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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão do curso de Pedagogia tem como objetivo central 

compreender as possíveis relações entre a atitude afetiva do docente de Educação 

Infantil e adaptação da criança pequena ao ambiente escolar, bem como abordar o 

desenvolvimento de identidade de diferentes infâncias e da possibilidade de mais de 

um lugar da criança, além da escola. A metodologia escolhida foi de narrativa, a partir 

da importância da experiência e da narrativa apontada por Walter Benjamin. A partir 

das experiências durante o período de pesquisa, realizada por dois anos de estágio 

em uma instituição particular, reflete-se sobre a importância da Afetividade e de como 

essa se relaciona com diferentes aspectos da vida da criança. 

 

Palavras-chave: Afetividade; Educação Infantil; Lugar; Infâncias.    

 

 

ABSTRACT 

 

The present Monography of the course of Pedagogy has as main objective to 

understand the possible relations between the affective attitude of the teacher of child 

education and adaptation of the small child in the school environment, as well as to 

approach the development of identity of different childhoods and the possibility of more 

than one place of the child, besides the school. The methodology chosen was 

narrative, based on the importance of the experience and the narrative pointed out by 

Walter Benjamin. From the experiences during the research period, carried out by a 

two-year internship at a private institution of education, the importance of Affectivity is 

reflected and how it relates to different aspects of the child's life. 

 

Key-words: Affectivity; Child education; Place; Childhood. 



7 
 

SUMÁRIO 

 

Dedicatória ...................................................................................................4 

Agradecimentos ...........................................................................................5 

Resumo ........................................................................................................6 

Abstract ........................................................................................................6 

Apresentação ...............................................................................................8 

1. Narrativa e Experiências ..........................................................................11 

2. Infância e Educação infantil .....................................................................14 

2.1. Diferentes contextos e diferentes infâncias..................................14 
2.2. Lugar da criança – a escola?........................................................19 
2.3. Um pouco sobre a Educação Infantil............................................24 

 

3. Relação Professor – aluno e a Afetividade ..............................................29 

3.1. Relações Sociais e a constituição do sujeito...............................29 
3.2. Diferentes olhares sobre a Afetividade....................................... 34 

 

4. Uma Experiência de Amor, Temor e Responsabilidade.........................42 

5. Reflexões, considerações e perspectivas futuras...................................48 

 

Referências Bibliográficas ........................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

APRESENTAÇÃO 

 

“Me movo como educador porque, primeiro, me 

movo como gente.”   

Paulo Freire, 1996.  

 

É evidente a importância da Afetividade em qualquer etapa da educação, 

principalmente na Educação Infantil, etapa na qual a criança tem o primeiro contato 

com o mundo fora do universo familiar. Escolhi esse tema a partir da minha 

experiência, tanto na minha vida escolar básica, como no decorrer do curso de 

Pedagogia, com foco no período em que estive diretamente com crianças pequenas, 

momento no qual me encontrei e me ressignifiquei a cada contato, olhar, palavra, 

gesto, observação e ação.  

Decorrente das vivências durante meu estágio remunerado, no período de 1 

ano e 8 meses, com uma turma de Educação Infantil, a qual acompanhei, desde que 

as crianças tinham dois anos até os quatro anos de idade. A escolha do tema foi assim 

reforçada, levando em consideração que desde o princípio da minha vida acadêmica, 

tenho interesse em aprofundar a compreensão do que é a Afetividade e de como ela 

interfere na prática pedagógica.  

O contato direto com as crianças e suas professoras bem como a observação 

das relações entre esses sujeitos evidenciou a necessidade de estudar as relações 

de afeto, da adaptação da criança ao ambiente escolar quanto no seu 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional.  

O diálogo entre a minha experiência e autores como Vigotski (2009; 2010), 

Freire (1996), Reis (2011), Sarmento (2015) e as reflexões a partir disso ressignificam 

constantemente minha constituição como futura educadora. A consciência da minha 

responsabilidade, ativa, dentro da sociedade como um todo, a partir do momento em 

que eu, sendo eu, modifico o meio em que me encontro e, consequentemente, 

modifico o outro que comigo se relaciona. O meu exemplo é fundamental nesse 



9 
 

processo. Assim como o exemplo das professoras com as quais trabalhei e das 

crianças que convivi e com elas, aprendi.   

Isso está fortemente influenciado pela relação afetiva que se estabelece entre 

o professor, a criança e o espaço, como afirma Lopes (2006). Sobre essa perspectiva, 

afirma-se que, a formação de um sujeito amoroso, como defende Renato Hilário Reis, 

em sua obra “A Constituição do ser humano: amor-poder-saber na 

educação/alfabetização de jovens e adultos” (2011), depende de um exemplo 

amoroso de acolhimento, de escuta, de atenção e valorização do outro.  

A partir do que vivi, experenciei e daquilo que acredito ser fundamental na 

minha atuação como educadora e como ser amoroso, político e epistemológico (REIS, 

2011), trago ao leitor a proposta de verificar possíveis relações entre a ação afetiva 

do professor e o processo de adaptação e desenvolvimento social da criança na 

primeira infância. Tendo esse como objetivo geral de pesquisa, buscando 

“compreender possíveis relações entre a atitude afetiva do docente na adaptação 

escolar e no desenvolvimento social da criança pequena.” 

Para melhor esquematizar esse trabalho defini como meus objetivos 

específicos: 

 

✓ Identificar algumas perspectivas a respeito do conceito de infâncias. 

✓ Conhecer diferentes visões sobre o lugar da criança. 

✓ Apresentar a educação infantil em seu contexto social e político. 

✓ Compreender alguns discursos sobre Afetividade política e emocional.  

✓ Relacionar alguns conceitos de afetividade e de desenvolvimento infantil. 

✓ Investigar a afetividade dentro do ambiente escolar, com foco na Educação 

Infantil. 

✓ Relacionar a realidade prática de uma sala de Educação Infantil com alguns 

estudos a respeito dessa etapa. 

 

Assim, utilizando-me da narrativa, que explicarei melhor no primeiro capítulo, e 

do diálogo com aqueles que estudei para melhor compreender o que me propus, 

trago-lhe minha experiência, atrelada às ideias dos autores, que contribuíram 
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significativamente na minha formação acadêmica e pessoal, e refletimos juntos sobre 

algumas considerações que cheguei ao final desse processo.  

Para isso, justifico a escolha pela narrativa, partindo da perspectiva de Walter 

Benjamin (1994). Em seguida, apresento algumas reflexões sobre o conceito de 

infâncias e do lugar da criança, para depois, discutir sobre a relação entre educador e 

educando, investigando a importância das relações sociais e os diferentes olhares a 

respeito do componente Afetividade e apresento brevemente o conceito de ato 

responsável do professor. 

 Na busca por entender melhor o contexto em que me inseri e que decidi analisar 

neste trabalho, discorro sobre as diferentes perspectivas a respeito da Infância e sobre 

a Educação Infantil e sua proposta de educação integral da criança. Questiono-me e 

busco entender melhor sobre o lugar da criança. Seria ele apenas a escola, como 

determina o senso comum? Sarmento (2015), Vasconcellos (2017), Lopes (2006), e 

outros, me ajudam refletir sobre isso.  

 Por fim, deixo minhas visões, reflexões, análises, aprendizados e 

compreensões a partir desse período de trabalho com as crianças. Uma vivência de 

amor, temor e responsabilidade. Uma experiência de amadurecimento e 

transformação, do meu ser e do delas, que tanto contribuíram para minha vida como 

um todo: acadêmica, profissional e pessoal. 
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1 NARRATIVA E EXPERIÊNCIAS 

 

“Na narrativa de cada sujeito, uma história. Em cada história, um 
processo de desenvolvimento. E nesse processo de 
desenvolvimento, a partir do referencial práxico que discuti, está 
a garimpagem de indícios que revelam a possível ocorrência de 
transformação de cada sujeito ou sujeitos em sujeitos de amor, 
poder e saber” (REIS, 2011, p. 144) 
 
 

 Minha experiência como educadora, até aqui, me trouxe transformações 

bastante significativas na minha vida, profissional e pessoal. Encantei-me com as 

crianças pequenas desde que passei algumas horas observando uma turma em um 

trabalho de campo da Universidade. Foi na mesma escola que, no ano seguinte, 

ingressaria como estagiária, na função de auxiliar pedagógica.  

 O início foi desafiador. A falta de prática e a dificuldade em me adaptar à 

determinadas regras da instituição com relação à prática pedagógica fizeram-me 

indagar e refletir se a escola está de fato sendo o melhor lugar para a criança. Além 

disso, me questionei, por vezes, qual seria o meu papel dentro daquele contexto. Não 

me senti à vontade em cumprir apenas o que, naquele contexto, era feito na maior 

parte do tempo: o trabalho mecânico de cuidar das crianças no período em que 

estavam ali, sem se preocupar com o educar e com as consequências dos atos que 

nós, educadores, tínhamos naquele momento importante da vida das crianças – o 

primeiro contato com a escola.  

 Passei pela adaptação junto com as crianças. Aprendi coisas básicas, como 

trocar fraldas, auxiliar na alimentação, guardar brinquedos, recortar papéis, limpar os 

rostos, trocar roupa, entre outros procedimentos que era obrigada fazer. Com o 

decorrer do tempo, porém, deparei-me com a necessidade de cumprir com meu papel, 

pois independente da minha posição dentro da hierarquia institucional que eu vivia, 

eu não deixava de estar na posição de educadora.  

 Acredito que a narrativa seja a melhor forma de passar ao leitor, um pouco 

sobre essa experiência, que deixou marcas importantes na minha formação como 

futura pedagoga.  Para isso, busquei compreender algumas questões a respeito da 

narrativa.  

Dialogando com o autor Walter Benjamin, em sua obra “O narrador” (1994), 

percebo a importância da narrativa no sentido de que é mais do que transmitir a 
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experiência. Para Benjamin (1994), a narrativa é uma arte que “tem sempre em si, às 

vezes de forma latente, uma dimensão utilitária”. Essa afirmação justifica esse 

trabalho em forma de ensaio, no qual narro algumas das minhas vivências e reflito 

sobre elas, argumentando a respeito da importância das relações afetivas para a 

criança.  

Julgo ser necessário discorrer também a respeito de alguns conceitos de 

experiência, já que partiremos das minhas memórias e reflexões do tempo que 

trabalhei na escola para tratar do tema proposto. Lima (2013), ao analisar a obra de 

Benjamin (1994), afirma que a experiência é a “matéria prima do narrador” (p. 468).  

Para ele, a experiência é formada por aspectos isolados que se fixam na 

memória e, de forma inconsciente, são passados pelo narrador através da narrativa, 

na qual ele não só transmite a experiencia como também “transmite-se a própria 

capacidade de transmitir” (idem).  

