianças à escola.  

O processo de adaptação escolar tem início no período de acolhimento. 

O primeiro momento a ser trabalhado é a organização da equipe escolar para 

acolher a criança e a sua família fazendo com que a insegurança e a 

ansiedade familiar nesse momento possam ser minimizadas já que influenciam 

a criança prejudicando sua inserção na instituição.  

O passo inicial é o planejamento e organização das atividades. O 

processo de planejamento deve se iniciar com uma reunião com toda a equipe 

escolar aberta para que cada um possa emitir sugestões e repensar as 

atividades no espaço escolar.  

Os profissionais que trabalham na escola formam equipes de acordo 

com a sua função e responsabilidades. A diretora é a responsável por fazer 

uma entrevista detalhada com os pais para conhecer a estrutura familiar, os 

hábitos da família e da criança e outros aspectos da sua vida para preparar um 

atendimento mais personalizado priorizando as características de cada um. 

Nessa reunião, deve ser explicado o planejamento pedagógico, o 

funcionamento da escola e os espaços que a criança vai usar (MARANGON, 

2007; SANTOS, 2005). Segundo Oliveira (2010), essa é uma oportunidade que 

a escola deve dar aos pais para que possam internalizar os motivos que lhes 

fizeram buscá-la e quais as expectativas que têm frente a ela. Os país ou 

responsáveis serão convidados a passarem o período inicial na escola 

acompanhando e participando da rotina de seus filhos. 

A coordenadora pedagógica deve atuar para sensibilizar toda a equipe 

para a importância do acolhimento e dos pontos a serem desenvolvidos 

durante esse período. É preciso conhecer o perfil do grupo de educadoras, e 

procurar desenvolver com elas a ampliação do conhecimento e das atividades 

a serem desenvolvidas nesse período. Precisam ficar atentas às dificuldades 

que funcionários e pais possam estar enfrentando nesse processo.  



As educadoras ficam responsáveis pela recepção da família e das 

crianças recém-chegadas. Tendo acesso às informações sobre os hábitos e 

costumes das crianças que as mães descreveram na entrevista preliminar, elas 

podem criar condições para uma recepção em que país, familiares e crianças 

se sintam mais tranquilas e seguras. Elas são responsáveis por planejar as 

atividades dos cantinhos de exploração com os brinquedos e com os objetos 

que as famílias vão trazer de casa. É preciso que as brincadeiras sejam 

pensadas para atenderem a todos em suas especificidades. A atividades das 

professoras educadoras é fundamental e complexa. 

A segunda etapa do processo de recepção é o momento em que as 

famílias vão ficar no espaço escolar. Esse processo de receber às famílias na 

dependência da escola é indicado pelos Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para a Educação infantil (2006) e tem como objetivo facilitar a separação da 

criança em relação à sua família, mas também ajuda a amenizar o sofrimento e 

estranhamento inicial que a família pode demonstrar ao se afastar das suas 

crianças. Para atender essa exigência, a escola deve programar uma semana 

de recepção na qual os familiares são recebidos na escola e participam das 

atividades iniciais dos seus filhos junto com as educadoras envolvidas.  

Nesse momento da adaptação é importante que as famílias tragam 

objetos pessoais das crianças ou mesmo objetos dos pais que são 

representativos para as crianças além de fotos da família, de animais de 

estimação e os brinquedos preferidos. As educadoras podem organizar os 

espaços das salas de aula com esses objetos. É importante ter claro que o 

planejamento para a recepção das famílias na escola deve ser cuidadoso 

considerando todos os imprevistos que podem vir a acontecer, particularmente, 

o momento no qual a família não ficará mais presente na escola deve ser 

pensado para suavizar as reações das crianças que podem ser muito 

enérgicas e de contrariedade. De acordo com Santos (2012, p. 33). 

