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MANIFESTAÇÕES AFETIVO-EMOCIONAIS  
NA BRINCADEIRA DA CRIANÇA  

 

ROCHA, Dayane Silva 

CHICON, José Francisco (orientador) 

 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetiva investigar e analisar como ocorrem as manifestações afetivo-

emocionais nas brincadeiras das crianças na brinquedoteca, organizada no 

Laboratório de Educação Física Adaptada da Universidade Federal do Espírito 

Santo. A metodologia fundamenta-se em uma pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo e exploratório. A análise de dados aponta que manifestações de afeto e 

emoção entre as crianças evidenciavam-se, principalmente, quando estavam 

envolvidas no universo de “faz de conta”, da brincadeira infantil. As relações 

afetivo-emocionais serão analisadas a partir da perspectiva histórico-cultural, que 

compreende que o desenvolvimento humano ocorre articulado com a relação 

estabelecida entre o homem e o meio histórico e cultural em que ele está inserido. 

 

Palavras-chave: Afeto. Emoção. Brincadeira. Criança. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate and analyze how the manifestations occur in 

affective-emotional games of children in the playroom, organized by the Laboratory 

of Adapted Physical Education, Federal University of Espírito Santo. The 

methodology is based on a qualitative, descriptive and exploratory. The data 

analysis shows that expressions of affection and emotion among children is 

evidenced mainly when they were involved in the world of "make-believe" of 

childhood play. The affective-emotional relationships are analyzed from the 

cultural-historical perspective, which understands that human development is linked 

to the relationship between man and the historical and cultural context in which it is 

inserted. 

 

Keyword: Affection. Emotion. Play. Child 

 

 
RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo investigar y analizar cómo se producen las 

manifestaciones afectivo-emocional en los juegos de los niños en la sala de juegos, 

organizado por el Laboratorio de Educación Física Adaptada, Universidad Federal 

de Espírito Santo. La metodología se basa en un análisis cualitativo, descriptivo y 

exploratorio. El análisis de los datos muestra que las expresiones de afecto y 

emoción entre los niños se pone de manifiesto sobre todo cuando ellos estuvieron 
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involucrados en el mundo de la "imaginación" de los juegos infantiles. Las 

relaciones afectivo-emocionales se analizan desde el punto de vista histórico-

cultural, que entiende que el desarrollo humano se vincula a la relación entre el 

hombre y el contexto histórico y cultural en que se inserta. 

 

Palabras-Clave: Afecto. Emoción. Broma. Niño. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse neste estudo surgiu da experiência adquirida enquanto bolsista do 

Laboratório de Educação Física adaptada, Centro de Educação Física e Desportos, 

Universidade Federal do Espírito Santo (LAEFA/CEFD/UFES). No Laefa, 

participava do projeto de extensão universitária: “Prática Pedagógica de Educação 

Física Adaptada para Pessoas com Deficiência”, atuando em seus subprojetos de 

pesquisa e extensão “Brinquedoteca: aprender brincando” e “Manifestações da 

Cultura Popular para Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual”.  

 

Ao atuar no projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”, tivemos a 

oportunidade de interagir com crianças da educação infantil em turmas inclusivas, 

em um ambiente rico em estímulos, onde a interação entre eles eram suscetíveis a 

externação de sentimentos e emoções que nos mobilizavam a melhor compreender 

esse fenômeno.  

 

Também, durante o momento de avaliação e planejamento, posterior a intervenção 

no projeto de extensão, percebemos que por muitas vezes o afeto e a emoção se 

faziam presentes na interação das crianças na brinquedoteca, na forma de medo, 

carinho, conflitos, alegria etc. Essa situação nos fez indagar: como ocorrem as 

manifestações afetivo-emocionais nas brincadeiras da criança na brinquedoteca?  

 

Essa questão problema nos instigou a realizar esta pesquisa com o objetivo de 

investigar e analisar como ocorrem as manifestações afetivo-emocionais nas 

brincadeiras das crianças na brinquedoteca.  