Acredito na força da narração. Sei que, a partir dela, é possível reviver 

experiências e transmiti-las ao leitor, de forma a convida-lo a participar da sua história. 

Concordo com a ideia de que: 

 

O narrador é aquele que professa. E professar é um verbo que 
tem o sentido não apenas de reconhecer publicamente, 
confessar, propagar, mas é também de pôr em prática. Ou seja, 
converter a vida em narrativa e a narrativa em vida. 
(VASCONCELLOS, 2008, p. 119).  

 

Com isso, digo que não acredito ter o “dom narrativo” que Benjamim (1994) 

afirma se apresentar nos narradores natos. Apenas trago-lhes minhas experiências, 

que de fato foram e continuam sendo significativas na minha formação. Organizo-as 

de forma que seja possível, a partir delas, minha reflexão sobre o aspecto da 

afetividade e sua evidente importância na educação.  

Espero que o leitor possa sentir, ao ler meus relatos, reflexões e diálogos com 

os autores, um pouco da alegria, do prazer e da gratidão que tenho com essas 

crianças, professoras e as pessoas com quem convivi e aprendi nesse período. 

Ressalto ainda que essas são apenas as primeiras das muitas discussões e 

compreensões que espero ter no decorrer da minha formação que se pretende 
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contínua como educadora, já que acredito ser essa uma área na qual nunca paramos 

de buscar novos conhecimentos e transformações.  
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2 INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Falar sobre a infância é um desafio. Isso porque existem diferentes construções 

a respeito desse conceito, ainda bastante discutido e pensado. Pensar sobre as 

culturas de infância e como elas se constituem é, porém, imprescindível para que 

possamos pensar em uma educação que valorize a criança.  

Partindo disso, considero interessante buscarmos compreender um pouco 

sobre algumas discussões a respeito da infância ou das infâncias, já que este é um 

conceito plural e que abrange contextos e culturas diferentes. Como defende Angela 

Borba (2008), “é necessário romper com uma única ideia única e universal de infância 

e entende-la em sua singularidade, o que significa considerar a sua pluralidade, a sua 

diversidade, as diferentes infâncias vividas por nossas crianças contemporâneas”. 

(BORBA, 2008, p. 74-75). 

Dialogando também com outros autores como Cassiano Amorim, Tânia 

Vasconcellos, Jader Janer (2008), trago ao leitor minhas reflexões sobre a infância, 

os lugares das crianças (será que é a Escola?) e a Educação Infantil, primeira etapa 

da Educação Básica.  

 

2.1. Diferentes contextos, diferentes infâncias.  

Sabe-se que predomina ainda, sobre as crianças, uma visão adulta de como 

elas devem agir, o que gostam, desejam, pensam, sabem, fazem, ainda é 

determinado pelos adultos. É nessa perspectiva que as escolas que conheço 

trabalham. O que a criança poderá vir a ser, a partir da educação que proporcionam 

a elas? Esta é a propaganda de tantas instituições privadas que podemos ver nos 

outdoors pelas ruas do Distrito Federal.  

A pergunta que faço a respeito disso é: será que estamos, então, dando ouvidos 

à criança? Vemos em alguns textos e discussões o termo “dar voz” ao estudante, mas, 

se pensarmos com cuidado, ele já tem essa voz. A criança se expressa, fala, reclama, 

chora. Tenta, à sua maneira, se posicionar no mundo e ressignificar as regras que o 
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adulto impõe. Isso pode ser observado nas brincadeiras, por exemplo, uma das 

maiores formas de expressão e de ser criança.  

É por isso que, nesse momento, precisamos quebrar a ideia de que a criança 

deve ser vista apenas na perspectiva de possibilidade do “vir a ser”. Borba (2008) 

afirma que “a ideia que temos hoje de infância é uma construção social [...] marcada 

por uma visão de criança como alguém que precisa ser educada, preparada para a 

vida futura, para o adulto que será um dia” (BORBA, 2008, p. 77).  

A autora explica, porém, que para entendermos melhor as crianças, “é preciso 

penetrar verdadeiramente no mundo da criança, ela mesma, no seu tempo presente 

e compreendê-la do seu próprio ponto de vista” (BORBA, 2008, p. 74). Ou seja, é 

fundamental que percebamos a criança como um sujeito que vive o agora e que age 

sobre o presente de forma ativa.  

Além disso, é importante perceber que o conceito de infância, além de não ser 

“único, universal e abstrato” (BORBA, 2008, p. 76), não se limita apenas à criança. 

Como defende LOPES (2008), a infância é construída pelas crianças, adultos e 

instituições, buscando sua valorização e significação dentro da sociedade. O autor 

afirma ainda que uma mesma noção de infância pode se apresentar de formas 

diferentes, “de acordo com os interesses de quem a utiliza” (LOPES, 2008, p. 62).  

É difícil nos lembrar com clareza da nossa infância. Alguns momentos ficam 

marcados enquanto outros se escondem entre as memórias mais recentes, deixando 

marcas no nosso inconsciente. Se paro para pensar sobre o que era ser criança 15 

anos atrás, recordo-me das brincadeiras, das relações com meus amigos, dos sonhos 

de ser modelo, pintora, cantora, atriz, médica, professora. Não tinha medo de sonhar, 

de criar, de ousar. É essa a memória significativa que eu tenho, hoje, sobre ser 

criança.  

Refletindo sobre as crianças de hoje, indago-me: do que elas lembrarão daqui 

a 10 anos? Como serão suas lembranças sobre “ser criança” quando estiverem 

terminando essa etapa de suas vidas e assumido a posição de adultos dentro da 

sociedade? Acredito ser importante refletirmos sobre isso quando nos colocamos na 

posição de educadores. Podemos ter papel fundamental na forma como a criança 

lembrará de si e da sua história amanhã.  



16 
 

Por isso, ao falarmos das crianças e dos contextos em que elas vivem, não 

podemos deixar de analisar a ação e o posicionamento do adulto com relação ao 

“mundo infantil”. Quando penso nesse último termo, muitas coisas passam pela 

cabeça. Ao falar de criança, podemos falar sobre:  

 

[...] nossas memórias do tempo em que éramos crianças, da 
inocência, da imaturidade e, ao mesmo tempo, da precocidade 
das crianças, da diversidade de produtos culturais voltados para 
a infância (brinquedos, livros, revistas, programas televisivos, 
cinema, teatro, músicas etc); das instituições de atendimento à 
infância; de atividades complementares à escola, como balé, 
esportes, música, entre outras coisas; das políticas sociais; do 
que sabemos sobre as crianças a partir dos conhecimentos que 
acumulamos nos campos da Psicologia, Pedagogia e Pediatria, 
dos profissionais especializados em diferentes campos do 
saber; de conselhos ou prescrições sobre como melhor educar 
etc. Mas também falamos da violência, da erotização, do 
abandono, da miséria, da fome, da exploração, do consumismo, 
da pedofilia, da mortalidade [...] (BORBA, 2008, p. 73) 

 

 Cito todo um parágrafo da autora pois, a partir dele, podemos fazer algumas 

reflexões pertinentes. Em um primeiro momento, notemos que essa é uma perspectiva 

que parte de nós, adultos. Não estamos falando de algo que uma criança disse sobre 

o que ela pensa que ela é. Apesar de todas essas características serem reais e 

fazerem parte das diferentes realidades das crianças, precisamos refletir sobre como 

é importante que as próprias crianças se expressem sobre como elas enxergam suas 

infâncias, para assim termos uma construção que abrange também a perspectiva o 

agente principal desse conceito.  

 Além disso, notemos que existem diferentes contextos implícitos na fala da 

autora. Percebe-se que a infância abrange tanto aspectos positivos como negativos 

que fazem parte da vida de diversas crianças. A pobreza, a fome, a violência, são 

realidades nas quais muitas crianças estão inseridas, vivem e sobrevivem 

diariamente. Consequentemente, realidades que serão levadas para dentro da escola 

e da sala de aula e, portanto, o professor também terá que viver com ela, mesmo que 

indiretamente.  

 A partir dessas reflexões, reafirmamos a importância de conhecer a realidade 

da criança a partir da visão dela. É preciso darmos ouvido e valorizarmos suas falas, 
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observarmos suas brincadeiras e suas expressões artísticas, bem como suas 

expressões emocionais e suas relações com seus pares. A partir disso, podemos 

conhecer o ponto de vista das próprias crianças sobre “o que é ser criança” (BORBA, 

2008, p. 76).  

 Conhecendo um pouco sobre o que dizem as crianças em determinados 

grupos, Borba (2008) percebe que a infância possui diversas faces, a partir de 

diferentes realidades e contextos que vivem as crianças. Porém, mesmo em contextos 

diferentes e atividades distintas no dia a dia, em alguns casos, elas apresentam 

aspectos em comum, como o fato de terem a rotina cheia e com pouco tempo para 

brincar e fazerem o que querem de fato. Isso demonstra a pouca liberdade que elas 

possuem de construírem suas experiências culturais de ser criança, como cita a atora. 

 No contexto da sociedade brasileira, é possível perceber dois extremos. De um 

lado, crianças que vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica e que, por 

necessidade, acabam assumindo atividades como trabalhar para ajudar no sustento 

da casa e da família. Por outro lado, as crianças de classes sociais mais altas passam 

a semana em uma rotina corrida, na qual fazem diversas atividades extracurriculares 

como ballet, futebol, natação, curso de línguas, aulas de reforço. Sobram, para ambos 

os casos, pouco tempo para fazerem o que querem. A criança assume 

responsabilidades que, na visão dos adultos, serão importantes para elas no futuro.  

 Com isso, nota-se que as vontades da criança não são os primeiros fatores a 

serem levados em consideração e prevalece a decisão do adulto. Por exemplo, já 

presenciei situações em que a criança não pôde se expressar como gostaria pelo 

desenho, pois era ordenada pela professora a desenhar de determinada maneira. 

Fatos como esse evidenciam que a criança encontra dificuldades em se expressar 

como quer e, por vezes, é punida por assim fazer. Mesmo assim, sabemos que elas 

encontram entre si diferentes formas de reconstruírem essa realidade, principalmente 

nas relações com seus pares.  

