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OLIVEIRA Dirlene Raquel Felipe de.  Afetividade na Educação Infantil: O 

entendimento do educador sobre afetividade na educação infantil. Monografia 

(Especialização em Docência Infantil). Belo Horizonte: Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. 

RESUMO 

Este trabalho tem como tema o entendimento do professor ou educador  sobre 

afetividade na educação infantil. Indagamos, centralmente, se não teria uma relação 

entre o entendimento dos professores sobre como se dão estas relações afetivas e a 

forma como se dá o processo de desenvolvimento e aprendizagem nas crianças. Vários 

autores  discutem sobre afetividade, mas não abordam o tema a partir do entendimento 

dos educadores sobre esse fenômeno, por isso justifica-se essa pesquisa. Portanto, esse 

trabalho tem como objetivo geral identificar qual o entendimento dos educadores sobre 

a importância da afetividade na educação infantil, e as suas práticas, decorrentes deste 

entendimento como importantes elementos para mudanças no comportamento das 

crianças. Esta pesquisa foi fundamentada nas bases teóricas de autores como Wallon 

(1995), Almeida (1999), Dantas (l995), pois neles encontramos a discussão sobre as 

relações afetivas entre os educadores e as suas crianças. A pesquisa foi desenvolvida em 

uma escola municipal em Ribeirão das Neves, que atende em dois turnos, crianças entre 

quatro e seis anos, provenientes de realidades socioeconômica e culturalmente 

diversificadas. Foi desenvolvido um estudo de caso, a partir de observações em sala de 

aula dessa criança e um questionário estruturado, que foi respondido por algumas 

professoras da educação infantil, o que nos orientou para a realização também de uma 

intervenção, no formato de grupo de reflexão com todos as professoras. Os resultados 

dessa pesquisa apontam para a importância do entendimento do professor das 

manifestações das crianças, como singulares e próprias de cada uma delas. Ou seja, cabe 

a cada professor, a frente destas manifestações, fazerem suas intervenções não somente 

diante dos sentimentos das crianças, considerando-as apenas como “alunos”, mas 

também como sujeitos únicos, em seu processo de constituição de subjetividade. Por 

isso, como conclusão deste trabalho, podemos afirmar que o entendimento do educador 

sobre afetividade pode levá-lo a sentir e viver essa afetividade, o que amplia o olhar e a 

escuta na tentativa de capturar na expressão e na comunicação das crianças as 

dificuldades e possibilidades que expressam para a ação do aprender. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil, entendimento, afetividade 
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Oliveira, Dirlene Raquel Felipe. Affectivity in Child Education: The Educator’s 

understanding of affectivity in child education. Monograph (Specialization in Child 

Teaching). Belo Horizonte: Faculty of Education, Federal University of Minas, Gerais, 

2013. 

 

ABSTRACT 

The subject of this study is the teachers’ or educators’  understanding of affectivity in 

child education. We have inquired  whether there was a  relationship between the 

teachers’ or educators’ understanding of how affective relationships take place and how 

the process of development and learning is built up in children. Several authors debate 

affectivity, but do not approach the topic based on the educators' understanding of this 

phenomenon, which legitimates  this  research. Therefore, the  main objective of this 

study is to identify what the educators’ understanding of the importance of affectivity in 

child education is, and their practices based on this understanding as important elements 

to change children's behavior. This research was based on theoretical background from  

authors such as  Wallon (1995), Almeida (1999), Das (l995), due to the fact that  we 

have found the discussion about the emotional relationships between educators and 

children in their writings. The study was conducted in a public school in Ribeirão das 

Neves, which is run in two shifts, children at the age ranging from four to six years, 

from diversified socioeconomic and cultural realities. A case study was implemented 

based on observations in the classroom and a questionnaire that was answered by some 

teachers involved in the child education, which also guided us to the realization of an 

intervention using the format of a group discussion  with all the teachers. The results of 

this research point to the importance of the  teachers’ understanding of the children’s 

manifestations as unique and specific from  each one of them. That is, it is up to each 

teacher in charge of these manifestations, do their interventions not only on the 

children's feelings, considering them only as "pupils", but also as unique individuals in 

the process of constituting the subjectivity. So, as a conclusion, we can say that the 

educator’s understanding of affectivity may lead him/her to feel and live up this 

affectivity, which enlarges the vision and hearing in the attempt to grasp from the 

children’s expression and communication the difficulties and possibilities they express 

towards the act of learning. 

 

Keywords: Child Education, understanding, affectivity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema o entendimento do professor ou educador sobre 

afetividade na Educação Infantil. Especificamente vem problematizar como esse 

entendimento dos educadores sobre afetividade muda a sua prática, o que, por sua vez, 

pode modificar também o comportamento das crianças da educação infantil, no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

Por meio de estudos bibliográficos, buscará algumas reflexões sobre os diversos 

fatores que interferem no relacionamento entre educadores e crianças.Muitas vezes,o 

profissional que trabalha com educação infantil,deixa de valorizar no cotidiano escolar a 

importância dos vínculos afetivos, consequentemente dificultando o convívio entre o 

educador e os discentes e posteriormente o da aprendizagem.  

Sabe-se que a afetividade sempre está presente nas experiências vividas pelos 

seres humanos, no relacionamento com o “outro social”, por toda a sua vida, desde o 

seu nascimento. De acordo com a teoria walloniana é importante trabalhar a afetividade 

no interior da educação, mais precisamente na interação adulto-criança, sendo 

igualmente importante lidar com as emoções e com o conflito eu-outro. Segundo 

Wallon, citado por Rodrigues (2008, p. 18), 

No que diz respeito à afetividade, esta é sempre referida as vivencias 

individuais dos seres humanos, são formas de expressão mais 

complexas e essencialmente humanas. A afetividade diz respeito a um 

conceito amplo, uma situação mais permanente, que engloba em seu 

interior os sentimentos, as emoções e as paixões. 

A afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida e de 

todos os acontecimentos, promovendo assim sua auto-estima. (Dantas, 1992, p.86). 

Quando a criança ingressa na escola torna-se ainda mais evidente o papel da afetividade 

na relação professor aluno. A escola é a primeira aprendizagem no meio social da 

criança e ela traz consigo muitas experiências afetivas. No decorrer do 

desenvolvimento, os vínculos afetivos vão ampliando-se e a figura do professor surge 

com grande importância na vida escolar da criança. Mas como o professor, elemento 

importante nessa relação, entende essa afetividade? E mais, ao entender de uma forma 
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ou de outra o significado dessa afetividade, faz com que o professor modifique a sua 

prática? 

Refletindo sobre a importância deste entendimento dos professores, e de como 

trabalham a afetividade entre alunos e professores, motivei-me para escrever este 

trabalho de conclusão de curso. Por um lado, partiria de minhas próprias experiências 

com as crianças da educação infantil, as quais permitiam o surgimento de laços fortes de 

afeição com estes pequenos; por outro lado, na posição de diretora da escola, cargo que 

ocupo desde janeiro de 2013, observava alguns profissionais da educação infantil os 

quais não tinham interesse em se aproximarem mais afetivamente das crianças, mas 

somente trabalhavam com a técnica, não transmitindo a elas um vínculo afetivo.  

Essa observação remetia-me a indagação que remeteu-me para a pesquisa de 

como esse professor compreende o papel desse vínculo no processo de desenvolvimento 

e aprendizagem. Portanto, essa investigação terá como objeto de estudo, essa visão dos 

educadores sobre afetividade em sua relação com as crianças da educação infantil. 

 

1.2 Justificativa 

 

A motivação com relação ao tema que aqui se abordará, surgiu, como dito, a 

partir da minha experiência como profissional, e em um momento especial, no qual 

pude observar uma determinada situação de intervenção do educador com uma criança 

que, tendo provocado um vínculo afetivo forte entre ambos, levou a criança a se colocar 

mais confiante e segura para realização da atividade. Concordamos com Almeida 

(1999), pois “Consideramos o estudo da afetividade como um suporte necessário a 

atuação do professor. Por isso, é preciso repensar a eficácia das relações afetivas entre 

os pares professor-aluno.” (p.16) 

Observa-se, portanto, que as relações afetivas entre professores e alunos é um 

aspecto fundamental da organização da comunidade escolar, mas é necessário 

identificar como os professores entendem essas relações no espaço educacional.  Isso 

porque essa mesma autora salienta ainda que ”As interações em sala de aula devem ter 
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caráter singulares, para que a escola possa assumir seu papel na formação da 

personalidade infantil, dando ao professor o papel de mediador do processo e evolução 

da afetividade da criança.” (ALMEIDA, 1999, p.16) 

Sabe-se que a criança está na escola carregada de emoções, sentimentos, 

inclusive o medo. Daí a importância do período de adaptação das crianças com o mundo 

escolar.  Supõe-se que a afetividade possa contribuir nesse processo, mas, nessa 

pesquisa, indagamos se isso não teria uma relação com o entendimento dos professores 

de como podem acontecer estas relações afetivas. 

Vários autores como Dantas (1992), Almeida (1999), Wallon (1995) e outros 

discorreram sobre este tema, mas não abordaram o entendimento sobre a afetividade. 

Por isso, se justifica essa minha pesquisa, com o intuito de investigar a dimensão e 

como se dá o entendimento do professor sobre afetividade na Educação Infantil. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar qual o entendimento dos educadores sobre a importância da 

afetividade na educação infantil e as suas práticas, decorrentes deste entendimento, 

como importantes elementos para mudanças no comportamento das crianças. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir afetividade na educação infantil. 

 Compreender como o educador percebe a importância das relações na educação 

infantil. 
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 Identificar as práticas dos educadores a partir do seu entendimento das relações 

afetivas na educação infantil. 

 Identificar mudanças de comportamento das crianças decorrentes de vínculos 

afetivos estabelecidos com os educadores, a partir da intervenção feita junto a 

eles. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta pesquisa será fundamentada nas bases teóricas de autores como Wallon 

(1995), Dantas (1992), Almeida (1999) e Amorim (2003), pois neles encontramos a 

discussão sobre as relações de afetividade entre os educadores e suas crianças.  

Para esse trabalho, no entanto, para que se possa colocar em debate o 

entendimento pelos professores da afetividade na educação infantil, é necessário que se 

compreenda de forma mais ampla o termo afetividade. Faz-se necessário também 

discorrer sobre o desenvolvimento infantil, estudado por Wallon (1995, p.43), que, em 

sua teoria, propõe que “o estágio impulso-emocional que abrange o primeiro ano de 

vida, é dado pela emoção, instrumento privilegiado da interação da criança com o 

meio.” 

Arantes (2003) traz também uma importante discussão sobre o papel da 

afetividade e os autores que colaboram neste livro, juntamente com Arantes, percebem 

que o conhecimento e a afetividade são dimensões inseparáveis no funcionamento 

psíquico humano. Pela leitura dos texto, percebe-se que eles argumentam que a 

afetividade pode, realmente, dentro do âmbito escolar, modificar a pessoa.  Mediante 

este fato, seria importante que os educadores se conscientizassem sobre o papel da 

afetividade, nas relações interpessoais da criança e também no seu desenvolvimento. 

Ainda de acordo com Wallon (1979, p.65), “A valorização da afetividade como 

elemento essencial e no desenvolvimento da pessoa, e na infância a afetividade em 

torno da criança é que vai dinamizar sua atividade cognitiva”.  