 

 

DIMENSÃO AFETIVO-EMOCIONAL E A ABORDAGEM 

HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A abordagem histórico-cultural defende a ideia de que o desenvolvimento humano 

se dá a partir das relações que o homem estabelece com o meio em que está inserido. 
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Para essa corrente, segundo Oliveira (2005, p. 192) “[...] o desenvolvimento se dá 

por meio da internalização das concepções de mundo, valores e modos de sentir 

elaborados na vida social e acumulados historicamente. De maneira similar também 

aconteceria o desenvolvimento da dimensão afetivo-emocional”. 

 

Vigotski, um dos maiores pensadores da corrente histórico-cultural, explica o 

processo de internalização ao discutir sobre a formação social da mente. De acordo 

com o autor, “[...] chamamos de internalização a reconstrução interna de uma 

operação externa” (VIGOTSKI, 2007, p. 56). Em outras palavras, as marcas 

externas vão se transformar em processos internos de mediação.  

 

Vigotski (2007), ao atribuir o papel fundamental do outro (o outro que pode ser uma 

pessoa ou um objeto social) nesse processo, destaca também a função dos signos ou 

“instrumentos psicológicos” nessa tarefa de internalização. Os signos são elementos 

que representam ou expressam outros objetos, eventos, situações. Vigotski atribui 

um lugar especial no mundo dos signos à palavra, com ela, pode-se nomear 

categorizar e atribuir significados a elementos da realidade.  

 

De acordo com Oliveira (2006, p. 36), 

 

Os sistemas de representação da realidade – e a linguagem é o 

sistema simbólico básico de todos os grupos humanos – são, 

portanto, socialmente dados. É o grupo cultural onde o indivíduo se 

desenvolve que lhe fornece formas de perceber e organizar o real, as 

quais vão constituir os instrumentos psicológicos que fazem a 

mediação entre o indivíduo e o mundo. 

 

Enquanto elementos mediadores entre o homem e o mundo real, esses sistemas de 

significações atuam como um “filtro” através do qual o indivíduo será capaz de 

compreender o mundo e agir sobre ele. O processo de internalização do indivíduo, 

não é então, um processo estático ou passivo de absorção, mas sim um processo de 

transformação, de síntese (OLIVEIRA, 2006). 

 

Nesse bojo, o afeto e a emoção também se desenvolveriam pela transformação 

sócio-histórico-cultural como em outras esferas do desenvolvimento. Nesse sentido, 

o afeto se apresentaria como uma força que move o pensamento e as ações, 
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inserindo-se no universo dos desejos, das necessidades e vontades; por sua vez, a 

emoção estaria envolvida numa espécie de resultado de avaliação feita pelo 

organismo, em sua relação com o meio (VIGOTSKI apud OLIVEIRA, 2005).  

 

O afeto aqui é entendido para além daquilo considerado tradicionalmente como bom 

ou prazeroso feito um abraço, por exemplo. Para Vigotski (2007), as relações 

afetivo-emocionais assumem uma dupla direção. O desenvolvimento dos conceitos e 

o refinamento das formas de conceber e ser concebido no mundo através do 

processo de internalização, das funções psicológicas superiores, interfere no rumo 

do afeto e da emoção, podendo assim, serem identificados também como relação 

afetivo-emocional um olhar enfurecido, um choro ou um conflito.  

 

Nessa perspectiva o afeto é entendido como algo inerente à interação dos sujeitos, 

no entanto esse processo interativo não ocorre sempre de maneira harmoniosa 

liberada de conflitos, as relações também são estabelecidas em condições 

consideradas socialmente desagradáveis. Para entender essa dupla direção dos 

fenômenos afetivos no plano da relação com o outro, a definição de afeto sugerida 

por Angel Pino é significativa: “[...] os fenômenos afetivos representam a maneira 

como os acontecimentos repercutem na natureza sensível do ser humano, 

produzindo nele um elenco de reações matizadas que definem o seu modo de ser no 

mundo” (PINO apud OLIVEIRA, 2005, p. 194). Logo, os aspectos que mais 

fortemente afetam o sujeito em sua natureza sensível referem-se às atitudes e às 

reações do outro com ele próprio, ou seja, estão nas relações humanas e nas 

experiências que elas evocam. 