 Nesse sentido, Lopes (2008) contrapõe defendendo que as crianças devem 

construir, juntas, suas próprias culturas e, assim, “negociam” (p. 64) com o resto da 

sociedade em que vivem. Ou seja, a infância, sendo uma representação social, é 

produzida pelas próprias crianças. Elas são “co-responsáveis na própria 

sistematização da noção de infância que o mundo adulto lhes confere” (idem). 
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 Pensando por esse lado, não podemos deixar de considerar a importância 

dessa cultura de infância, construída pelas crianças, a partir das relações entre elas 

com os adultos. Nesse sentido, Sarmento (2002) afirma que: 

 

[...] as culturas da infância possuem, antes de mais, dimensões 
relacionais, constituem-se nas interacções de pares e das 
crianças com os adultos, estruturando-se nessas relações 
formas e conteúdos representacionais distintos. (SARMENTO, 
2002, p. 12) 

 

O autor defende ainda que os principais elementos dessa cultura seriam a 

interação (entre pares, a partir da partilha), a reiteração (através dos fluxos temporais 

criados pelas próprias crianças), a ludicidade (pela brincadeira) e a fantasia. São 

esses aspectos que se apresentam em qualquer criança e, por isso, marcam o mundo 

infantil. (SARMENTO, 2002).  

Dessa forma, percebemos que a compreensão da cultura infantil e a formação 

da sua identidade são importantes para a construção da autonomia da criança dentro 

da sociedade. Além disso, podemos identifica-la como sujeito ativo e de direitos que 

precisam ser respeitados e atendidos. Elas são, então, “atores sociais competentes, 

capazes de formular interpretações sobre o mundo, sobre si e sobre os outros” 

(BORBA, 2008, p. 78).  

Estando, portanto, inseridas nesse contexto, as crianças encontram em 

conjunto formas de interpretar e participar do mundo em que vivem. Elas “criam 

conjuntamente estratégias para lidar com a complexidade dos valores, 

conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes são impostos” (BORBA, 2002, p. 79). 

Nesse sentido, encontram o sentimento de fazerem parte de um grupo, o que é 

essencial para que surjam a alteridade, a autonomia e a identidade. (idem)  

Vejamos como essa perspectiva muda a ideia de que a criança é um ser 

impossibilitado de fazer transformações na sociedade. Analisando esses estudos, é 

possível afirmar que a criança não só encontra formas de se expressar e de agir como 

também de mudar o mundo que vivem. Compreendendo isso, podemos enxerga-las 

como seres capazes de produzirem conhecimentos, o que quebra a visão tradicional 



19 
 

de ensino, na perspectiva escolar. A criança deixa de ser um ser sem saberes e que 

só terá importância no futuro, quando se tornar um adulto atuante na sociedade.  

Para Lopes (2006), a construção da infância em cada contexto social: 

 

[...] envolve sempre um conjunto de negociações, de embates, 
de aproximações e rupturas que implica a ação das crianças, 
dos adultos, das instituições, dos diversos segmentos sociais 
presentes em um grupo, que fazem da infância seu espaço de 
atuação e representação. (LOPES, 2006, p.15) 

 

Para melhor localizar essa discussão, cumpre-nos compreender que a criança, 

assim como os adultos, está situada em um espaço. Assim, nos propomos a dialogar 

sobre os espaços e os lugares da criança na sociedade. Será que é na escola? Será 

que a rua não é lugar de criança? Qual é o lugar da criança na cidade? Como ela 

enxerga essa cidade? Lancemo-nos, então, a esse desafio.  

 

2.2.  Lugar da criança – a escola?   

Uma vez, parada em um semáforo de Brasília, observei um garoto, de mais ou 

menos 10 anos, correndo para vender balinhas por apenas dois reais. Pensei comigo 

“ele deveria estar na escola, e não trabalhando”. Fiquei com pena. Depois, 

preocupada. Quantas crianças não encontramos diariamente nas ruas da nossa 

cidade vendendo qualquer coisa? Seria esse o lugar delas? Não deveriam estar na 

escola?  

Essa reflexão se repete sempre que me encontro na mesma situação. De fato, 

a escola e a educação, de qualidade, são direitos da criança, previstos por lei. Parece-

me errado que elas estejam nas ruas, trabalhando, sem acesso a condições mínimas 

de segurança, no sol ou na chuva, lidando constantemente com a rejeição e com a 

invisibilidade. Negam-se a essas crianças seus direitos.  

Sem deixar essa ideia de lado, porém, reflito sobre o contexto social em que 

essas mesmas crianças estão inseridas. Talvez elas estejam na escola em outro 

período e depois precisem trabalhar para ajudar em casa. Talvez, abandonaram o 
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ambiente escolar para se sustentarem. Não conheço a real situação delas, mas sei 

que não é a mesma que de muitas outras crianças. Esse é um dos motivos pelos quais 

precisamos discutir sobre o lugar da criança. Precisamos entender que, como 

conversamos anteriormente, existem diferentes infâncias, diferentes contextos e 

realidades.  

Não podemos afirmar que “lugar de criança é na escola”. Para desconstruir 

essa ideia, é necessário que entendamos primeiro alguns conceitos de lugar. Amorim 

define como “um espaço da possibilidade de criação dos laços afetivos, de 

(re)conhecimento das pessoas, de percepção e construção da cultura, de percepção 

total e fragmentada do mundo” (AMORIM, 2008, p. 40).  

Analisando essa conceituação, podemos dizer que existem diversos lugares da 

criança. A escola, sua casa, a casa dos avós e das tias, a igreja, a pracinha, o campo 

de futebol, a praia. Isso depende do contexto em que ela se insere, do mundo em que 

ela vive e das relações afetivas que estabelece com as pessoas e o meio.  

Além disso, ninguém está fixo a um único lugar. Assim como nós, as crianças 

conhecem lugares novos. Como afirma Amorim (2008), elas têm curiosidade pelo 

desconhecido, e se interessam em conhecer a diversidade dos lugares. Isso explica 

a euforia ao sair da escola para um passeio. Encontram, no novo ambiente, novas 

formas, objetos, pessoas. Criam nesse espaço novas experiências, memórias, que se 

tornam significativas, às vezes, pelo simples fato de serem diferentes do conhecido.  

Nesse contexto, reflito sobre como é importante que as crianças conheçam 

novos espaços, além da sala de aula, da lanchonete, do banheiro e do pátio. Levá-las 

a biblioteca, à secretaria, a outros ambientes que não fazem parte de sua rotina, torna 

a experiência escolar mais interessante. Dentro da mesma escola, a criança pode 

associar diferentes ambientes a sentimentos afetivos. Como exemplo, posso citar uma 

experiência que vivi quando criança e que já observei com turmas que trabalhei. 

Quando se tem irmãos na escola, a sala deles se torna um referencial familiar. A 

escola não é mais algo tão assustador, pois ali também estão membros da família, 

com quem convivemos todo dia, em casa.  

Essa segurança é essencial no acolhimento e no sentimento de pertencimento. 

O mesmo pode ser dito com relação a locais como “a rua da vovó”, “o trabalho da 
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minha mãe”, “a sorveteria que eu venho com meus primos”. São expressões da 

criança que demonstram que elas estabelecem relações afetivas em diferentes 

lugares, que vão muito além da escola.  

 E a criança que citei no início dessa reflexão, qual o lugar dela? A escola nem 

sempre representa isso para ela. Por vezes, é a rua que trabalha, a rodoviária, o 

barraco, a cidade. A escola, muitas vezes, é desconhecida. Como conta Amorim 

(2008), as escolas muitas vezes são locais proibidos de entrada. “Cercados por 

muros, protegidos por grades que dificultam o acesso a seu interior” (AMORIM, 2008, 

p. 42).  

 Esses muros da escola podem representar os dois opostos. Para a criança que 

está de fora, o desconhecido. Para a criança que está dentro, o aprisionamento. 

Encontra-se um limite no espaço. Para alguns, aquele é o seu lugar, enquanto para 

outros, não. Isso quebra a ideia de que “lugar de criança é na escola” e de que “rua 

não é lugar de criança”.  

 Além de ser o local de trabalho e de sustento de muitas famílias, a rua é 

também o espaço no qual as crianças brincam. Na minha infância, eu me lembro que 

passava mais tempo na rua do que em casa. A rua representava para mim um local 

de segurança, pertencimento, amizade, alegria. Era ali que eu encontrava meus 

amigos para brincar, andar de bicicleta, jogar futebol, correr, conversar, rir, me 

aventurar. A rua era lugar de liberdade.  

 Pergunto-me se hoje as crianças enxergam da mesma forma. Acredito que não, 

pois o contexto é outro. As mudanças na sociedade trazem para as crianças de hoje 

a sensação de insegurança nas ruas. O lado de fora dos portões da casa e da escola 

é perigoso para elas, e por isso, evita-se. Dessa forma, as crianças perdem o seu 

direito de participar da cidade. Elas estão constantemente limitadas a ambientes 

fechados, nos quais existe mais “segurança”.  

 É por isso que devemos incentivar o conhecimento de novos ambientes e 

quebrar essa ideia de que “lá fora é perigoso”. De fato, é necessário que a criança 

saiba que existem ambientes nos quais não devem estar sozinhas, que podem coloca-

las em situações desagradáveis. Precisa-se conversar sobre o perigo de atravessar 
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uma rua, de andar em becos pouco movimentados. Mas sem proibi-la de conhecer os 

lugares, já que este é um direito também dela.  

 Amorim (2008) afirma que a curiosidade da criança em conhecer novos lugares 

deve ser incentivada pelas pessoas que estão envolvidas no processo educativo dela. 

Para o autor, é dessa forma que os lugares “ganham importância e deveriam ser mais 

bem pensados, planejados, estudados, observados, para serem, então, conteúdos de 

significado para a educação infantil” (p. 44). 

 Nessa mesma perspectiva, acho interessante falar do estudo realizado por 

Faria (2016), no qual ela trata justamente do que já refletimos até aqui. Para a autora: 

 

Em nome de protegê-las aquartelamo-las em casa ou na escola, 
confinando-as e submetendo-os a toques de recolher 
permanentes, protegendo-o dos perigos da rua, ao mesmo 
tempo em que protegemos esta mesma rua das doses extras de 
confusão que as crianças estão sempre prontas a lhe causar. 
(FARIAS, 2016, p.3) 

 

 É possível perceber, nesse trecho, que a autora apresenta também a ideia de 

proteção às ruas da “bagunça” que as crianças costumam causar. De fato, nas ruas 

encontramos um movimento diferente do de casa e da sala de aula. Há o tráfego 

constante de pessoas, veículos, animais. Porém, sem o contato das crianças com 

esse lugar, não é possível cumprir com a garantia dos direitos e do desenvolvimento 

integral da criança, como afirma Farias (2016).  

 A criança tem, como já citei, direito à cidade. Por isso, não basta apresentar na 

escola alguns monumentos importantes de Brasília na semana do aniversário da 

cidade. Contar a história de Brasília vai além de falar sobre sua criação e construção. 

A história da cidade é contada por ela mesma, e a criança faz parte desse processo. 

Ela tem o direito de conhecer os diferentes cantos e lugares, suas culturas, sua 

diversidade. A educação deve ultrapassar as paredes da escola e levar os educandos 

a conhecerem um sistema macro em que eles estão inseridos, que é a própria cidade.  