Concordamos que, ao “demonstrar afetividade no relacionamento entre 

educando e educador, estamos investindo em uma educação com qualidade humana, 

capaz de reverter a aprendizagem mecânica e fria que assola a maioria das salas de 

aula” (SANTANA, 2007). Queremos com isso reafirmar que entendemos ser preciso 

colocar sentimentos e esperança no ato de educar e é isto que nos faz sensíveis ao que 

está a nossa volta. É o sentimento que nos une às coisas e nos envolve com as pessoas, 

tornando-nos co-autores desse processo de viver bem com o outro, inclusive no espaço 

escolar. Para Almeida (2003) “A criança quando vai para a escola leva consigo tanto os 
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conhecimentos já construídos quanto os prelúdios da sua vida afetiva” (p.14). Essa 

autora ainda nos aponta que “A escola tem um papel importante na formação da criança 

e tais experiências vivenciadas na escola, possuem um importante significado para o 

desenvolvimento da criança” (p.14). 

Nesse sentido, é fundamental que a criança se conheça e se localize, que 

vivencie experiências na instituição, para que haja uma transformação social e afetiva. 

Mas, para que tudo isto ocorra, supõe-se, nesse trabalho de pesquisa, que seja necessário 

que o professor saiba que o seu melhor entendimento sobre afetividade, será importante 

no desenvolvimento emocional da criança.  

Além disso, quando o docente se empenha em conquistar a confiança das 

crianças entendemos que um dos caminhos possíveis e mais acertados para fazê-lo, seja 

por meio da afetividade. Dessa forma, as crianças conseguem demonstrar o que têm de 

melhor e, muitas vezes, demonstram um rendimento muito maior do que se o 

relacionamento com o professor fosse apenas superficial. 

Portanto, afetividade manifestada num clima de acolhimento e compreensão, 

enriquece as interações, facilitando a comunicação entre ambos, promovendo o 

desenvolvimento de seus potenciais. 

Desta forma, o estudo sobre o entendimento dos educadores sobre afetividade, 

no contexto educacional, pretende compreender a relação professor-aluno, permeada 

pela participação ativa de ambos, envolvendo acordos. E através destes acordos, a 

criança constrói sua visão de mundo, baseada nos sentimentos, valores que aprende do 

meio e especificamente na escola, junto aos seus pares e educadores. 

 

2.1  Conceito de afetividade 

 

Como referido anteriormente, para que se possa falar do entendimento do 

professor sobre afetividade na educação infantil, é necessário que se possa compreender 

de forma mais ampla o termo afetividade.  
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Para Wallon, “A afetividade (emoções) são consideradas tanto quanto a 

inteligência e o desempenho do aluno”. Para ele ainda, “A afetividade é componente 

permanente da ação” (Wallon apud DANTAS, 1979, p.60-61). Isso nos leva a entender 

que as atitudes, tanto do professor, como do aluno deve ser dividida para que se torne 

significativa. 

Na concepção da Wallon a afetividade tem papel imprescindível no processo de 

desenvolvimento da personalidade. Ele foi um dos pesquisadores que mais valorizou a 

questão da emoção na criança. Portanto, podemos afirmar que a afetividade exerce um 

papel fundamental, além de influenciar decisivamente a percepção, a vontade e as ações 

e ser um instrumento essencial da harmonia e do equilíbrio do sujeito. Para Almeida 

(1999, p. 13), 

Devemos estudar a emoção como um aspecto tão importante como a 

própria inteligência e que como ela, está presente no ser humano. A 

emoção deve ser entendida como uma ponte que liga a vida orgânica a 

psíquica. É o elo necessário para a compreensão da pessoa como um 

ente completo. 

 

Então percebe-se que o professor deve entender como lidar com o emocional 

para utilizá-lo na sala de aula. Por isso, a importância de trabalhar as emoções dos 

alunos em sala de aula, considerando assim os sentimentos que a criança vive e sente 

como elementos importantes no seu aprendizado. Nesse sentido, a afetividade constitui 

a base de todas as reações da pessoa frente a sua vida e de todos os seus acontecimentos. 

Desse modo, para a criança, torna-se importante e fundamental o papel do 

vínculo afetivo, que inicialmente representa-se na relação dos pais com os filhos e 

depois vai se estendendo para a pessoa do professor. Alem disso a afetividade não pode 

ser entendida apenas como o contato físico, mas quando sentimos a presença do outro, 

percebemos o olhar, o abraço e, acima de tudo, compreendemos o olhar das crianças, 

reconhecemos o seu esforço e a motivamos. Aí também compreendemos que estamos 

estabelecendo uma relação afetiva.  

Vale ressaltar que, neste trabalho, a suposição é de que isso só pode acontecer 

quando o professor tem o entendimento sobre a afetividade. Sendo assim, o professor 

não pode ser apenas aquele que ensina e que planeja suas atividades para os seus alunos, 
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do ponto de vista técnico. Quando se tem o entendimento sobre o papel da afetividade, o 

professor é, antes de tudo, aquele cuja função primeira é educar e aprimorar o aluno 

como pessoa humana que sente e vive suas emoções, experimentadas através da 

afetividade entre ambos. 

 

 

2.2 Educação Infantil 

 

A Educação Infantil, na Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional de 1996 

(LDBEN) é considerada, de acordo, com o artigo 29 “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”. 

Entretanto, em 2009, a faixa etária foi regulamentada pelas diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil pela Resolução nº 5 de 17 de dezembro 

deste ano que esclarece:  

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 

em creches e pré-escolas as quais se caracterizou como espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 

de 0 a 5 anos de idade, no período diurno em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgãos competentes do 

sistema de ensino  e submetidos a controle social. (BRASIL, 2009) 

Com essa resolução ficam determinados os locais onde se dará esse “nível” de 

educação. A partir de então, a educação infantil em creches e pré-escolas passou a ser, 

pelo menos do ponto de vista legal, um dever do Estado e um direito da criança.  