 

 

O DESIGN METODOLÓGICO 

 

O estudo se configura numa pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). Está orientado para a observação, registro e análise de 

como ocorrem as manifestações afetivo-emocionais nas brincadeiras das crianças na 

brinquedoteca, organizada no espaço do Laefa. 
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Os sujeitos foram 15 crianças, de ambos os sexos, com idades entre 4 e 5 anos, 

sendo 12 crianças do Centro de Educação Infantil da UFES (CRIARTE/UFES) com 

desenvolvimento típico e 3 com deficiência intelectual, física e autismo, oriundas da 

comunidade de Vitória-ES. Estes alunos foram atendidos no espaço da 

brinquedoteca por seis estagiários do curso de Educação Física, contando com o 

aluno bolsista, em um encontro semanal, no turno vespertino, das 14 às 15 horas, 

durante um semestre letivo, consistindo em 14 encontros. 

 

Na brinquedoteca, que está organizada em diferentes cantinhos temáticos como 

casinha, camarim, leitura, jogos de construção, etc., os alunos foram recebidos pelos 

estagiários com uma conversa inicial (ritos de entrada) para relembrar atividades, 

situações e acontecimentos do encontro anterior e sobre as regras de uso do espaço 

e, em seguida, os alunos foram orientados a explorar os diferentes cantinhos 

temáticos, espontaneamente, a partir do próprio interesse. À medida que começavam 

a brincar, os estagiários observavam e, paulatinamente, iam se inserindo nas 

brincadeiras, tornando-se parceiros, procurando estimular, promover, ampliar e 

enriquecer a brincadeira da criança. Ao final, todos eram orientados a organizar o 

espaço, guardando os brinquedos nos lugares e, em seguida, refazer a rodinha de 

conversa (ritos de saída), para avaliar o que havia sido realizado. 

 

No momento do atendimento os estagiários assumiram as seguintes posições: o 

aluno bolsista e outro estagiário se ocuparam em realizar a observação participante, 

a videogravação e fotografia das aulas e quatro se ocuparam com a função de 

brinquedistas, isto é, aqueles que atuavam estimulando a brincadeira da criança. Para 

além desse momento, a equipe de pesquisa se reunia logo após o atendimento, das 

15 às 17 horas, para realizar a avaliação e planejamento do encontro seguinte e 

estudos de textos relacionados à temática em tese.  

 

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados a observação participante, 

videogravação das sessões, registros em diário de campo. Para a utilização de 

imagens em vídeo, os pais e/ou responsáveis nos autorizaram por meio do “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido”. Os dados foram analisados com base em 

alguns elementos da técnica de análise de conteúdos (BARDIN, 1994). 
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MANIFESTAÇÕES AFETIVO-EMOCIONAIS NA 

BRINCADEIRA DAS CRIANÇAS NA BRINQUEDOTECA 

 

Durante o momento de avaliação realizado após cada atendimento, apareciam com 

recorrência, evidências de manifestações de afeto e emoção entre as crianças, 

principalmente, quando estavam envolvidas no universo de “faz de conta”, da 

brincadeira infantil. Essa recorrência acontece, porque, não existem relações 

humanas que não sejam perpassadas por certo nível de afeto. Por isso, o afeto seria 

constituído inexoravelmente ao processo interativo (OLIVEIRA, 2005). 

 

A seguir, serão destacados alguns episódios que são relevantes para ilustrar o modo 

pelo qual se configuram as manifestações nas crianças de afeto e emoção em 

situação de inclusão no espaço da brinquedoteca. É importante ressaltar que os 

nomes empregados aos sujeitos no presente estudo são fictícios, como recurso para 

preservar suas identidades.  

 

No dia 27 de abril de 2010, o professor coordenador inicia uma atividade dirigida 

com os alunos na brinquedoteca, utilizando como recurso didático o jogo simbólico. 