 Nesse sentido, pode ser feito um trabalho no qual a turma comece conhecendo 

o espaço a partir de seu corpo, depois a sala, a escola, a rua, a quadra, até chegar na 

cidade como um todo. Esse processo se dá de forma articulada, a partir de 



23 
 

observações e planejamento, no qual as crianças possam participar das discussões 

para tomada de decisões e seja um processo colaborativo.  

 Para Farias (2016), a presença das crianças nas ruas é essencial para que haja 

transformação. Elas representam a necessidade de “infantilizar” os ambientes, que, 

segundo a autora, estão muito “adulterados” (p.5). Dessa forma, a criança na cidade 

é mais do que um direito respeitado e atendido, mas também uma necessidade de 

ambas as partes.  

Para ela, “a prática da cidade pelas crianças reaproxima as pessoas dos 

lugares e traz de volta a possibilidade da experiência e, com ela, o sentido e a 

qualidade do lugar, da cidade” (FARIAS, 2016, p. 9) 

 Nesse processo, não pode ser deixado de lado a opinião das crianças. Levá-

las para um passeio pelo centro da cidade não fará muito sentido se não houver um 

planejamento, no qual envolva rodas de conversa, decisões coletivas, escuta das 

vontades e curiosidades das crianças. Além disso, é preciso ter coragem para fazer 

algo fora do confortável. Para ir além de um trabalho de uma semana, no aniversário 

da cidade, onde envolvam apenas atividades pré-montadas nas quais a criança 

apenas reproduz uma imagem de algum local conhecido, muitas vezes apenas pelos 

adultos, da cidade.  

 A partir de projetos que envolvam a cidade, podemos conhecê-la pela 

perspectiva das crianças, que enxergam os ambientes, os lugares, de forma diferente. 

Elas possuem uma capacidade de criar e recriar significados, fazendo-nos ver a 

cidade e as coisas de uma forma nova e diferente. Por mais esse motivo é que 

devemos valorizar a fala das crianças e os seus olhares. Para que possamos, junto 

com elas, aprender, conhecer, inovar.  

  Como futura professora, não deixo de pensar em como será minha atuação 

com relação a essas questões. Sei que é preciso coragem, determinação e vontade 

de fazer diferente e proporcionar às crianças experiências que fogem do que estamos 

acostumados a encontrar nas instituições de Educação Infantil. Para isso, é preciso 

estudar também um pouco sobre essa etapa da educação básica e pensarmos sobre 

como ela tem sido e como ela poderia ser.  
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2.3. Um pouco sobre a Educação Infantil.  

O educando da Educação Infantil, etapa obrigatória da educação básica, 

segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vigente (LDB/1996; LEI Nº 9.394, 

Art. 21), corresponde às crianças de 0 a 5 anos de idade. Estamos, portanto, falando 

de crianças pequenas, da primeira infância. É essencial que essas crianças sejam, 

desde sempre, compreendidas como sujeitos que já trazem, para dentro da sala de 

aula e do contexto escolar como um todo, experiências, vivências e conhecimentos 

que devem ser levados em consideração na prática educativa. 

Esse é um fato que é preciso ser reforçado constantemente, pois sabemos que 

na prática temos realidades diferentes, que fogem do que deveria ser o “ideal” para 

determinado contexto. Nesse sentido, é fundamental que a escola reconheça sua 

responsabilidade na formação integral dessa criança, levando em consideração os 

aspectos emocional, social, cognitivo e motor, assim como determina a LDB/1996, Art. 

29, no qual especifica:  

 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

 Destaco essa segunda parte do Artigo para que possamos analisa-lo melhor e 

refletir sobre o papel que a escola tem no desenvolvimento da criança pequena. Como 

afirma a LDB/1996, o propósito da Educação Infantil é complementar a ação da 

família, no desenvolvimento integral da criança. Ou seja, é preciso reafirmar que a 

escola não é o único responsável por esse processo.  

 A escola não é a única instituição social que deve proporcionar e auxiliar no 

processo de desenvolvimento da criança, que envolvem todos os aspectos. A família 

é o primeiro contato de qualquer indivíduo e, portanto, é o primeiro responsável pelo 

seu desenvolvimento.  

 É fundamental que reconheçamos que a escola precisa de mudanças para que 

possa atender a esse direito. Primeiro, precisamos refletir sobre o público principal 

dessa etapa. Estamos falando de crianças, ou de alunos? Existe uma divisão de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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percepções a respeito desses dois termos. Como afirma Picanço (2008), quando 

falamos de “crianças”, pensamos em coisas alegres, em brincadeiras. Porém, com 

relação à palavra “alunos”, normalmente, se pensa em disciplina, comportamento, 

notas, escola, dever.  

 Há relatos, nesse sentido, de pessoas defendendo a ideia de que não 

chamemos os educandos da Educação Infantil de alunos, mas sim de crianças. As 

turmas que acompanhei no período de estágio, por exemplo, não eram chamados de 

alunos pela coordenadora. Ela se referia a eles como sendo “nossas crianças”. Mas 

apenas utilizar esses termos não basta. É preciso pensar se realmente as ações que 

encontramos nas instituições de Educação Infantil valorizam a infância e o mundo das 

crianças.  

 Picanço (2008) afirma que são elementos fundamentais na Educação Infantil, 

“a observação, a escuta, a negociação”. Observar o que as crianças fazem, como elas 

agem, se relacionam, brincam, se expressam, choram. É a partir da observação que 

conseguimos conhecer as crianças em suas ações. É possível perceber diversos 

aspectos da forma de ser de cada um quando observamos atentamente e analisamos 

depois.  

 Porém, sem a escuta, não é possível conhecer as crianças por completo. É 

essencial que saibamos ouvi-las, deixar que falem sobre seus medos, desejos, 

angustias, chateações, alegrias. A criança se expressa muito pela fala, e ouvindo-as, 

podemos colher informações importantes sobre esse indivíduo e, assim o 

conhecendo, torna-se mais fácil planejar um trabalho pedagógico tendo a criança 

como o centro.  

 A negociação é algo recorrente no dia a dia de uma turma de Educação Infantil, 

seja qual for a idade das crianças. Estando diante de diferentes sujeitos e, portanto, 

diferentes criações familiares, visões de mundo, desejos e quereres, é preciso muita 

conversa com a turma. Com relação a isso, conheço o que algumas escolas chamam 

de “combinados da turma”. A professora, em rodas de conversa, combina com as 

crianças alguns comportamentos que precisam seguir para que possam desenvolver 

as atividades do dia.  
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 Porém, o que observamos em alguns casos é a utilização desses combinados 

para conseguir “dominar” a turma. A professora utiliza esse mecanismo pedagógico 

para controlar as crianças, não as deixando agir espontaneamente, falar ou sequer 

ficarem onde gostariam. Encontramos situações em que as crianças apenas 

concordam, sem o poder de questionar, os “combinados” que a professora já leva 

prontos para sala de aula. Ou seja, torna-se apenas uma imposição escrita de como 

devem ou não agir, falar ou se expressar.  

 Nesse sentido, eu acrescentaria que a negociação vai além disso. É preciso 

que o professor converse, escute e, assim, planeje em conjunto com as crianças. Não 

pode ser deixado de lado o fato de que a criança é um ser ativo, construtor, 

participante e possuidor de direitos. (PICANÇO, 2008, p.157) 

 Com a minha experiência em escolas, observei que tanto a organização do 

espaço como a rotina são extremamente rígidos. Isso torna o ambiente escolar pouco 

amigável para a criança, que é constantemente podada em suas ações, não podendo 

pegar sequer os brinquedos que estão dispostos na estante, pois não é “hora do 

brinquedo”.  

 Mas, por que não é hora do brinquedo? Quem fala isso é a criança, ou o adulto? 

Apesar de alguns autores defenderem a ideia da rotina com momentos determinados 

pelo professor, Picanço (2008) afirma que essa perspectiva é “um pedido para que a 

criança deixe a infância de lado e submeta-se ao desejo do adulto” (PICANÇO, 2008, 

p. 157).  

 Porém, não podemos esquecer que o centro da Educação Infantil é a criança. 

Apesar de ser importante que se tenha a mediação do professor, não é interessante 

que a criança seja proibida de fazer algo tão simples como pegar um brinquedo e 

brincar! Como já conversamos anteriormente, os desejos e a identidade da criança 

devem ser respeitados e o brincar faz parte disso. Não necessariamente o tempo de 

uma criança será o mesmo que do seu colega, muito menos que o do professor.  

 Por isso, Picanço (2008) afirma que o professor deve dialogar com a criança, 

dentro do processo de desenvolvimento e aprendizagem. A escola, sendo o principal 

lugar, definido pela sociedade, como foco desses processos, não pode negligenciar 

seu papel e precisa compreender a necessidade de mudança das perspectivas com 
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relação à criança. Assim como a sociedade está em constante transformação, o 

mesmo deve ocorrer com a escola, que é um reflexo dessa sociedade.  

 A Educação Infantil não pode ser vista apenas como a etapa onde os pais 

deixam suas crianças para serem cuidadas enquanto eles trabalham. É um ambiente 

educativo, que deve proporcionar à criança aprendizagens significativas, sendo que a 

escola representa, muitas vezes, o primeiro contato do indivíduo com o mundo social 

fora da família. A partir dessa primeira relação com os colegas, os professores, 

coordenadores e todos envolvidos no contexto escolar, a criança começa a 

desenvolver suas visões sobre si e sobre o mundo.  

 Nesse sentido, Picanço (2008) explica que é preciso que a relação professor-

criança parta de:  

 

[...] um processo cooperativo de busca de informações em torno 
de temas de interesse do grupo ou de parte dele, no qual o 
professor atua como mediador no sentido de 
possibilitar/provocar diferentes intercessões da criança com o 
conhecimento. (PICANÇO, 2008, p. 161) 

 

 Assim, todas as crianças participam do processo de planejamento e de 

execução das ações educativas, apropriando-se do conhecimento cultural e 

historicamente produzido, bem como o ressignifica junto com seus pares. (PICANÇO, 

2008)  

 Essa construção coletiva auxilia no desenvolvimento da autonomia das 

crianças, que vai muito além de saber guardar as coisas na mochila e amarrar os 

sapatos. A criança pode construir o conhecimento junto com o professor e a turma, 

sem que haja hierarquia de saberes.  

