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A afetividade se concretiza num relacionamento de troca de afetos e cuidados onde 

estão envolvidos aqueles que cuidam e aqueles que são cuidados, sendo que situações 

psicológicas estão presentes entre os sujeitos. Estes permitem que os sentimentos 

promovam a constante motivação, elemento fundamental para uma pessoa sentir-se 

plena e conseguir alcançar seus objetivos. Tentando compreender as particularidades 

das fases evolutivas das crianças, especialmente aquelas que frequentam o primeiro ano 

escolar, trazemos os estudos do psicólogo suíço Jean Piaget, um dos grandes 

pesquisadores do comportamento infantil, que criou a teoria do conhecimento 

mencionada como Epistemologia Genética, baseada na gênese psicológica do 

pensamento humano. Também acrescentamos as inovações pedagógicas embasadas na 

afetividade propostas pela médica italiana Maria Montessori. O problema norteador 

envolveu-se em compreender se a afetividade pode interferir no processo de 

aprendizagem de crianças que estão cursando o 1º ano escolar? O objetivo principal foi 

perceber a importância da afetividade no rendimento escolar de crianças que frequentam 

o 1º ano. Está embasado num estudo bibliográfico de cunho qualitativo, fundamentado 

em teóricos pertinentes ao tema, a exemplo de Montessori (1987), Piaget (2002), 

Antunes (2007), Meira e Pillotto (2010), Janiro (2017), entre outros. Compreende-se 

que a alfabetização ocorre especialmente entre seis e sete anos, esta é a idade na qual a 

criança está preparada, pois já passou pelos processos de construção iniciais do 

conhecimento, adquiridos por ações diversas, sendo possível através dos desenhos, 

ouvir histórias, cantar, entre outros, todos embasadores do novo processo a ser 

instaurado, ou seja a alfabetização. A estudiosa Montessori, da mesma forma que 

Piaget, mostra que nesta faixa etária, a criança está pronta, pois apresenta capacidade 

para ir à escola, já se tornou suficientemente inteligente e traz consigo muitas 

informações para seu ingresso. Piaget (2002) mostra na continuidade de seus estudos, o 

segundo estágio da epistemologia genética, o nível do pensamento Pré-operatório, este 

compreende a faixa etária entre 2 a 7 e 8 anos, é também conhecido como o estágio da 

inteligência simbólica, mesma idade que a criança ingressa no primeiro ano escolar, 

compreendendo o período adequado para o início da alfabetização. O estudo evidencia 

que a afetividade pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem, pois a criança 

que recebe carinho tanto da família quanto da escola se torna mais confiante para 

superar suas dificuldades, eleva seu nível de auto estima, se torna mais autônoma e 

demonstra interesse em aprender. O método montessoriano voltado ao ensinamento 

onde os estudantes podem fazer suas escolhas e aprenderem a pensar sozinhos promove 
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que se tornem independentes, associando formas afetivas à aprendizagem, sendo que os 

resultados serão muito mais satisfatórios. Afetividade é um aspecto fundamental à 

criança no processo de aprendizagem, pois ela precisa de momentos descontraídos para 

seu aprendizado, não somente um professor que ensine, mas participe de forma lúdica e 

que proporcione atividades prazerosas, contribuindo para a relação de aluno e professor. 

É favorável que o processo de alfabetização seja iniciado entre seis e sete anos de idade, 

pois a criança passa por várias etapas, adequando o domínio da leitura e escrita. 

Portanto é preciso entender o pensamento da criança, assim a afetividade pode 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem, tornando a criança mais confiante 

para superar suas dificuldades, obtendo resultados mais satisfatórios. 
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