A atividade consistia em uma ginástica historiada, na qual, o coordenador instigava 

os alunos a fazer uma viagem pela floresta, devendo tomar cuidado para não 

acordarem o “leão dorminhoco” (estagiário com máscara de leão) que morava lá. Ao 

conduzi-los pela floresta imaginária, o coordenador indicava uma série de obstáculos 

que deveriam superar para chegar à toca do leão dorminhoco, como atravessar o rio, 

pulando de pedra em pedra, passar por baixo da cerca de arame farpado etc., até que 

finalmente chegaram próximo a toca do leão.  Nesse momento, o alertou aos alunos 

que o leão, muito dorminhoco, ficava furioso quando era acordado e solicitou que 

construíssem com colchonetes um lugar seguro, onde poderiam se refugiar caso o 

leão os atacassem. Depois que o abrigo foi construído, o coordenador orientou os 

alunos a irem até a toca do leão para acordá-lo, gritando todos ao mesmo tempo, 

portanto, tinha que esperar os colegas mais lentos chegarem até a toca para gritarem. 

Ao darem o grito, o leão acordou furioso e saiu da toca em perseguição aos alunos, 

que correram em direção ao abrigo construído, a exceção de um.   
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Yuri correu em direção a um brinquedista com uma expressão na face que 

denunciava o medo, pulando em seu colo em busca de proteção. Nesse momento, a 

emoção é manifestada na forma de medo pelo menino. O modo pelo qual Yuri foi 

afetado pelo acontecimento, diferencia-se do modo pelo qual as outras crianças 

foram afetadas na mesma atividade; “o emocional, sob diferentes estados de ânimo, 

interfere nos rumos da atividade imaginária” (OLIVEIRA, 2010, p. 382).  

 

No seguimento da brincadeira as crianças combinavam estratégias para fugir do leão 

e voltar a fazê-lo dormir, elas se encaminharam até o cantinho da sucata e pegaram 

espadas feitas de jornal para se defender do leão, e com o objetivo de colocar o leão 

para dormir começaram a cantar, “dorme leão que a cuca vai pegar, mamãe foi na 

feira, papai foi passear”. O brinquedista age na tentativa de mediação da situação 

com o Yuri oferecendo-o uma espada a fim de trazê-lo de volta à brincadeira, o 

menino aceita a espada, mas permanece no colo do brinquedista observando os 

acontecimentos da brincadeira, mas, sem participar ativamente da atividade. As 

outras crianças conseguem colocar o leão para dormir e, estimuladas pelo professor 

coordenador adotam como estratégia para derrotar o leão amarrar suas pernas com 

uma corda para que ele não consiga correr atrás deles quando acordado, com o leão 

devidamente amarrado, as crianças se propõe a acordá-lo, gritando novamente 

“acorda leão”; o leão consegue se livrar das amarras e sai correndo para capturar as 

crianças, que por sua vez, se defendem do leão com as espadas. Neste momento, 

Yuri expressa o desejo de ser participante da brincadeira; sem descer do colo do 

brinquedista, Yuri aplica um golpe no leão com a espada que estava em sua mão. As 

crianças decidem em pôr novamente o leão para dormir para depois acordá-lo, então, 

o brinquedista inicia um diálogo com Yuri para estimular sua participação na 

brincadeira: 

— Brinquedista: vai lá! 

— Yuri: não! 

— Brinquedista: vamos acordar o leão? 

— Yuri: não quero! 

— Brinquedista: o leão é de mentira! 

— Yuri: não quero! 
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Podemos observar que apesar do desejo apresentado pelo menino anteriormente, de 

ser sujeito participante da brincadeira, sua participação como ser agente naquele 

momento é comprometido pelas suas emoções expressadas na presença do medo.  

 

De acordo com Vigotski (1987, p. 21), “[...] todo sentimento, toda emoción tiende a 

manifestarse en determinadas imágenes concordantes com ella, como si la emoción 

pudiese elegir impressiones, ideas, imagenes congruentes com el estado de ánimo 

que nos dominase em aquel instante”. 