 Para que a Educação Infantil deixe de ser vista apenas como o momento onde 

“ficam” as crianças em determinado período do tempo, é preciso valorizar essa etapa 

como sendo o primeiro acesso da criança a um sistema em que seu aprendizado é 

priorizado. Precisamos colocar o mundo infantil como o centro do ambiente escolar, 

pois é esse o contexto construído pelas crianças pequenas e é com ela que 

trabalhamos e vivemos dentro da Educação Infantil.  
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 Deixemos de ver a criança como um ser frágil, que necessita de cuidados 

exagerados. Permitamos que elas corram, brinquem, se sujem na terra, escorreguem, 

caiam, porque isso faz parte do ser criança que todas querem participar. Façamos da 

escola e da Educação Infantil uma etapa em que as crianças queiram estar, porque 

encontram espaço para falar, brincar, socializar e ser felizes. Assim, contribuiremos 

de fato com a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança, abrangendo os 

aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais.  

 Para isso, é necessário que pensemos mais profundamente sobre a influência 

das relações que se estabelecem entre a criança e o docente e de como estas podem 

interferir na forma como a criança constrói laços afetivos com seus pares, com o 

ambiente e com o mundo adulto.  
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3 RELAÇÃO CRIANÇA-PROFESSOR E AFETIVIDADE 

 

A experiência com as crianças leva-me a refletir sobre a importância da atitude 

da professora com a turma. Já no senso comum, sabe-se que essa relação precisa 

ser agradável para ambas as partes, principalmente tratando-se de crianças 

pequenas, que necessitam de cuidados específicos pela sua dependência do adulto 

para realizar diversas atividades e ter atendidas algumas necessidades.  

Assim, defendemos que o professor deva conhecer e valorizar os interesses 

das crianças, para que, baseado neles, possa proporcionar oportunidades de 

aprendizados significativos, dentro do contexto sociocultural que esses sujeitos vivem, 

já que, conforme nos ensina Krueger a criança precisa. Ela precisa “ser amada, aceita, 

acolhida e ouvida para que possa despertar para a vida da curiosidade e do 

aprendizado” (KRUEGER, 2013).  

Para tratar da Afetividade no contexto escolar, é preciso primeiro compreender 

a importância das relações sociais no desenvolvimento do sujeito e de sua identidade. 

Para isso, dialoguei com diferentes autores, buscando identificar as principais 

influencias dessas relações na construção da identidade da criança.   

 

3.1. Relações sociais e a constituição do sujeito. 

Vigotski (2010) já afirmava em seus estudos sobre a importância das relações 

sociais na constituição do sujeito. Confirmando essa ideia, de acordo com Reis (2011) 

o sujeito se constitui nas relações sociais, políticas e amorosas. Ou seja, é no diálogo 

entre o ser com o outro, com o mundo, que o homem se identifica no contexto 

sociocultural em que vive.  

O homem não se faz homem sem que haja contato com a humanidade. É a 

partir do contato com o outro e com o mundo que ele se constrói, se conhece e se 

reconhece. Evidenciando essa ideia, e já posicionando sobre a responsabilidade da 

prática educativa, Paulo Freire afirma: 
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Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações 
uns com os outros e todos com o professor ou a professora 
ensaiam a experiencia profunda de assumir-se. Assumir-se 
como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 
porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz 
de reconhecer-se como objeto. (FREIRE, 1996, p.18-19).  

 

 Essa percepção me leva a refletir sobre as relações que envolvem a criança 

desde o início da vida. Primeiro, a família, que já carrega consigo elementos da cultura 

e da sociedade. Porém, é na escola que a criança estabelece relações sociais e 

culturais diversificadas, a partir do momento em que encontra, nesse contexto, outras 

crianças, de famílias diferentes, além de professores e cuidadores.  

 Considerando o papel de mediador do educador, é interessante perceber a 

importância das relações de confiança e respeito que estabelecemos com as crianças 

desde o princípio. Para elas, é preciso encontrar na escola, um ambiente e um 

contexto diferentes do familiar, um espaço onde elas se sintam seguras, acolhidas e 

bem tratadas, dentro dos seus direitos como seres humanos, e eu, assim como a 

professora da turma que analiso nesse trabalho, tivemos papel fundamental nisso.  

Nessa mesma ideia, Freire (1996) complementa ainda que, para que o sujeito 

se encontre e se reconheça, não existe a exclusão do outro, pois é pelo outro que 

existe o “eu”. Essa ideia é corroborada por Reis (2011) que afirma “todos constituem 

todos, constituindo-se e sendo constituídos nas e com as relações sociais” (p. 86). 

 Por outro lado, Levi Vigotski (2010) trata da ideia da importância das relações 

sociais na perspectiva do desenvolvimento psicológico da criança. Segundo o autor, 

esse processo se dá passo a passo, da forma mais primária até a forma final. A 

criança, ao se relacionar com o adulto e com o meio, entra em contato com 

possibilidades de alcançar o desenvolvimento. Assim, o meio “desempenha o papel 

não de circunstância, mas de fonte de desenvolvimento” (p. 695).   

 Levando em consideração que o adulto é aquele que apresenta para a criança 

a forma final, interagindo com o que ela já sabe e tem a desenvolver, o autor afirma 

que “sem interagir com a forma final, então a forma correspondente na criança 

também não se desenvolve até o fim”. (VIGOTSKI, 2010, p. 695)  
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 É nesse sentido que se reforça o papel do professor no desenvolvimento 

psicológico da criança. O professor é o adulto responsável pela criança em um 

determinado tempo, complementando “a ação da família e da comunidade”, como 

determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996). É importante que 

saibamos nosso papel como colaboradores desse processo.  

 Analisando as experiências que tenho com a docência, consigo perceber a 

perspectiva de Vigotski na prática. O adulto favorece oportunidades de 

desenvolvimento a partir do momento em que oportuniza o contato da criança com a 

forma final do que está sendo trabalhado. Um exemplo disso está nos primeiros 

contatos com as letras. Nem todas as crianças compreendiam que a letra “A” tinha 

esse nome e esse formato antes da professora apresenta-la sistematicamente. O 

mesmo se deu com as outras vogais e, no ano seguinte, com as letras do nome próprio 

de cada criança. Ou seja, do início do processo e do contato da criança com o “mundo 

das letras” até o final, houve um salto qualitativo no desenvolvimento cognitivo e 

psicológico da criança, a partir da ação do professor.  

 Outro exemplo facilmente observado foi o que chamamos de “período de 

desfralde”, no qual as crianças de dois anos começam a deixar as fraldas e utilizar o 

vaso sanitário. Esse foi um trabalho conjunto com as famílias e a escola. Foi 

necessário que as crianças sentissem, principalmente, confiança em nós, auxiliares, 

que éramos quem as acompanhavam até o banheiro e esperávamos até que elas se 

sentissem preparadas a encarar o banheiro. Em alguns casos, precisei conversar com 

as crianças sobre experiências minhas nesse contexto para que elas se sentissem 

seguras.  

 Esses dois exemplos me fazem refletir com a ideia de que um simples gesto do 

professor pode representar para o aluno algo significativo (FREIRE,1996). Um diálogo 

comum e que, para alguns colegas que trabalhavam comigo, insignificante, pôde 

auxiliar na adaptação da criança a algo que ela vai provavelmente fazer durante boa 

parte de sua vida, que é utilizar o vaso sanitário.  

 Freire (1996) acrescenta ainda que é na relação sobre o outro que o sujeito 

está no mundo. Segundo ele, “estar no mundo necessariamente significa estar com o 

mundo e com os outros”. Essa perspectiva traz à tona a discussão sobre a ação que 
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o sujeito tem sobre o meio em que vive, modificando-o e sendo modificado, 

constantemente, pelas suas relações com o outro.   

Partindo desse pressuposto e sabendo da necessidade de transformação em 

diversos aspectos sociais, como o desrespeito e a desvalorização da existência do 

outro em sua singularidade, Reis (2011) sugere que é fundamental, a princípio, a 

mudança nas relações sociais. Sobre isso, o autor ressalta que “mudando-se as 

relações sociais entre as pessoas, mudam-se as ideias, padrões de comportamento, 

necessidades e gostos” (p. 81). Diante disso, pensa-se em como estão as relações 

entre professores/educadores e alunos/educandos.  

A reflexão acerca dessas interações precisa levar em consideração o fato de 

que a instituição escola, em muitos casos, ainda possui características tradicionais, 

como cita o autor (2011, p. 70):  

 

[...] uma sala com quatro paredes, um quadro de fazer 
anotações/escrever conteúdos (pode ser negro ou verde), uma 
mesa com cadeira a frente ou ao lado do quadro. Colegas de 
classe sentados em carteiras, uma atrás da outra. Uma cartilha 
ou livro-texto. Muito dever de casa. Professor, 
repassador/transmissor de conhecimentos fazendo o aluno 
memorizar o transmitido.  

 

Essa realidade leva ao questionamento da necessidade de mudança desse 

sistema, para que haja mudanças efetivas na sociedade. Paulo Freire, faz uma crítica 

firme ao sistema educacional capitalista, no qual a prática educativa visa “adaptar o 

educando a esta realidade que não pode ser mudada” (FREIRE, 1996, p. 11). 

Esse é um fato que pôde ser bem observado e vivenciado na prática. Percebi 

em diversos momentos a tentativa de adaptar as crianças ao meio, e não ao contrário. 

O controle da turma era claramente um dos objetivos de uma das professoras com 

quem trabalhei. Silencia-las para que ela pudesse fazer “seu trabalho”, como escrever 

nas agendas e preparar as atividades que, em seguida, as crianças seriam 

direcionadas a fazer.  

Muitas vezes, vivenciei a professora pedindo que as crianças todas abaixassem 

as cabeças e ficassem caladas. De tanto ver essa situação, um dia me percebi 
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pedindo o mesmo, o que me deixou angustiada com minha atitude e me fez repensar 

que minha relação influencia afetiva com as crianças.  

Ainda está presente, nas escolas, atitudes que demonstram aspectos 

tradicionais que pedem que a criança se silencie, não se mova, não seja o que ela é. 

Nesse sentido, as crianças desenvolvem sentimentos como temor, medo, e não 

respeito pela professora. Algumas começam a apresentar comportamentos de 

aversão a estar na escola, já que não tem sido um ambiente sempre agradável.   

A professora, diante disso, porém, não pareceu sentir vontade de mudar sua 

postura. As atitudes continuaram as mesmas, até que algumas crianças se adaptaram 

a isso e aprenderam a sobreviver a esse ambiente e a essas relações.  

 A escola, então, ainda é vista como algo imutável, na qual o educando precisa 

buscar formas de se adaptar para que possa sobreviver a ela. Freire (1996) discorda 

dessa concepção de escola imutável, e propõe a ideia de que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (p. 

12).  Essa perspectiva altera de forma significativa o modo de relação entre o 

professor/educador/transmissor e o aluno/educando/receptor. O autor reforça a 

importância de que “desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro 

que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao for-mar e quem 

é formado forma-se e forma ao ser formado” (idem).  

