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I. Alunos, professor, objetos e conteúdos escolares



II. Criança, filho e aluno



Que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho.


Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não 
procureis fazê-los como vós,


Porque a vida não anda para trás e não se demora 
com os dias passados.


Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são 
arremessados como flechas vivas.


O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos 
estica com toda a sua força


Para que suas flechas se projetem, rápidas e para 
longe.


Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja 
vossa alegria:


Pois assim como ele ama a flecha que voa,


Ama também o arco que permanece estável.

Khalil Gibran 
Vossos filhos não são vossos filhos.


São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si 
mesma.


Vêm através de vós, mas não de vós.


E embora vivam convosco, não vos pertencem.


Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não 
vossos pensamentos,


Porque eles têm seus próprios pensamentos.


Podeis abrigar seus corpos, mas não suas 
almas;


Pois suas almas moram na mansão do amanhã,



III. Desenvolvimento da Afetividade

Estádios do desenvolvimento afetivo, segundo 

Piaget: 

I. Tendências elementares


II. Afetos perceptivos


III. Afetos intencionais


IV. Afetos intuitivos


V. Afetos normativos


VI. Afetos integrativos (sentimentos ideais e 
formação da personalidade)



Objetos e conteúdos escolares 
na Educação Infantil



Escola de Educação Infantil



Objetivos e direitos de aprendizagem e de desenvolvimento
Campos de experiências

1. “O eu, o outro e o nós”


2. “Corpo, gestos e movimentos”


3. “Traços, sons, cores e formas”


4. “Oralidade e escrita”


5. “Quantidades, relações e 
transformações”

• Conviver


• Brincar 


• Participar


• Explorar


• Expressar


• Conhecer-se 

Direitos 









Estádios do desenvolvimento 
afetivo



“A vida afetiva, como a vida intelectual, é adaptação contínua. As duas 
adaptações são paralelas e interdependentes. Os sentimentos exprimem os 
interesses e os valores das ações. A inteligência constitui a estrutura.


Piaget, A formação do símbolo na criança (1945)


• 1. Inato não significa contemporâneo ao nascimento. 


• 2. A influência do ambiente intervém em todos os níveis, mas igualmente 
importa a sensibilidade da resposta do sujeito aos estímulos. 




I. Tendências elementares
O primeiro estádio é o dos reflexos e instintos. Eles caracterizam-se por uma 
técnica e uma tendência.  

• Técnica: estrutura composta de reflexos coordenados em um mesmo sistema e 
que permite a satisfação de uma necessidade. 

• Tendência: necessidade hereditária, que corresponde a um elemento energético. 

Há três emoções incondicionais e primitivas:  

a) o medo,  

b) a cólera, e  

c) o afeto.



I. Tendências elementares: Conservação 
e transformação 

Toda tendência é integrada, não importa o nível em que 
se situe, em um contexto que a supera. Todo instinto, 
inclusive o mais indiscutivelmente hereditário, se 
expressa em comportamentos complexos, nos quais se 
misturam elementos diversos os mais desconhecidos. E 
estes conjuntos se transformam. Trata-se de uma 
tendência em incessante reconstrução.



II. Afetos perceptivos
A. Afetos perceptivos = sentimentos ligados às percepções (dor, agradável, 

desagradável, etc.).


B. Diferenciação das necessidades e dos interesses, até à satisfação de certo 
número de necessidades diferenciadas = formas diversas de satisfação (ou 
de decepção), com todo o tipo de matizes segundo a ação considerada


Se a satisfação é a causa da ação, qual é a causa da satisfação? É perigoso 
dissociar o comportamento em dois aspectos, afetivo e cognitivo, para em 
seguida considerar um a causa do outro. Assim como a compreensão não é 
causa da emoção, tampouco a emoção é causa da compreensão. A energética 
não pode engendrar estruturas, nem as estruturas criarem energia. A relação 
entre elas é indissociável, isto é, irredutível e complementar.   