 

O brinquedista se aproxima com Yuri da toca do leão, onde as crianças estavam 

colocando o leão para dormir e insiste na participação de Yuri na atividade, 

propondo que ele acordasse o leão, “vamos fazer o seguinte, você só acorda o leão 

que eu te pego no colo”, Yuri no primeiro instante, não aceita o acordo proposto 

pelo brinquedista, ele fica apavorado gritando “não, não quero!” abraçando 

fortemente o pescoço do brinquedista. Mas, o brinquedista insiste “é só acordar, 

qualquer coisa você vem correndo pro meu lado”, neste momento Yuri é colocado 

no chão e mesmo visivelmente inseguro gritou, “acorda leão!” e desconfiado, logo 

se dirigiu para perto do brinquedista, mesmo com o leão tendo continuado a dormir. 

O brinquedista orientou a Yuri que estava na hora de acordar o leão, e que ele 

deveria ir junto com os seus colegas para acordá-lo também, as expressões de Yuri 

denunciavam o pavor que ele estava sentindo naquele momento, em um primeiro 

momento ele recusou a proposta do brinquedista, mas logo após apresentou suas 

condições para que participasse da brincadeira na fala, “então você vai ter que ficar 

perto de mim”. Yuri estava ali, no chão, mas não soltava em nenhum momento a 

mão do brinquedista e a todo instante tentava voltar ao seu colo; mas o brinquedista 

reforçava seu acordo dizendo, “eu só vou te pegar no colo depois que o leão acordar, 

vai lá”. O leão acordou com os gritos das crianças de “acorda leão”, percebendo que 

o leão havia acordado Yuri rapidamente pulou no colo do brinquedista. 

 

Nas relações de interação que Yuri construiu durante a brincadeira de “faz de 

conta”, o brinquedista passou a ser representado em seu imaginário como alguém 

que lhe dava segurança, que se podia confiar. Entretanto, o “leão” assume o papel de 

quem apresenta perigo, de quem ocasiona emoções desagradáveis. Essa dupla 

direção em que o processo interativo foi configurado num mesmo evento pelo aluno, 
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vem ao encontro das idéias que Pino esboça ao falar sobre a dimensão afetivo-

emocional, onde ele afirma que essa dimensão está para além daquilo considerado 

bom ou agradável, o afetivo também se constitui em situações consideradas ruins ou 

desagradáveis. Neste sentido, têm-se o afetivo como sendo “uma qualidade das 

relações humana e das experiências que elas evocam” (OLIVEIRA, 2005, p. 200). 

Em meio a essas relações humanas, o indivíduo elabora, significa e vive 

afetivamente nessa interação com outro e, ao mesmo tempo, vai significando a si 

próprio nessa relação, ou seja, vai oferecendo condições interativas necessárias para 

a constituição do “eu”. 

 

A reação de Yuri frente ao leão chamou a atenção dos brinquedistas e do professor 

coordenador, tornando-se tema de debate e discussão no momento de avaliação da 

atividade. O grupo decidiu estimular Yuri no enfrentamento e superação do medo, 

para isso, no planejamento da aula seguinte a atividade em questão foi 

ressignificada, porém, manteve-se a figura do leão no contexto.  

 

Nessa nova versão da “ginástica historiada” anterior, uma brinquedista vestida de 

bruxa aparecia jogando um feitiço em uma princesa. O feitiço faria com que a 

princesa dormisse para sempre. Haveria uma forma de salvar a princesa, o professor 

coordenador informou às crianças que a bruxa havia escondido um tesouro na 

floresta, e que esse tesouro seria capaz de quebrar o feitiço da bruxa se a turma o 

levasse até a princesa. As crianças foram até o cantinho do camarim e fantasiaram-se 

de princesas e super-heróis, pegaram espadas e outros brinquedos para se defender 

dos perigos que poderiam encontrar na floresta, em seguida, foram encaminhadas 

para o espaço externo a brinquedoteca em uma área aberta repleta de árvores.  

 

É importante ressaltar que, não necessariamente, um espaço para ser caracterizado 

como brinquedoteca precisa estar repleto de brinquedos, de acordo com Cunha 

(1994, p. 13), “[...] embora os brinquedos sejam a atração principal de uma 

BRINQUEDOTECA, ela pode existir mesmo sem brinquedos, desde que outros 

estímulos às atividades lúdicas sejam proporcionados”. 