Para reforçar a ideia de que a relação do educador com o educando é de 

reciprocidade, respeito e responsabilidade, Freire (1996) afirma que: 

  

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem 
à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (p. 12) 

 

 Isso deixa claro que o educador, de certa forma, depende do educando e que, 

por isso, deve ser estabelecida uma relação de respeito, no qual ambos se 

reconhecem como importantes no processo. Não existe então uma hierarquia, na qual 

o professor é superior, único detentor do conhecimento. O educando possui igual 
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importância, trazendo para dentro de sala de aula suas experiências de vida e seus 

conhecimentos, nas diversas etapas da vida.  

 

3.2. Diferentes olhares sobre a Afetividade 

Tomando como base a experiência que revela a importância das relações 

sociais e a necessidade de mudança nelas, para que haja transformações na 

sociedade, pensamos em uma educação afetiva, que considere os aspectos 

subjetivos do educando, sua história de vida, seu contexto sociocultural. Dando ouvido 

ao indivíduo, valorizando sua fala, acolhendo-o no espaço que deixa de ser 

conteudista e hierárquico. Buscando o que Reis (2011) deixa explícito em sua obra: a 

construção de um sujeito amoroso, pelo acolhimento, pela escuta.  

Nessa perspectiva, é importante que o acolhimento seja feito de forma que a 

criança sinta o espaço para “falar e expressar seu sentir, seja dor, alegria” (REIS, 

2011, p. 72). A escola, especialmente, deve ser um ambiente no qual o sujeito se 

encontra, tendo: 

 

[...] alguém para partilhar e compartilhar. Ouvir. Acolher. Dar 
atenção. Contar sua história e trajetória. Rir de si mesmo. Rir 
com o outro. Brincar consigo e com o outro. Ser. Dar 
oportunidades ao outro de rir com seus “cousos”, coisas, 
histórias trágicas e alegres. Enfim, um mundo de cultura, 
historicamente produzida e acumulada, que passa pelo cantar, 
desenho, conto, poesia, repente, improviso, cordel, histórias de 
avós, pais e entre gerações. (Idem)  

  

 A história da criança precisa ser levada em consideração durante todo o 

processo educativo, em um sentido também subjetivo. Não basta saber que a criança 

necessita de um apoio maior em determinado quesito, mas também tomar atitudes 

que respeitem sua individualidade e suas dificuldades.  

É nessa visão que se constrói um sujeito político, epistemológico e amoroso, 

como defende Renato Hilário Reis (2011). Um sujeito, que desde sua infância, 

encontra na escola um ambiente que valoriza sua cultura, sua identidade, sua história 

de vida, sua individualidade, que é constituída a partir das relações com o outro, com 
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a coletividade. Assim, a escola torna-se um espaço de “aprendizado com prazer”, no 

qual há “prazer de aprender com o outro ou com os outros” (REIS, 2011, p. 73). Ou 

seja, o acolhimento, o ouvir e valorizar o cotidiano, a vida, o sujeito como um todo 

proporciona um ambiente educativo no qual o aprender é fonte de contentamento 

(idem). 

 Com isso, o autor deixa evidente a importância de uma educação amorosa, no 

sentido de que ela pode “transformar o mundo e o sentido de vida que cada pessoa 

traz dentro de si, considerando a singularidade e a contradição das relações sociais 

em que cada pessoa está inserida”.   

 Refletindo sobre essas ideias, não deixo de me indagar até que ponto a minha 

relação com as crianças contemplou com esses aspectos. Dar ouvido as suas 

necessidades e seus desejos, para a partir deles, direcionar minha ação pedagógica. 

Acredito que, nem sempre, isso foi possível, levando em consideração o contexto em 

que estávamos inseridas, na qual nenhuma das partes podia expressar muito dos 

seus pontos de vista. A hierarquia ainda presente no ambiente limitava minha atitude 

para com as crianças da forma como eu e os autores com os quais dialogo, pensamos 

sobre esse tema na educação.  

 Mesmo assim, não deixei de me motivar a estabelecer relações positivamente 

afetivas com as crianças. Esse vínculo foi essencial para que, durante os dois anos, 

construíssemos uma relação que trouxesse segurança às crianças e, assim, elas 

pudessem encontrar um espaço para se expressar livremente e serem escutadas, 

valorizadas.   Essa perspectiva é defendida por MELLO e RUBIO (2013), que deixam 

evidente que a criança, vivendo em um meio social onde exista carinho, 

reconhecimento de seus direitos e valorização de suas ideias, se sentirá protegida e 

segura nesse espaço, inserida no grupo (2013) 

 A importância do emocional no contexto escolar também é ressaltada por Paulo 

Freire (1996), quando ele considera não só o lado afetivo positivo, mas também a 

expressão de sentimentos como o da raiva. Segundo ele: 

 

Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na 

raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, 
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contra o desamor, contra a exploração e a violência um papel 

altamente formador. (FREIRE, 1996, p. 18) 

 

 É a partir dessa noção que compreendemos que a Afetividade não 

necessariamente corresponde às demonstrações de carinho do educador para a 

criança. A expressão do sentimento de temor, em alguns momentos, prevaleceu nas 

crianças. Esse temor, provavelmente, gerado pelas atitudes negativas de uma de suas 

professoras, que poucas vezes considerava o que a criança estava sentindo.  

 Essa ideia de que a Afetividade não necessariamente é um componente 

positivo é defendida em diferentes momentos na obra de Freire (1996). Compreender 

isso é importante para que seja descontruída a ideia de que as relações afetivas se 

dão apenas por demonstrações de carinho por parte do educador com o educando e 

vice-versa.  

Além disso, temos a noção de que a Afetividade é um componente que envolve 

não só as relações entre os sujeitos, mas também destes com os objetos e com o 

meio. Como cita VASCONCELLOS (2006, p. 6), é possível estabelecer “vínculo 

afetivo entre pessoas e ambiente”. A isso dá-se o nome de Topofilia, conforme o 

geógrafo Yi-fu Tuan (1980). A autora reafirma essa ideia, esclarecendo que “a relação 

homem-ambiente é atravessada por afetos que vão transformando o espaço em 

cultura: uma construção humana” (VASCONCELLOS, 2006). 

Vigotski, em sua obra “Quarta aula: questão do meio na pedologia” (2010), 

também evidencia a importância das relações afetivas estabelecidas entre a criança 

e o meio. Para o autor, a relação da criança com o meio tem influência direta no seu 

desenvolvimento, assim como um mesmo meio pode se tornar diferente e possuir 

significados distintos para uma mesma criança em diferentes etapas da sua vida 

(VIGOTSKI, 2010).  

Assim, percebemos que a Afetividade possui definições em diversos aspectos 

da vida da criança na escola. Não só estamos falando das suas relações com os 

adultos, professores e colegas. Também falamos do meio em que elas estão 

inseridas, considerando os elementos que ele possui.   
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Como posso afirmar a partir da minha experiencia e da leitura dessas 

perspectivas, a criança desenvolve um laço afetivo com o ambiente, de acordo com 

suas próprias vivencias nele. Percebemos isso no início de um novo ano letivo. 

Algumas crianças, no segundo ano de escola, sentiam-se desconfortáveis na nova 

sala de aula, preferiam estar naquela em que estiveram no ano anterior. Outras, 

entretanto, apresentaram certo temor em retornar à sala do ano anterior, assim 

apresentaram menos resistência ao novo ambiente.  

É por esse motivo que se afirma que as relações afetivas com o meio são 

importantes no contexto escolar, como defende Vigotski (2010). Além disso, 

precisamos entender ainda outras questões e definições que envolvem o elemento da 

Afetividade e são importantes para a experiencia que estou relatando.  

 Definida por Krueger (2013) como sendo “as emoções, os sentimentos, as 

inclinações e as paixões” (p.4), a Afetividade possui indubitável importância quando 

falamos de educação, já que é um contexto no qual os sujeitos estão em constante 

mudança, desenvolvimento, e devem ser valorizadas suas particularidades, incluindo 

os sentimentos. Quando falamos de Educação Infantil, ou seja, educação para e com 

crianças de 0 a 6 anos, essa importância se torna ainda mais evidente.   

Krueger (2013) cita a definição do Dicionário Aurélio (1994, apud KRUEGER, 

2013), no qual o termo Afetividade representa: 

 

[...] conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a 
forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados 
sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou 
insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. 
(KRUEGER, 2013, p. 4)  

 

 Levando em conta que o cognitivo está associado diretamente ao afetivo, como 

cita KRUEGER (2013), torna-se evidente a necessidade de considerar 

expressivamente a Afetividade no processo educativo, já que, partindo desse 

pressuposto e da experiencia, a aprendizagem da criança é influenciada pelas 

atitudes afetivas do professor e de seus colegas, bem como sua adaptação ao 

contexto escolar se dá também a partir das relações com o meio.  
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 Tratando brevemente da visão da Psicologia, Segundo Mello & Rubio (2013), 

Wallon define a afetividade como sendo “fator fundamental no desenvolvimento da 

pessoa”, já que é por ela que o sujeito “exterioriza seus desejos e suas vontades” 

(idem, p.4). Complementa ainda que “a afetividade é anterior ao desenvolvimento, e 

as emoções tem papel predominante no desenvolvimento da pessoa” (WALLON, apud 

DANTAS, 1992, apud MELLO; RUBIO, 2013). Assim, a partir do conhecimento dos 

interesses das crianças, o professor pode pensar sua prática pedagógica partindo de 

princípios motivadores da curiosidade e da vontade de aprender.   

 Krueger (2013) reafirma ainda o entendimento de que a emoção possui papel 

de mediadora no processo de construção do conhecimento. Dessa forma, a Educação 

Infantil não pode ser apenas um espaço que proporcione a satisfação das 

necessidades básicas da criança, mas sim a construção de relações sociais, nas quais 

a emoção predomina, muitas vezes (p.5).  

 Essa prevalência é evidenciada diversas vezes. Quando as crianças estavam 

felizes, entusiasmadas ou animadas com algo, percebíamos logo, pois elas falavam e 

agiam demonstrando o que estavam sentindo. O mesmo se dá com o choro, 

expressão pela qual a criança demonstra que pode estar sentindo dor, medo, tristeza, 

insegurança, de acordo com a situação.  