A evolução da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma 

crescente nos últimos anos “acompanhando a participação da mulher no mercado de 

trabalho e as mudanças na organização e estrutura da família” (Referencial Curricular 

Nacional Para a Educação Infantil, 1998, p.11). 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 destaca também o 

direito da criança a este atendimento. As crianças têm o direito garantido pelo ECA, em 

escolas e creches em idade de zero a cincos de idade e o município o dever de garantir 

esta vaga.  

É através da educação infantil que se inicia a importância do objetivo de 

compreender, conhecer e reconhecer o jeito de cada criança. Embora haja características 

comuns ao universo infantil, devemos ter sempre em mente que cada ser humano é 

único e as crianças são partes dela com suas individualidades e de diferença. 

2.3 A importância da afetividade na educação infantil. 

 

Vivemos em um mundo onde o conhecimento está conseguindo, por meio da 

educação, promover o desenvolvimento das pessoas. Entretanto, o sistema educacional 

vem perdendo sua qualidade, o compromisso com as novas gerações, e infelizmente o 

calor humano, a afetividade, enfim, em nome dessa expansão do conhecimento. 

Vale ressaltar que a construção das relações de cunho mais afetivos, dentro do 

espaço escolar, é um desafio dos educadores. Essa nova postura exige coragem e 

ousadia para lançar-se nesse caminho, por ora, tão desconhecido e, ao mesmo tempo, 

tão importante. O esforço das pessoas para que se conheçam, se olhem, se falem, 

constitui-se em elementos fundamentais no que se refere à construção das relações 

afetivas dentro da escola. Consideramos que isso se constituiria na verdadeira 

integração entre professores, alunos e todos os envolvidos na escola. 

Nesse sentido, são vários os motivos que vêm levando pesquisadores das mais 

diferentes áreas de conhecimento a se envolverem nos estudos sobre as relações entre 

afetividade e a educação.  

Desse modo, precisamos construir o mundo a partir de laços afetivos que tornem 

as pessoas portadoras de valores. E por isso, neste trabalho, acreditamos que um dos 

caminhos para a retomada desses laços seja por meio de um processo educativo voltado 

para este fim, buscando novas soluções que levem o homem a descobrir o seu lado 

afetivo e emocional. 



18 

 

Consideramos também o professor como a peça incentivadora, valorizando o ser 

humano, a pessoa aqui representada que, na escola, é o seu aluno. Pensamos que é 

preciso colocar sentimento e esperança no ato de educar e acreditamos ser isto que nos 

possibilita ser sensíveis ao que está a nossa volta. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa, desenvolveu-se, inicialmente, um levantamento 

bibliográfico pertinente à área, fundamentado na teoria de Henri Wallon e outros 

autores estudiosos do tema.  

Em seguida, desenvolvemos um estudo de caso a partir de observações em sala 

de aula de crianças de quatro e cinco anos de idade. Tivemos também a realização de 

um questionário estruturado, que foi respondido por algumas professoras da educação 

infantil. 

Os sujeitos da pesquisa são crianças e educadores da escola municipal, sendo 

que as observações foram desenvolvidas na sala de uma professora para acompanhar 

também uma criança de quatro anos.  

Neste mesmo contexto, foram realizadas as intervenções, por meio da utilização 

de alguns elementos da pesquisa-ação. Foram realizadas anotações sistemáticas das 

informações obtidas nas observações e um estudo criterioso dos dados do questionário 

aplicado. 

Consideramos aqui o estudo de caso como uma  

abordagem metodológica de investigação especialmente 

adequada, quando procuramos compreender, explorar ou 

descrever acontecimentos e contexto complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores. É também um 

modo de coletar informações detalhadas sobre o comportamento 

de um adulto e de uma criança ou sobre um grupo de 

professores em uma determinada situação e durante um período 

dado de tempo. (COUTINHO, 2008, p.03) 

 

Já a pesquisa ação, de acordo com Zeichner (1993, p.528), é uma metodologia 

que tem como objetivo, criar nas escolas uma cultura de análise das práticas que são 

realizadas a fim de possibilitar que seus professores auxiliados pelos docentes da 

universidade transformem suas ações e as práticas institucional. É importante ressaltar 

que aqui, nessa pesquisa, utilizamos alguns elementos da pesquisa ação, entendendo-a 
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nos limites de uma metodologia utilizada entre professores que, ao mesmo tempo, são 

pesquisadores. Neste caso, desta pesquisa, nós, como estudantes de uma pós-graduação, 

na faculdade, desenvolvemos nossa investigação tendo como sujeitos os docentes da 

própria escola onde também trabalhávamos, e observamos e refletimos sobre o seu 

trabalho, dentro da sua sala de aula. Para a continuidade da obtenção destas 

informações, elaboramos um relatório com o qual, junto aos professores orientadores, 

buscamos momentos de reflexão com o objetivo de elaborar um projeto de intervenção 

para a questão que foi problematizada na escola. 

 

3.1. O campo de pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal em Ribeirão das Neves, 

que atende em dois turnos, crianças entre quatro e seis anos provenientes de realidades 

socioeconômicas e culturais diversificadas. 

Em algumas famílias das crianças que freqüentam esta escola, o pai nem sempre 

é o referencial, muitas vivem em um ambiente de risco social, criminal ou condições 

adversas dentro do seu ambiente familiar.  

Embora parte dos pais dos alunos possua nível de instrução escolar restrito, a 

maioria deles demonstra interesse e procuram ser participativos na educação de seus 

filhos. A instituição conta com doze professores, duas pedagogas, uma secretária e uma 

auxiliar de biblioteca, como também, funcionários que trabalham com a limpeza e com 

a merenda para os alunos. A maioria destes profissionais possui curso superior. 