 

No espaço externo, atrás das árvores se encontravam brinquedistas munidos com 

fantoches que, fariam o diálogo com os alunos fornecendo pistas a fim de direcioná-
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los a encontrar o tesouro. O primeiro fantoche era um lobo, as crianças se 

aproximaram e pediram ajuda, mas, o lobo disse que não sabia onde estava o 

tesouro, porém, seu amigo que fala “au! au!” poderia ajudá-los. As crianças 

entenderam o jogo de adivinhação e gritaram: “É o cachorro!” Ao avistar o fantoche 

do cachorro, elas logo correram em sua direção.  

 

Yuri participava da atividade junto com o grupo, envolvia-se no mundo simbólico, 

mostrava-se muito empolgado com a possibilidade de ajudar a salvar a princesa e ele 

também interagia estabelecendo diálogo com o fantoche, “A bruxa... ela matou a 

princesa, fez um feitiço pra ela dormir”, referindo-se à bruxa, ele ainda perguntou: 

“Para onde ela foi?”. 

 

O cachorro não soube informar as crianças onde a bruxa escondeu o tesouro, mas 

indicou que seu amigo “Louro José” poderia ajudá-las. As crianças correram até o 

fantoche do papagaio e repetiram a pergunta. Então, o papagaio indagou as crianças: 

“Se vocês encontrarem o tesouro a princesa vai acordar?” Todas responderam em 

coro que: “Sim”. Até que chegaram ao fantoche do jacaré que as alertou a terem 

cuidado com o leão da floresta, pois ele é perigoso. Ao avistarem o leão as crianças 

se voltaram a ele com a intenção de acordá-lo, mas, o professor coordenador 

lembrou que o objetivo deles naquele momento era resgatar o tesouro para salvar a 

princesa e que deveriam ser cuidadosos para não acordarem o leão antes do tempo. 

Yuri falou baixinho: “Ali o leão” e fez sinal de silêncio para a turma. O professor 

coordenador continuou mediando a ação e estimulou os alunos no sentido de 

estabelecerem diálogo com o fantoche para descobrirem em que local da floresta 

estava escondido o tesouro. O jacaré informou aos alunos que o tesouro estava 

escondido debaixo do leão.  

 

Nesse momento, Yuri distancia-se do grupo e fica atrás de um brinquedista, a 

procura de proteção. O brinquedista se aproxima do grupo e Yuri o segue, 

segurando-o pela camisa, em seguida, o brinquedista se afasta de Yuri, mas, o 

menino percebe e vai atrás do brinquedista novamente. Enquanto isso as outras 

crianças se aproximam do leão e observa ele dormindo (Yuri acompanha a 

movimentação de longe), depois voltam para o local que estavam anteriormente. 

Yuri se aproxima de seu amigo Lucas e fala: “Estou com medo”. Caio escuta e 
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apontando para o leão diz: “Ele é o Leonardo” – o brinquedista. O aluno Caio alerta 

a Yuri “É só uma brincadeira”, indicando que ele não precisaria ter medo do leão. 

Nesse momento, Yuri aparenta estar mais confortável diante da situação: “Eu 

descobri o nome dele, acho que é o Léo”. 

 

As crianças são estimuladas pelo professor orientador no sentido de formularem um 

plano para resgatar o tesouro. Surgiram algumas sugestões e juntando todas 

constituíram um único plano que ficou organizado da seguinte forma: parte do grupo 

se esconderia atrás de uma árvore, enquanto o restante do grupo ficaria responsáveis 

em distrair o leão, assim, os que estavam escondidos poderiam entrar na casinha do 

leão e resgatar o tesouro.  

 

Na sequência o professor orientador convida os alunos a acordar o leão e avisa para 

aqueles que estavam com medo, para ficarem na casinha de proteção — local 

demarcado com colchonetes, onde estariam seguros. Duas meninas se dirigiram para 

o local e Yuri ameaçou a ir também, mas, uma brinquedista interferiu dizendo: 

“Você vai enfrentar o leão”. Yuri respondeu: “É... eu não tenho medo!”. O menino 

trazia em sua mão uma espada de jornal. A brinquedista prosseguiu com o diálogo, 

dizendo: “Sua espada é poderosa!”. Yuri confirma: “Minha espada é de fogo!”. 