 Além disso, a mesma autora afirma ainda que “a criança extrai suas vivencias 

principalmente do contato com outras pessoas, adultos ou crianças”. Assim:  

 

Se os que a rodeiam a tratam com carinho, reconhecem seus 
direitos e se mostram atenciosos, a criança experimenta um 
bem-estar emocional, um sentimento de segurança, de estar 
protegida. (KRUEGER, 2013, p. 7) 

 

 Em contrapartida, Mello & Rubio (2013) afirmam que a afetividade não está 

relacionada apenas ao carinho físico, como já tenho afirmado, mas também através 

de “elogios [...], ouvir o aluno, dar importância às suas ideias” (p.6). Acredito que 

valorizar os sentimentos da criança, respeitando o seu tempo, é uma atitude afetiva 

mais influenciadora do que um abraço ou um beijo ao receber a criança. Essas 

atitudes demonstram respeito, e a criança se sente querida naquele ambiente.  
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Esta ideia reafirma a necessidade de conhecer os interesses da criança, para 

que seja possível lançar mão de práticas que sejam motivadoras e que despertem a 

curiosidade, estimulando o desejo de investigar e, assim, contribua para o processo 

de aprendizagem.   

 Contribuindo para essa reflexão, explica-se que também que as relações 

afetivas “são determinantes para que a pessoa estabeleça padrões de conduta e 

formas de lidar com as próprias emoções”, completando ainda que “a qualidade dos 

laços afetivos é muito importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança” 

(RUBIO; MELLO, 2013, p. 7), reforçando o que tem sido discutido até então.  

 A partir do entendimento de que as relações afetivas que a criança apresenta 

podem determinar, em certo ponto, inclusive na forma como lidam com suas próprias 

emoções, percebemos que é importante que o professor compreenda sua influência 

afetiva em seus alunos. Quando falamos de educação infantil, principalmente, já que 

as crianças estão começando a conhecer o ambiente escolar e desenvolvendo novas 

relações com as pessoas, os sujeitos e até consigo mesmo.   

 Assim, é preciso que o professor reconheça sua responsabilidade afetiva, 

estabelecendo “relação empática com seus alunos”, desenvolvendo “sua capacidade 

de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação de pontes 

entre o seu conhecimento e o deles” (RUBIO; MELLO, 2013, p. 9).  

O educador tem função fundamental de proporcionar o ambiente seguro, 

agradável, motivador, para que a criança se desenvolva plenamente. O sujeito merece 

ser enxergado em sua totalidade, incluindo seus medos e suas limitações. É a visão 

sensível do educador, percebendo esses componentes no seu educando, que torna o 

ambiente escolar mais afetivo.  

 Um gesto do educador pode representar para o educando algo muito 

significativo, quando este percebe que o outro demonstra atenção para os aspectos 

além da aprendizagem dos conteúdos. Isso faz com que a educação passe a ser mais 

qualitativa, na qual os sujeitos estão em um meio que todos os elementos da sua 

constituição estão sendo desenvolvidos.  

 Para que isso aconteça, é preciso que o professor tenha consciência do seu 

“inacabamento”, ou seja, de que ele é um ser aberto a aprender como qualquer outro, 
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e não apenas as crianças, os alunos, que também levam para sala de aula 

aprendizados significativos. Segundo Freire (1996, p. 25), “o inacabamento de que 

nos tornamos conscientes nos faz seres éticos.” 

Essa é uma percepção que ainda falta em alguns professores. Perceber que 

seus conhecimentos são inacabados, e que eles também se constituem e aprendem 

a partir das relações com as crianças, que trazem com elas conhecimentos 

importantes para dentro de sala. O compartilhamento das vivencias das crianças nem 

sempre é valorizado. Ouvir as crianças faz parte do papel do educador, pois a partir 

disso, pode-se pensar em várias formas de adaptar a escola ao contexto dos 

educandos, levando como uma das bases da aprendizagem, seus conhecimentos 

prévios.  

 Freire (1996) reforça constantemente ainda a importância do respeito ao outro, 

à sua autonomia, identidade e dignidade. Essas são concepções que estão ligadas 

também à Afetividade, já que atitudes que não levam em consideração o respeito, 

afetam negativamente o educando. Além disso, para o autor, o docente que não 

respeita seus alunos não cumpre com sua função ética.  

 Nesse sentido, o professor deve não só valorizar e respeitar as crianças, como 

também deve lutar contra qualquer forma de discriminação, intolerância e preconceito, 

já que esse tipo de pensamento é uma transgressão à identidade do outro. Ou seja, 

“qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever” (FREIRE, 1996, p. 25).  

 Isso acentua a visão de que o componente Afetividade está presente na 

educação de diferentes formas, e se manifesta na relação do professor com o aluno 

em atitudes, decisões, pensamentos e falas, em contextos diversos. O desrespeito à 

singularidade criança também se apresenta em atitudes como constrangê-la, 

comparando-a com as outras em aspectos que ela ainda não chegou ao 

desenvolvimento que a professora julga ser ideal naquele momento, desconsiderando 

que cada um possui tempos diferentes nesse processo.  

Toda essa importância da afetividade reafirma a necessidade de lembrar, 

constantemente, que as crianças são sujeitos que:   

 

[...] vivem intensamente suas experiências, descobertas; 
que exploram os sentidos, os significados, as cores, a 
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água, a terra, o fogo; que desejam tocar, mexer, 
desmanchas o que já estava feito; que fazem e refazem 
muitas e muitas vezes a mesma coisa; que significam e 
ressignificam o mundo à sua moda; que correm, pulam, 
andam, sobem, descem, escorregam, se escondem 
embaixo da mesa, das cadeiras, contam e recontam a 
mesma história, lêem escrevem, cantam, dançam, e 
pintam ao mesmo tempo; que choram, riem, se 
encantam, vivem diferentes papéis: de mãe, pai, avô, 
avó, médico, aviador, motorista, professor; que criam e 
recriam um mundo de fantasia e imaginação, [...] 
produzem e reproduzem nas brincadeiras suas culturas 
a partir da cultura dos adultos. (BATISTA, 2003, p.61) 

 

 Esta é a visão que acredito ser importante sobre as crianças da nossa 

sociedade. Compreende-las como seres ativos, que significam e ressignificam a 

cultura que estão inseridas e constroem, em seus diferentes contextos, suas histórias, 

suas identidades, a partir das relações com os adultos e com o mundo.  

Precisamos, portanto, de um ambiente escolar onde as crianças são 

respeitadas, valorizadas, bem tratadas e cuidadas, em seus aspectos e 

subjetividades. Lembrando que cada criança é um ser único, carrega consigo 

possibilidades de transformação da sociedade, a partir das suas novas visões sobre 

o mundo em que vivem.  

Sabemos que na realidade, é um desafio conhecer cada um dos seus 

educandos e atender a todas as suas necessidades. Evidentemente, a comodidade 

em padronizar o comportamento das crianças e podar suas atitudes espontâneas, 

ainda é presente na atitude de alguns educadores. A escola possui um dos papéis 

mais difíceis no processo de construção da identidade da criança, e por isso, deve 

rever algumas concepções e ações.  
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4 UMA EXPERIÊNCIA DE AMOR, TEMOR E 

RESPONSABILIDADE 

 

A experiência é o elemento principal para que as reflexões que temos feito até 

aqui façam sentido. Desde a escolha do tema até o diálogo com os autores e autoras 

que tivemos até aqui, são fruto de 18 anos de experiência dentro da escola, desde os 

primeiros anos de escolarização até o fim da graduação em Pedagogia, 

especialmente o ano dedicado à pesquisa para esse trabalho. Essas memórias, sobre 

a infância e sobre a influência da Afetividade no desenvolvimento de aspectos sociais, 

são essenciais para que possamos chegar a algumas considerações finais.  

As lembranças sobre a Educação Infantil são poucas, pois pouco exercício foi 

feito para recorda-las de forma mais aprofundada. Porém, todas que aqui se 

apresentam, possuem um significado afetivo, no sentido emocional. Lembro-me da 

primeira professora que tive, quando estava na creche, com quatro anos de idade. Ela 

era muito cuidadosa e presente na minha vida. Recordo-me que um dia não pude ir à 

creche por questões de saúde, e ela foi à minha casa me visitar e levar uma foto na 

qual eu estava com minha amiga. Aquele momento fez eu me sentir especial e bem 

cuidada, e por isso, me lembro até hoje.  

Depois mudei de escola e passei a estudar no período da tarde. Eu não gostava 

muito dessa ideia e tive muita resistência em ir para a escola. Demorei a me adaptar, 

principalmente com o horário. Gostava de ficar em casa com minha irmã mais nova. 

Foi por causa dela que eu comecei a ir para a escola. Meu propósito era “defende-la” 

do que, desde essa época, já era um sofrimento para ela: estar na escola.  

Minha irmã, 1 ano e 5 meses mais nova que eu, teve extrema dificuldade em 

se adaptar na escola. No primeiro ano na escola nova, a professora responsável por 

ela e pela sua turma os castigava constantemente por motivos que, na minha opinião, 

são desumanos. Minha irmã, possuindo algumas dificuldades, sofreu bastante com 

isso. Certa vez, foi proibida de curtir o momento do recreio com seus colegas pelo fato 

de não ter ido ao banheiro na hora que a professora ordenara. Desde esse episódio, 

ela apresentou muita resistência em se adaptar no ambiente escolar, onde nem no 

seu próprio corpo ela poderia mandar.  
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Isso é uma violação ao direito da criança. O direito de ser criança, de brincar, 

de interagir, de ser educada e bem cuidada. Na época, a legislação brasileira ainda 

estava avançando com relação à Educação Infantil, e por isso, ainda era considerado 

“normal” esse tipo de comportamento por parte dos professores. Hoje, porém, não 

deveria ser mais.  

A criança, como vimos anteriormente, encontra nos primeiros anos de 

escolarização a oportunidade de se relacionar com o mundo fora do contexto familiar. 

Isso inclui o autoconhecimento, o desenvolvimento da autonomia e da identidade na 

cultura de infância, que possui várias faces. A criança é, como já foi discutido, um ser 

ativo, construtor de conhecimento.   

Depois de quatro anos nessa instituição, fomos estudar na escola que fiquei 

até o fim do meu Ensino Médio. Não há lembranças com relação ao meu aprendizado, 

mas sim das relações que tive com colegas, professores e funcionários. Tinha poucos 

amigos, mas convivia bem com todos da turma. Não tive problemas com nenhum 

professor porque sempre tirava notas boas.  

Ainda é muito comum, nos dias de hoje, que as relações afetivas do educador 

com o educando, sejam baseadas no desempenho escolar. Se o indivíduo tira notas 

boas e faz os deveres de casa, poucos professores se preocupam em conhecê-lo. 

Alguns professores nem sequer sabiam meu nome. Porém, com os estudantes que 

possuíam “notas baixas”, todos da escola os conheciam e buscavam o máximo de 

contato possível para mudar essa situação.  

Nesse sentido, penso que há uma certa negligência por parte do educador. Seu 

papel não é apenas fazer com que o educando “compreenda” o conteúdo e tenha 

bons resultados nas provas. O desenvolvimento do indivíduo na escola vai além do 

cognitivo. Os outros aspectos de um desenvolvimento integral acabam sendo 

deixados de lado quando a criança atinge os objetivos qualitativos que o professor 

almeja alcançar com a turma.   