Além disso, na escola os profissionais estão em constante formação (cursos de 

capacitação, troca de experiências e informações de como cada situação é vivida), para 

uma melhor atuação no seu campo de trabalho e estão envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem, havendo um grande nível de colaboração entre os educadores, nas 

atividades que exigem maior envolvimento e participação. 
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Através da educação infantil e primeiro ano barra nove (1º/9) do ensino 

fundamental, a referida escola oferece uma formação cidadã que ressalta a importância 

dos valores sociais, culturais, cognitivos e afetivos. 

Por meio de diversos canais de comunicação, a escola realiza uma integração 

com a comunidade local, mantendo diálogo e uma comunicação direta com os pais e 

familiares, por meio de convocações e recados enviados através de bilhetes, chamadas 

para reuniões administrativas e pedagógicas, além de atividades festivas e de extensão, 

realizadas no interior da escola com a participação do público extra-escolar. 

 

3.2. Os sujeitos da pesquisa e os procedimentos/instrumentos metodológicos  

 

No caso da pesquisa para este trabalho de conclusão de curso, a saber, “O 

entendimento do professor sobre afetividade na educação infantil”, como sujeitos da 

pesquisa foram selecionados uma criança de quatro anos e sua professora. Isso porque, 

nesse caso, foi identificado um certo distanciamento entre professor e aluno o que nos 

conduzia a refletir com essa professora, especialmente, sobre o seu entendimento acerca 

da afetividade na relação pedagógica e as mudanças em suas práticas decorrentes desse 

entendimento. 

Como um dos instrumentos metodológicos, foram desenvolvidas observações 

em sala de aula e no pátio tanto no momento do recreio quanto no momento da entrada 

nos quais focalizamos o comportamento e as reações dos sujeitos da pesquisa, em 

situações diversas. Foram feitas anotações no diário de campo de todo o material 

observado. 

Além das observações aplicamos um questionário com os professores em geral, 

para alcançar o nosso objeto - o entendimento do professor sobre afetividade - com quatro 

perguntas abertas para que eles pudessem expressar seus pensamentos em relação a este 

entendimento. (ver Apêndice B).  Este questionário foi entregue para todos os professores 

que trabalham com o 1º e 2º períodos da escola, destacando-se a professora sujeito dessa 

pesquisa. 
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A análise das observações e dos questionários foi realizada no intuito de, 

posteriormente, realizar uma intervenção na prática do docente em relação ao tema 

proposto da afetividade. Essa intervenção foi desenvolvida no formato de grupo de 

reflexão com todos os professores após o Módulo Pedagógico
1
, no qual foi utilizado um 

texto motivador cuja leitura foi realizada pela pesquisadora. (ver Anexo A) 

                                                 
1
 Modulo Pedagógico é um momento que acontece quinzenalmente no qual a pedagoga da escola, 

juntamente com os professores realiza o planejamento semanal, bem como a Direção da escola que 

também participa trazendo questões administrativas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Neste item descreveremos as informações que obtivemos a partir dos instrumentos 

da pesquisa que buscaram identificar o entendimento do professor sobre afetividade na 

educação infantil. Além disso, serão também discutidos os pontos que levantamos no 

grupo de reflexão desenvolvido como intervenção nessa pesquisa.  

 

4.1. Anotações de um cotidiano observado 

 

No primeiro dia de observação como instrumento dessa pesquisa, no momento da 

entrada, constatamos que Marcelo
2
 chegou às 13 horas e sentou-se junto aos colegas. 

Neste momento, ele permaneceu calado, não conversando com ninguém. Marcelo 

continua do mesmo jeito por muito tempo e quando aceno para ele, ele acena com a sua 

mãozinha, timidamente, olhando para mim e dá um sorriso entre os lábios. Na fila de 

entrada, mesmo na cantoria, com a participação dos professores e demais crianças 

cantando as músicas, Marcelo continua calado.  No momento de ir para a sala, ele quer ir 

à frente, mas os colegas não deixam. A professora não interfere e ele volta para o seu 

lugar. Neste primeiro dia de observações não foram feitas observações em sala de aula.  

Neste dia, no momento do pátio, na hora do brinquedo, a professora coloca os 

meninos no cantinho. Marcelo fica também sentado com os colegas.  Pega o “Lego” e 

brinca, mas não se envolve. A professora permanece assentada olhando para as crianças, 

mas não se aproxima delas que inclusive se dirigem ao parquinho.  A professora pareceu 

estar pensativa. Marcelo se levantou e também foi para o parquinho; a professora 

continua assentada. Como pesquisadora, mas também no meu lugar de diretora, aproveito 

esse momento como parte da intervenção proposta, para falar com a professora 

orientando-a a cuidar das crianças que estariam então, no parquinho, sozinhas. Ela se 

levanta e vai ao encontro delas. 

                                                 
2
 Nome fictício utilizado para manutenção do sigilo necessário do ponto de vista ético.  
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Observo que, nesse momento, ela se aproxima de Marcelo e começa a conversar 

com ele o que acontece por muito tempo. Após essa conversa demorada, a professora dá 

um abraço nele, e Marcelo parece ter gostado, ficando assentado perto dela. 

No nosso segundo dia previsto para observação, a professora de Marcelo entra em 

licença médica e, portanto, não houve aula.  Como várias professoras faltaram e a 

professora de Marcelo foi apenas uma delas e, portanto, não sendo possível ficar com 

quatro turmas de dezesseis crianças na escola sem professor, e nem mesmo agrupar 

turmas em função do tamanho das salas, dispensamos os alunos, com autorização da 

gerente da Unidade Básica I, da Secretaria de Educação. O pai de Marcelo chegou com 

ele, sorridente, e como eu estava no portão, informei sobre o que ocorreu e que não teria 

aula naquele dia. Marcelo demonstrou não ter gostado, pois começa a chorar. Ao ser 

indagado por mim, sobre porque estava chorando, ele me disse que era porque queria 

ficar na escola. Mas o pai sorriu e foi embora, levando-o consigo. 