Nesse momento, o grupo segue em direção ao leão com o objetivo de acordá-lo. 

Yuri segue com o grupo, mas, segurando um brinquedista pela mão. Chegando a 

toca do leão, as crianças gritam: “Acorda leão”. O leão despertou enfurecido e 

correu atrás das crianças. Yuri imediatamente abandona o brinquedista e sai 

correndo com as outras crianças em direção a “casinha de segurança”. Enquanto 

isso, a outra parte do grupo que estava escondido atrás das árvores, regatou o tesouro 

e o levou para a casinha. O leão rodeava a “casinha de segurança” a espera de uma 

vítima. Cantando uma música de ninar, as crianças encaminharam o leão à sua casa 

e fizeram-no dormir. Yuri já não sentia medo, ele ia à frente do grupo cantando e 

exibindo sua “espada de fogo”.  

 

A atividade simbólica adquiriu uma função organizadora, que invadiu o processo de 

utilização de instrumentos e produziu formas fundamentalmente novas de 

comportamento (VIGOTSKI, 2007).  
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Com o tesouro resgatado, os alunos voltaram para o interior da brinquedoteca para 

salvar a princesa. Yuri era quem estava de posse do tesouro e colocando-o próximo à 

princesa, o feitiço que a bruxa havia lançado foi desfeito. Nesse momento, a 

princesa acordou e Yuri empolgado contou a ela a aventura que tiveram que 

enfrentar para salvá-la e o quanto corajoso ele foi ao enfrentar o leão que habitava a 

floresta com a sua “espada de fogo”. O menino sentia-se um herói. 

 

No processo interativo vivenciado na brincadeira simbólica envolvendo o “leão”, 

Yuri foi elaborando, significando e ressignificando a si próprio nessa relação. 

 

Outro fato nos chamou a atenção para aquilo que nos afeta em nossa natureza 

sensível. No dia 19 de outubro de 2010 durante o momento onde as crianças eram 

estimuladas a brincar livremente a partir de seus interesses, o aluno Yuri e o aluno 

Renan brincavam com uma caixa de papelão, fazendo uso do imaginário a caixa de 

papelão representava um “ônibus espacial” na brincadeira de “faz de conta” criada 

pelos dois meninos. Yuri e Renan entravam na caixa e diziam estar viajando pelo 

espaço, eles iam de um planeta para o outro, até que em um momento Yuri e Renan 

iniciaram uma luta de espadas (feita de cartolina), onde Renan, mesmo sem haver 

qualquer intenção acertou o olho de Yuri, que começou a chorar. Yuri retornou para 

o “ônibus espacial” para explorar outros planetas, neste momento Renan fez a 

tentativa de entrar na caixa, mas Yuri apresentou-se bastante irritado com o colega e, 

bloqueava a sua entrada o empurrando e dizendo que não caberiam os dois dentro da 

caixa.  

 

Anteriormente os dois brincavam juntos dentro da caixa sem que houvesse 

problemas, apresentavam-se felizes em estar compartilhando daquele momento 

juntos, em seguida, quando Yuri é machucado pelo amigo, o direcionamento da 

relação entre eles é afetado. Nota-se que sob diferentes estados de ânimo, o rumo da 

atividade imaginária sobre interferência (OLIVEIRA, 2010). 

 

Outra manifestação da dimensão afetiva ocorreu em relação ao aluno Carlos. Ele é 

uma criança com deficiência intelectual leve e não apresentava comunicação verbal, 

mas, comunicava-se bem pela expressão gestual. Carlos sempre é encontrado 

brincando sozinho ou acompanhado de um brinquedista, as outras crianças não 
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interagiam com ele. Em um dos encontros apresentamos aos alunos um teatro de 

fantoches que versava sobre amizade. A ideia era que ao final da apresentação, as 

personagens ensinassem uma música aos alunos para que cantassem e ao 

finalizarem, abraçassem um amigo que estivesse do lado. Carlos fez o movimento de 

dar um abraço em Rita que estava do seu lado, mas ela rejeitou a iniciativa de Carlos 

e abraçou outra colega.  