Essa é uma realidade ainda presente nas instituições de ensino. Por seis 

meses, trabalhei em uma instituição de complementação escolar, na qual dávamos 

aulas de reforço escolar para crianças a partir de quatro anos até adultos da Educação 

de Jovens e Adultos. A demanda era, na maioria, aumentar as notas dos estudantes.  
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Foi possível observar, nessa experiência, que quando se tratavam de crianças 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, consideravam aspectos motores, 

emocionais e sociais do indivíduo. Nós não deveríamos apenas trabalhar conteúdo, e 

sim conversar, proporcionar momentos para que a criança pudesse ler, desenhar, e 

fazer outras atividades que desenvolvessem outros aspectos além do cognitivo. 

Alguns educandos relatavam gostar de ir para esses momentos.  

Porém, as crianças e jovens do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio não 

relatavam o mesmo. Em alguns casos, possuíam notas altas, mas que os pais não 

julgavam suficiente. O objetivo dos professores, sendo a maioria, estagiários cursando 

algum curso de Licenciatura, era fazer com que o estudante estudasse horas e horas 

o conteúdo que os professores das escolas passavam. Faziam exercícios intensivos, 

no qual o indivíduo não tinha tempo nem mesmo para ir ao banheiro, por 4 horas 

seguidas. Essa situação era exaustiva tanto para a criança ou o jovem como para o 

professor.  

Nesse mesmo período, comecei a me interessar pela Educação Infantil. Decidi 

cursar a disciplina, ofertada pelo Departamento de Métodos e Técnicas e nela, aprendi 

muito sobre a criança pequena, seus direitos de aprendizagem e seu 

desenvolvimento. Entendi melhor sobre a importância e a influência que a Educação 

Infantil pode ter para a criança no resto de sua vida. As relações afetivas que ocorrem 

nesse primeiro período podem ou não marcar o indivíduo e como ele vai encarar a 

escola durante sua vida escolar.  

A partir dessa experiência com a disciplina, resolvi aprofundar meus 

conhecimentos e adquirir novos através da prática e comecei a estagiar em uma 

instituição particular de ensino. A escola possui todas as etapas da Educação Básica, 

nos dois períodos – matutino e vespertino. É possível perceber que o perfil familiar da 

instituição. Na Educação Infantil, a maioria das crianças possuíam irmãos que 

estudavam na instituição. Dessa forma, uma das obrigações de todos os funcionários 

era conhecer as famílias de cada criança. Saber quem eram os responsáveis, os 

irmãos, avós. A história da família é levada em consideração e é tratada com respeito.  

Nos dois primeiros meses de estágio, a falta de prática fez com que tudo fosse 

um desafio. A turma era pequena, com apenas 11 crianças de dois anos de idade. 

Porém, elas ainda eram bastante dependentes dos adultos para muita coisa, como ir 
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ao banheiro, alguns ainda usavam fraldas, trocar de roupa, colocar casaco, amarrar 

sapatos, comer, pegar água. Além disso, algumas crianças apresentavam resistência 

em se adaptar à rotina, que era um tanto quanto rígida demais para crianças dessa 

idade.  

Após esse período de adaptação, começa-se a pegar o ritmo de como 

funcionam as coisas na sala e na própria escola. Já se sabe o nome dos pais e um 

pouco do perfil de cada criança. A relação com a professora regente, nesse período, 

foi de muita reciprocidade e respeito. Estava sempre disposta a tirar dúvidas, dar dicas 

e auxiliar. O trabalho era de parceria, o que tornava a relação em sala de aula mais 

tranquila, mesmo nos dias mais corridos.  

Uma coisa que aprendi trabalhando com criança pequena é que cada dia é uma 

possibilidade de surpresas, desafios e aprendizagem. As crianças se desenvolvem 

rapidamente, mas em tempos diferentes. Enquanto umas já iam ao banheiro sozinhas, 

outras precisavam da presença do adulto para transmitir segurança naquele momento 

de adaptação ao uso do vaso sanitário.  

Nesse sentido, não é possível afirmar que existia uma ou outra criança que 

desse mais trabalho. A cada dia, tínhamos uma situação diferente para lidar. Admiro 

a professora que, sempre que se deparava com uma situação nova e complicada, 

buscava informações sobre o assunto e compartilhava comigo, para que pudéssemos 

pensar em estratégias de trabalhar com a turma.  

O principal fator complicador, nesse período, eram as mordidas nos colegas. 

Todas as crianças da turma, em algum momento desse primeiro semestre, chegaram 

a morder um de seus colegas. Essa situação sempre causava desconforto, tanto para 

a criança como para a família. O número de queixas por parte das famílias era grande, 

o que preocupou a coordenação e, consequentemente, a professora. Para isso, ela 

fez uma pesquisa na qual descobriu que a mordida é uma forma de expressão da 

criança que não consegue utilizar ainda a fala para se comunicar como gostaria.  

A partir desse conhecimento, a professora começou a ter rodas de conversas 

com a turma na qual incentivava a fala de todas as crianças, principalmente com seus 

pares. Assim, o número de mordidas diminuiu de forma significativa. Ainda 
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continuavam, porém, os episódios de conflitos que resultavam em mordida, 

principalmente por brinquedos e atenção da professora.  

Nesse caso, buscávamos atender a todas as crianças de forma justa. Em 

alguns dias, era normal que uma delas necessitasse de mais atenção, fosse por 

questões de saúde ou de alguma complicação na família, que eram sempre 

informadas para a coordenação. Dessa forma, é possível notar o laço afetivo que se 

criou dessa turma com as professoras.  

No final do semestre, porém, houve uma mudança de estagiárias e fui para 

uma turma de turno integral, na qual tínhamos crianças de 4 a 6 anos. Foi um período 

particularmente difícil e, por vezes, o pensamento de desistência era tentador. As 

crianças possuíam especificidades de cuidados que, com apenas duas profissionais 

responsáveis, era difícil atender. Tínhamos que auxiliar com o dever de casa, lanche, 

complementação pedagógica além de atividades artísticas que envolviam os projetos 

da escola. A turma era muito heterogênea e, por isso, a professora regente sentia 

dificuldade em adaptar as atividades.  

Passado esse período, porém, retorno à turma que trabalhei no primeiro 

semestre. Agora, as crianças já estavam com três anos completos e a turma aumentou 

para 23 educandos. A professora regente nunca havia trabalhado com crianças dessa 

idade, e por isso, minha contribuição foi necessária, pois eu já conhecia metade da 

turma.  

Passamos por muitos momentos de dificuldade de adaptação. A professora não 

tinha uma boa relação com todas as crianças, que começaram a apresentar 

resistência a estar na escola. Isso trouxe preocupação para os pais e 

consequentemente para a coordenação. Como a turma era grande, às vezes era difícil 

atender à todas as crianças.  

Estávamos sempre divididas entre preparar as atividades e olhar as crianças. 

Tentei, ao máximo, participar das brincadeiras, das conversas, e dar atenção a elas, 

pois julgo ser essencial, principalmente nessa fase em que elas necessitam do adulto 

para realizar algumas coisas. Eu era constantemente convidada a participar das 

brincadeiras, a conversar com eles, e utilizava o período após o lanche para isso. 
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Normalmente, elas ficavam mais agitadas, pois somente eu estava na sala 

supervisionando a turma.  

Vivi algumas situações complicadas nesse período. Observei atitudes que eu 

espero não repetir na minha atuação futura. Aprendi muito o que fazer e o que não 

fazer. Acredito que essa experiência foi essencial para minha formação como pessoa 

e como futura profissional. Fortaleci meu interesse em investigar a relação entre a 

Afetividade e o desenvolvimento da criança e o trabalho com essa turma, no ano de 

2016, foi fundamental para essa pesquisa.  
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5 REFLEXÕES, CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Como percebemos, a infância possui diferentes faces. As crianças vivem 

diferentes realidades e em contextos diversos, experimentam os momentos de formas 

diversas. Elas descobrem, criam, organizam, significam, ressignificam, questionam, 

expressam de forma única e singular. Para compreendê-las melhor, é preciso que 

saibamos ouvi-las. Valorizar suas falas, opiniões, sentimentos e vontades.  

O adulto possui papel fundamental no desenvolvimento da criança. É ele quem 

cuida nos primeiros anos e atende às necessidades básicas da criança. Depois, passa 

a ser intermediador entre o mundo infantil e o mundo adulto. Nesse sentido, porém, 

não pode ser deixado de lado o fato de que a criança é um ser ativo, construtor e 

produtor de conhecimento e de aprendizagens, e, principalmente, possuidor de 

direitos, que devem ser respeitados. A criança e as infâncias precisam, portanto, ser 

reconhecidas, levando em conta suas singularidades.  

Os autores apresentados demonstram a importância de darmos ouvidos e valor 

às crianças pequenas. Quando estamos em sala de aula, os desafios são muitos. 

Cada criança possui sua individualidade, suas necessidades únicas, e devemos 

lembrar sempre que ela é um sujeito que possui conhecimentos, e que por isso, 

merece ser ouvido, levado em consideração na hora de tomar decisões que vão fazer 

parte da sua experiência escolar.  

Para isso, consideremos a importância da negociação com as crianças. A 

Educação Infantil não deve ser a etapa na qual apenas o professor tem poder de fala 

e de decisão. A escola deve, desde o início, proporcionar o desenvolvimento integral 

da criança, e isso inclui promover a autonomia e o sentimento de alteridade. Para isso, 

é preciso que a criança seja vista em sua totalidade, levando em considerações os 

aspectos sociais, motores, cognitivos e emocionais.  

Nesse sentido, sabe-se que ainda é necessária muita discussão a respeito da 

importância da afetividade na educação como um todo.  Este trabalho aborda a 

relevância das relações afetivas, que implicam troca, escuta, atenção e valorização 

da criança. Nesse sentido, uma boa relação dos professores com os alunos pode 

influenciar na aprendizagem. Como evidencia Freire (1996), o professor precisa de 

uma atitude ética e comprometida com suas responsabilidades. Além disso, é na 
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prática educativa que se constrói educador, e essa relação não existe sem os 

educandos, como afirma o autor.  

Assim, não tenho dúvidas de que pretendo continuar meus estudos a respeito 

da importância da Afetividade na Educação Infantil. Pretendo trabalhar com essa 

etapa da Educação Infantil e, para ser a educadora que eu desejo ser, ainda é 

necessário bastante estudo e dedicação. Espero, porém, continuar minha atuação 

profissional tendo em mente a importância que posso assumir na vida de cada criança, 

e a importância que elas têm na minha construção de um “sujeito de amor, saber e 

poder” (REIS, 2011).  
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