No terceiro dia de observação, Marcelo continuava isolado, mas os colegas 

chegavam perto dele para brincar. Começou a entrosar com os colegas e ficaram 

brincando. Um dos coleguinhas pegou o giz de cera vermelho, mas Marcelo manifestou 

querer o mesmo giz. Pediu ao colega, mas ele não emprestou, o que fez com que Marcelo 

avançasse no braço do colega e lhe desse uma mordida. Nesse momento, a professora 

colocou o Marcelo perto dela e conversou com ele. Mesmo ele não aceitando e dizendo 

que ninguém era amigo dele, parou de chorar. Podemos refletir se foi o fato da professora 

ter lhe dado atenção que deu a ele, de alguma forma, a sensação de acolhimento.   

Isso me conduziu a conversar com a professora, para que ela pudesse refletir sobre 

esse fato ocorrido e pudéssemos pensar em outras práticas nessas situações. A professora 

resolveu então colocá-lo como o seu ajudante pedindo a ele para buscar o diário. 

Ressalvamos que essa não teria sido a orientação dada por mim, como pesquisadora e 

diretora. No entender dessa pesquisa, ser afetivo não implica em ser condizente com 

situações adversas, tal como o comportamento agressivo da criança ao morder o colega. 

Marcelo teria que ser, neste momento, responsabilizado pelo que fez, mas queremos 

destacar, podendo ser de maneira afetiva.  

No quarto dia de observação, quando Marcelo chegou à fila da entrada, seus 

colegas já estavam assentados, mas ele quis ficar na frente. A professora disse a ele que o 
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colega havia chegado primeiro. Então, ele demonstrou estar com raiva, mas foi para o 

final da fila. Acalmou-se e tendo terminado a cantoria foram para a sala. Nesse momento, 

Marcelo correu para frente para tentar segurar a mão da professora quando iam em 

direção a sala de aula. Ele conseguiu e, com isso, abriu um largo sorriso. 

A seguir, na sala de aula, Marcelo cumpriu as atividades, parecendo gostar de 

realizá-las, e comunica à professora quando terminou. Ela diz algo pra ele que não foi 

possível identificar. Marcelo permaneceu tranqüilo e sorridente, merendou e participou de 

tudo. Observei também que a professora interagiu com ele, conversou, explicou as 

atividades e ele pareceu ter entendido. Verificamos que após a professora, orientada por 

mim, ter feito o trabalho de socialização com a criança, a criança passou a demonstrar 

mais segurança e mais amorosidade nas relações, pois antes ela apresentava um 

comportamento agressivo que requereu inclusive intervenções de nossa parte. 

Em outro dia de observação, Marcelo chegou novamente atrasado e ficou no final 

da fila. No entanto, observamos que nesse dia ele não chorou por não ser o primeiro 

parecendo ter entendido que não era possível. Terminada a cantoria, todos vão para as 

salas e ele continuou obedecendo a fila. 

Já na sala de aula, Marcelo sentou-se na mesinha que está perto da mesa da 

professora, ela não se importou, mas também, não o tratou com indiferença. A professora 

falou com as crianças sobre a rotina do dia (o que vai acontecer durante a aula), logo 

depois entregou a atividade, explicando como deveria ser feito. Marcelo foi um dos 

primeiros que levantou o braço, dizendo que já tinha terminado de fazer a atividade. A 

professora então recolhe sua atividade e pede a ele para pegar o diário na secretaria. Em 

outro momento da rotina, eles foram para a sala de vídeo e neste espaço não foi realizada 

a observação. 

A partir dessas observações em relação a prática da professora sobre a criança, 

constatamos a importância do que nos coloca Almeida (1999) concordando com Wallon 

“quando ressalta ser a formação psicológica uma forma de assegurar a competência do 

professor que conhecendo o desenvolvimento infantil poderá organizar uma ação 

adequada as reais necessidades dos seus alunos” (p.17) 
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Visto isso, consideramos que o acolhimento, tolerância, aceitação e valorização do 

outro são sentimentos que devem fazer parte da atividade docente no sentido de favorecer 

a convivência na escola, pois a criança ao se desenvolver psicologicamente, vai se nutrir 

de forma significativa das emoções e dos sentimentos diversos na interação com o outro. 

Essas constatações serão revistas também no item a seguir, por meio do que obtivemos 

como resultados dos questionários aplicados.  

 

4.2. As informações por meio dos questionários 

 

A partir desse outro instrumento utilizado, o questionário, foi possível fazer uma 

síntese da importância da afetividade na educação infantil, e do entendimento dos 

professores sobre esse fenômeno. Isso porque sabemos que a afetividade e, mais do que 

isso, o entendimento do professor sobre afetividade, é muito importante, pois vai ajudar o 

educador a identificar as necessidades demonstradas pelos alunos e, além disso, a 

professora poderá através deste entendimento ajudar o aluno a superar suas angustias. 

O uso do questionário, como mais um instrumento de investigação, se justifica 

nessa pesquisa pois concordamos com Almeida (1999) que aponta que devemos estudar a 

emoção como um “aspecto tão importante, como a própria inteligência e que está presente 

no ser humano” (p.13). Ela afirma ainda que “A emoção deve ser entendida como uma 

ponte que liga a vida orgânica como a psíquica e é elo necessário para a compreensão da 

pessoa como um ente completo” (p.11) 

As professoras, a partir dos conceitos que possuem de emoção, apontam para a 

necessidade da compreensão de suas manifestações, sendo elas positivas ou negativas o 

que é confirmado pelo que nos diz Almeida (2001) de que “A emoção é uma expressão da 

afetividade.” e, completamos, seja ela qual for. 