 

Nos primeiros dias de adaptação da criança com o ambiente 
escolar, os horários devem ser reduzidos e com atividades 
diferenciadas, e a professora titular exclusiva para essa 
criança, conforme observações na escola, o período de 
adaptação é de uma hora durante uma semana, onde no 
terceiro dia de adaptação a professora pede que a pessoa que 
esteja fazendo a adaptação se retire da sala para ver o 



comportamento da criança perante a ausência da mãe ou 
responsável que esteja com ela. Quando a criança tem uma 
ligação intensa com a figura materna, e é colocada na escola, 
sua reação se manifesta por um protesto violento, exigindo a 
presença da mãe e recusando o cuidado da professora. Em 
algumas crianças mais que em outras, esse estado se mantém 
dolorosamente por muitos dias, até que aparentemente, a 
criança desiste de recuperar a mãe, entrando numa fase nova 
ou uma falsa adaptação. 

 

No momento seguinte desse processo, a criança deverá estabelecer 

vínculos com o educador designado a ela (elemento adaptador) e apropriar-se 

da escola, enquanto espaço físico (GHASSAN, UJIIE, 2009; GONÇALVES, 

DANKE, 2007; GRILLO, 2005; KEBACH, 2011). 

É preciso pensar também na construção da relação com seu grupo, ou 

seja, com as outras crianças. As relações afetivas estão presentes e marcam 

todo o trajeto a ser percorrido. A construção de vínculos afetivos precisa ser 

estabelecida para a obtenção de segurança e tranquilidade por parte de todos 

protagonistas. Essa construção é importante na medida em que para Vygotsky, 

a construção da personalidade somente ocorre de forma intersubjetiva ou 

coletivamente. De acordo com a teoria de Vygotsky, a aprendizagem também 

depende do ambiente em que a criança está inserida. A sua abordagem da 

aprendizagem é conhecida como de “fora para dentro”, porque a aprendizagem 

acontece dentro de um contexto social pré-determinado que é muito mais 

importante do que o contexto biológico. O conhecimento que já está disponível 

nesse contexto é, então, internalizado pela criança.  

As crianças podem enfrentar muita dificuldade de convivência com as 

outras crianças e estranhá-las. Para desenvolver a socialização, a professora 

precisa respeitar os espaços de cada uma buscando uma aproximação gradual 

que pode levar mais ou menos tempo dependendo da individualidade de cada 

uma das crianças. Construir um ambiente que valorize o lúdico estimulando a 

sua socialização através de ambientação musical, danças, jogos, brincadeiras 

e histórias preparadas e adaptadas para atender cada criança como parte de 

um grupo considerando a sua personalidade individual e as características de 

todo o grupo. Assim, incentiva-se que a criança, aos poucos, começa a se 

sentir mais segura naquele ambiente confiando mais nas pessoas que 



convivem com ela naquele ambiente e, consequentemente, desenvolvendo 

relações afetivas e emocionais como todos no grupo.  

 

5. Considerações finais 

 

No presente trabalhos, buscou-se investigar como as competências 

profissionais dos educadores, atreladas ao elemento essencial que é a 

afetividade, interferem no processo de adaptação ao espaço escolar, que é tão 

singular e específico na vida escolar de uma criança. Para alcançar esse 

objetivo discutimos a importância da afetividade no desenvolvimento infantil a 

partir das teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky. Por fim, propomos uma 

maneira de pensa a intervenção do professor frente as interações sociais na 

adaptação escolar e na formação do indivíduo a partir das considerações 

teóricas da pesquisa realizada.  

A adaptação é um período de aprendizagem. Família, escola e criança 

descobrem sobre convívio, segurança, ritmos e exploração de novos 

ambientes, entre tantas outras coisas. Em toda essa fase, a afetividade ocupa 

um lugar muito importante. Para Piaget, a afetividade é importante no processo 

de desenvolvimento das estruturas, pois ajuda a acelerar esse processo. 

Assim, é muito importante na fase de adaptação escolar em que o aluno 

começa o seu estágio de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A 

partir da concepção piagetiana, fica claro a importância da afetividade ser 

trabalhada em conjunto com os aspectos cognitivos no processo de adaptação 

à escola e no processo de ensino aprendizagem durante toda a vida escolar 

das crianças. Vygotsky, como foi apresentado anteriormente, ressalta que toda 

a aprendizagem está impregnada de afetividade por ocorrer a partir das 

interações sociais. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a 

trama que se tece entre alunos, professores não acontecem puramente no 

campo cognitivo, mas a partir de uma base afetiva que permeia essas relações. 
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