III. Afetos intencionais
Caracterizam-se, no plano cognitivo ou afetivo, por regulações e coordenações 
complexas.


Plano cognitivo:  

• Diferenciação entre meios e fins;  

• Coordenação dos meios para um fim previamente fixado. 

Plano afetivo:  

• A afetividade se dirige ao outro, na medida em que este se distingue do 
próprio corpo da criança. 



III. Afetos intencionais: regulações 
Regulações de ativação: 

– Positivas: sentimentos de pressão ou de esforço. 
– Negativas: sentimentos de depressão ou de fadiga ou 

desinteresse 
Regulações de terminação: 

– Positivas: sentimentos de elação (alegria, triunfo) 
– Negativas: tristeza, angústia, ansiedade (fracasso) 

Estas regulações se relacionam com valor.



III. Afetos intencionais: Valor 

• Valor: Característica das coisas que consiste em serem 
elas mais ou menos estimadas ou desejadas por um 
sujeito ou grupo; em satisfazerem um certo fim; em 
terem um valor de troca ou de uso. 



IV. Afetos intuitivos
• Caracterizam o quarto estádio (2 a 7 anos) 

• Plano cognitivo: desenvolvimento da função 
simbólica 

• Plano afetivo: desenvolvimento dos sentimentos 
i n t e r - i n d i v i d u a i s e m o r a i s q u e 
progressivamente constituirão os sentimentos 
normativos e as escalas de valores



III. Afetos intuitivos: o lugar do outro 
• A simpatia e a antipatia como valorização do outro (os 

sentimentos inter-individuais mais elementares).  

• Indivíduos “cansativos” e “econômicos”.  

• Toda conduta responde a um interesse.  

• A indignação ou aprovação como “emoções morais”.  

• Valores reais e virtuais (sentimento de gratidão e de 
reconhecimento, altruísmo). 



III. Afetos intuitivos: A formação da consciência moral 

• Esquema de reação às pessoas – esquema que se 
recria, isto é, que se reconstrói a cada ocasião. 

• “Os esquemas de conduta relacionados às pessoas como 
os relacionados aos objetos são ao mesmo tempo 
afetivos e cognitivos.” 



III. Afetos intuitivos: obediência e respeito  

O sentimento de obrigação está ligado ao sentimento inter-
individual de respeito.  

O respeito unilateral que caracteriza a moral de obediência 
é um sentimento seminormativo.  

A responsabilidade como qualidade do que é passível de 
uma sanção. Responsabilidade objetiva e  subjetiva. 



IV. Afetos normativos

• Características do quinto estádio (7 a 11 anos): Os 
afetos normativos, a vontade e os sentimentos morais 
autônomos. 

• Plano cognitivo: operações concretas (ação interiorizada, 
reversível, que pode se coordenar com outras e que 
supõe invariantes)  

• Plano afetivo: conservação de sentimentos (a vontade 
como forma de reversibilidade) e os sentimentos morais 
autônomos (justiça e respeito mútuo)



Vontade 

• Como “não seguir uma tendência inferior e forte, mas reforçar 
uma tendência superior e fraca, fazendo-a triunfar?”  

• A ação voluntária como o equivalente no plano afetivo das 
operações da inteligência. 

• A vontade como análoga à descentração 

• Decisão voluntária 

• Vontade: regulação das regulações.



 VI. Sentimentos integrativos ou ideais
Características cognitivas: operações formais   

a) operar com hipóteses sobre o possível ou o real,  

b) utilizar a lógica das proposições,  

c) dissociar o conteúdo da forma de raciocínio, 

d) operações de segunda ordem,  

e) operações combinatórias,  

f) possibilidade de reflexão, isto é, de voltar o pensamento 
sobre si mesmo.



VI. Sentimentos ideais: Inserção na sociedade adulta 
  

a) por se sentir igual ao outro,  

b) pela inserção profissional ou por uma programa de vida e 
projetos de curto e longo prazo,  

c) pela tendência de reformar a sociedade que o cerca. 
Sentimentos jurídicos (interesse pela regra e estrutura 
de grupo), elaboração de teorias, de sistemas ou 
doutrinas a assimilar. 