Isso é recorrente na fala de várias professoras que dizem:  
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Como algo que a criança expressa através de seu sentimento, alegria, 

tristeza aflições, ou seja, seu comportamento diante dos acontecimentos 

do dia-a-dia. (Profª B)
3
 

Eu tento considerar as emoções do ponto de vista de uma criança, as 

vezes, por exemplo, elas choram porque um brinquedo quebrou... Eu 

entendo isso como uma emoção, sentimento perfeitamente normal. Pois 

elas ainda não conseguem muito lidar com a perda. (Profª C) 

 

Na primeira resposta, nota-se que a professoras demonstra possuir certo 

entendimento e isto nos leva a refletir que todas as emoções das crianças precisam ser 

levadas a serio, pois são de extrema importância. Só assim as mesmas se sentirão seguras 

suficientes para revelá-las, pois devemos levar em consideração tanto as alegrias, quanto 

as aflições. Sabemos que os sentimentos do ser humano adulto ou criança, são os 

mesmos, apenas as formas de representá-las no ambiente social são diferenciadas. 

Em relação à presença da emoção na sala de aula e de como a criança vive e sente, 

uma das professoras, demonstrou compreender melhor as relações de conflitos, bem como 

parece dar à criança uma atenção maior para solução desses conflitos que surgem: 

Como se fossem minhas essas emoções! A criança necessita ser ouvida, 

sentir a reação do professor diante de fatos relatados por ela, ter 

respostas às suas ansiedades, sentir protegida, valorizada, amada. (Profª 

A) 

 

Em relação às reações do professor às manifestações das crianças, as professoras 

responderam que: 

Depende das manifestações, se a criança faz pirraça, é papel do 

professor conversar e mostrar que esta não é uma atitude legal.Contudo, 

se a manifestação é de autoconfiança ou outro comportamento positivo, 

cabe ao professor incentivá-la. (Profª C) 

O professor deverá reagir de acordo com a necessidade das crianças 

buscando solucionar os problemas e compartilhando sua alegria com 

determinação e presteza. (Profª B) 

De formas diversas, sempre procurando se igualar a ela e entendendo-a. 

Se a criança está feliz, vibre com ela, se está triste sinta o que ela sente. 

Enfim, viva o momento e a emoção da criança. (Profª A) 

 

                                                 
3
 As professoras serão identificadas por meio de letras e assim nos referiremos a elas, a partir deste 

momento no texto.  
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Analisando as respostas das professoras, entende-se que para elas, as 

manifestações das crianças, diante das circunstâncias, são próprias delas e cabe a cada 

professor diante destas manifestações, fazer suas intervenções não só diante dos 

sentimentos extraídos das crianças, mas levar em consideração o ser criança e que precisa 

ser ouvida. Cabe então, ao professor ter esta linha de ação, pois indicamos aqui que a 

valorização da afetividade é o elemento essencial no desenvolvimento emocional da 

criança. 

Em outra pergunta feita as professoras sobre qual seria o entendimento do 

educador sobre afetividade na educação infantil, percebe-se que este entendimento existe, 

pois isto se confirma nas respostas a seguir: 

Para a Profª C  

É essencial pelo menos tentar seguir a linha de raciocínio da criança, é 

importante para também entendermos os sentimentos dela. As vezes, a 

criança se fecha, não fala o que está acontecendo. Então o entendimento 

por parte do educador sobre afetividade, deverá estar aliado a 

observação do comportamento. 

 

Como a professora nos relata, seu entendimento sobre a afetividade é de que a 

afetividade deve estar aliada ao comportamento da criança. Como nos diz Almeida 

(1999), “O professor tem um papel essencial no desenvolvimento afetivo da criança. Para 

muitos a afetividade (afeto) da professora pode significar a continuação da permanência 

na escola” (p.14) 

Já a Profª A demonstrou outro entendimento sobre afetividade na sua fala dizendo 

que 

São as relações interpessoais entre a criança e o adulto. São de suma 

importância para o desenvolvimento, e para a aprendizagem da criança. 

Um educador afetivo, desperta na criança, segurança, vontade em 

aprender, em agradar o professor. Não será melhor educador, sendo 

mais severo mais distante. (Profª A) 

 

Neste caso, o que a professora nos confirma é o cuidado de discernir se por um 

lado, o professor não precisa ser ríspido com o aluno para ser considerado o melhor 
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professor, por outro lado, também deverá ter uma postura onde o seu envolvimento com a 

criança não atrapalhe o seu relacionamento com ele. 

Para finalizar o questionário, foi perguntado às professoras o que, enfim, para elas 

significava afetividade. As professoras A e B, responderam que 

Afetividade revela o sentimento em relação a outros seres, onde os 

sentimentos, interesses, desejos, valores, emoções presentes na 

vida de todo ser humano (Profª B)  

A afetividade não está ligada somente as emoções, mas também as 

relações interpessoais. Geralmente temos tendência a aceitação 

daquilo ou daquele que é mais parecido com a gente. Assim 

também ocorre com a criança, ela estreita laços afetivos através da 

afinidade. (Profª A) 

 

Entende-se com essas falas das professoras e com as referidas anteriormente que 

sentir e viver a afetividade na educação infantil suscita que as próprias emoções e 

sentimentos dos professores penetrem a sala de aula, para descobrir e sentir as 

manifestações presentes nas crianças e seus pares.  

 

4.3.  O que obtivemos na intervenção 

 

A partir de um texto de Rubem Alves, utilizado como um texto motivador, cuja 

leitura foi realizada pela pesquisadora (ver anexo A), foi desenvolvida uma intervenção 

no formato de grupos de reflexão com as professoras, para entender como elas, a partir 

do entendimento sobre o papel da afetividade na relação pedagógica e de suas práticas 

pedagógicas, poderiam modificar o comportamento da criança. Destacamos, aqui, 

algumas falas mais significativas que nos auxiliarão na análise de nosso objeto de 

pesquisa. 