 

A situação chamou a atenção dos brinquedistas e o assunto virou tema de discussão 

no momento da avaliação. O grupo identificou a necessidade de propiciar atividades 

que favorecessem a interação dos colegas com Carlos. De posse dessa informação, o 

grupo de atendimento, considerando a facilidade que Carlos tem em se expressar 

corporalmente, planejou para a intervenção seguinte uma atividade de adivinhação 

por meio de “mímica”. Na atividade, os alunos ficavam sentados em círculo e um de 

cada vez dirigia-se ao centro e realizava a mímica de algo para os colegas 

adivinharem. Os alunos imitaram borboleta, gato, tigre, jacaré, etc. Carlos fez a 

mímica de uma árvore, com os braços esticados acima da cabeça e depois descendo 

levemente as mãos ele procurava representar a copa da árvore. Os colegas prestavam 

atenção na mímica de Carlos e interagia com ele arriscando palpites. Uma colega 

arriscou “pássaro” e outro, logo acertou, dizendo: “É uma árvore”. A partir desse 

dia, momentos de interação entre Carlos e os outros colegas passaram a ser visíveis 

não apenas nas atividades dirigidas, mas também, no momento em que brincavam 

livremente.  

 

Nesse episódio é atribuído papel fundamental ao professor que atua como agente 

mediador na estimulação e construção de formas de relação entre os alunos. Assim, 

ao tomar o conceito de zona de desenvolvimento proximal estabelecido por Vigotski 

(2007), vamos entender que é na interação social que o ser humano se desenvolve, 

logo, considerar os modos de participação do outro no desenvolvimento e valorizar 

as potencialidades do indivíduo, torna-se significativo para a construção de uma 

imagem positiva do aluno, a partir do momento em que se dá visibilidade a esse 

sujeito, possibilitando assim, que ele seja olhado pelo outro, seja significado pelo 

outro, tornando-se foco de sua atenção.  
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Nesse contexto, o conceito de zona de desenvolvimento proximal não incide 

somente no desenvolvimento cognitivo do sujeito, ele incide também na dimensão 

afetivo-emocional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo da dimensão afetivo-emocional tomando como referência a abordagem 

histórico-cultural atravessa a dimensão “eu/outro”. Essa corrente defende a ideia que 

o desenvolvimento humano se dá por meio da internalização das concepções de 

mundo, valores que foram construídos historicamente e estabelecido no contexto em 

que se está inserido. Oliveira (2006), ao explicar como o processo de internalização 

de Vigotski acontece, destaca a função do signo, atribuindo à palavra um lugar 

especial no universo simbólico, pois, através da palavra, o homem pode nomear 

categorizar atribuir significado aos elementos reais. 

 

Assim como em outras esferas do desenvolvimento considerados por Vigotski, as 

manifestações de afeto e emoção também estariam sujeitos à ação do mundo sócio-

histórico-cultual. Pino apud Oliveira (2005) revela que “O afeto constitui 

inexoravelmente o processo interativo” (p. 200). O mesmo autor, ao se referir às 

ideias de Pino, descreve que no plano da relação com o outro no universo afetivo, as 

reações obtidas do outro com o próprio sujeito, são os acontecimentos que 

repercutem mais fortemente em sua natureza sensível. Contudo, as interações 

estabelecidas entre os sujeitos, não são necessariamente harmoniosas ou liberadas de 

conflitos. 

 

A análise dos episódios aponta que manifestações de afeto e emoção nas 

brincadeiras das crianças e nas interações entre elas se fazem presentes não somente 

naquilo constituído socialmente como bom ou prazeroso, a dimensão afetivo-

emocional também está visível em um olhar enfurecido no meio de um conflito, no 

choro, ou onde não há abraços. Nesse sentido, chama-se a atenção para a dupla 

direção de como somos afetados. Em meio esta relação “eu/outro”, o 
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indivíduo elabora, significa e vive afetivamente nessa interação com outro e, ao 

mesmo tempo, vai significando a si próprio nessa relação. 
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