Então, a Profª A nos relata, que “se não tivermos esta afetividade dentro da 

escola, como poderia trabalhar com a criança, se não sei ser afetivo com o outro”. Ela 
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nos diz ainda que, “A maneira como a gente se expressa e como tratamos os alunos, isto 

reflete no relacionamento da criança com o professor e na vida emocional da criança.” 

A fala da Profª A, é confirmada em Almeida (1999) que aponta que 

É indiscutível que a escola tem um papel importante na formação do 

indivíduo. Sabemos que as experiências e os conhecimentos 

vivenciados na escola e por meio da escola, possuem um importante 

significado para o desenvolvimento social e afetivo da criança. (p.14) 

 

Entendemos que, se o professor trabalha com afeto, respeito, serve como 

estimulante em momentos desafiadores para os alunos. 

  A Profª A finaliza sua fala dizendo que 

É importante o entendimento do professor, pois isto muda de 

fato a prática pedagógica e que para isto tem que construir este 

entendimento, e se a gente não cativar o aluno, não escutá-lo, 

estaremos fugindo da nossa prática pedagógica. 

 

Analisando a fala da professora, percebe-se que o professor trabalhando com 

afetividade, poderá criar um vínculo de cumplicidade com o aluno, podendo ajudá-lo a 

desenvolver de forma prazerosa suas atividades. 

A Profª B foi categórica em dizer que “não se constrói uma relação de respeito se 

não construir um laço de confiança e afetividade com a criança”. Então foi perguntado a 

ela como isso aconteceria dentro do seu entendimento sobre afetividade. Ela, então, citou 

uma frase do poema que foi lido no início da reunião: “Quem tem um pássaro pousado no 

dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar.”  

Em seguida, a Profª B argumenta com todas as demais professoras que “Não se 

deve diferenciar o aluno, mas fazer o possível para olhar todos com o mesmo valor, um 

mesmo carinho, pois o nosso entendimento sobre afetividade deve estar além do que a 

criança espera.” 

Confirmando o que a Profª B nos diz, Almeida (1999) coloca que 
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Ao professor é delegado um importante papel social, qual seja o de 

compreender o aluno no âmbito de sua dimensão humana, na qual tanto 

os aspectos intelectuais quanto os aspectos afetivos estão presentes e se 

interpenetram em todas as manifestações do conhecimento. (p. 102) 

 

A autora complementa ainda que, “O professor deve permitir que a emoção se 

exprima para o que é essencial e entender como ela funciona para não entrar no circuito 

perverso e, assim, dificultar o desenvolvimento emocional da criança” (ALMEIDA, 1999, 

p.102) 

Constatamos não somente pelas falas destacadas, mas também pelos demais 

depoimentos gravados em vídeo nesse momento de intervenção em nossa pesquisa, que 

ficou claro para as professoras participantes, o quanto é importante a intervenção do 

professor de forma cuidadosa, utilizando-se da dimensão emocional na relação 

pedagógica, para trabalhar com o aluno a questão da disciplina e ajudá-lo nas suas 

dificuldades. E o professor, com o seu entendimento disso, poderá auxiliar o seu aluno a 

ser valorizado pelo que ele é. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No caminho para a concretização desta monografia, passamos pela fundamentação 

nos autores aqui mencionados, pelas observações em sala de aula, pelos questionários e, 

finalmente, pela intervenção realizada. A partir das análises das informações obtidas, foi 

possível considerar como necessário aos professores um estudo mais aprofundado sobre 

afetividade para alcançar, na prática, o seu entendimento, apesar de termos visto que, para 

alguns desses professores, já acontecia na sua prática, um entendimento maior sobre 

afetividade. 

Portando, concretizando assim os objetivos propostos nesta pesquisa, os resultados 

demonstraram que as professoras acreditam que a afetividade está presente no cotidiano 

escolar, mas que, de uma maneira geral, ainda há necessidade de um melhor 
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entendimento, em uma dimensão mais ampla, sobre a concepção e o trabalho com a 

afetividade na educação infantil. 

 As professoras demonstraram ainda que isso poderia conduzi-las a repensar sua 

prática pedagógica considerando a importância da construção deste vínculos afetivos para 

o desenvolvimento e aprendizagem do aluno,  respeitando, assim, a especificidade da 

criança. 

Almeida (1999) nos confirma isso quando postula que 

É preciso repensar a eficácia das relações afetivas em sala de aula. Não 

se trata de defender uma similaridade nas relações entre os pares 

professores e alunos. Entendemos que a escola possa assumir seu papel 

na formação da personalidade infantil, dando ao professor o papel de 

mediador do processo de evolução da criança (p.16) 

o que nos leva a considerar que a ação, tanto do professor como do aluno, deve ser 

partilhada para que se torne significativa tanto para o aluno quanto ao professor.  

Por isso, concluímos que não só a vivência, mas o entendimento, de fato, da 

afetividade no ambiente escolar pode, portanto, favorecer muito o desenvolvimento do 

aluno, na formação de um indivíduo, mais seguro, confiante e autônomo. 

Constatamos o que já era conhecido e manifesto de que é importante a relação de 

afetividade na educação infantil, pois é nesta faixa etária que está se construindo a 

subjetividade da criança e uma relação afetiva equilibrada e bem estruturada irá contribuir 

de forma positiva. Mas, avançamos ao identificar que o entendimento do educador sobre 

essa afetividade pode levá-lo a sentir e vivenciar essa afetividade ampliando o seu olhar e 

a sua escuta na tentativa de capturar a expressão e a comunicação das crianças, não 

somente as suas inquietudes e suas dificuldades, mas também as possibilidades que 

expressam na ação do aprender. 
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APENDICES 

Apêndice A - QUESTIONARIO APLICADO  

1- Em sala de aula como você considera as emoções que a criança vive e sente? 

2- Como o professor reage às manifestações das crianças? 

3- Qual o entendimento do educador sobre afetividade na educação infantil? 

4- Para você o que é afetividade?
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ANEXOS 

Anexo A – TEXTO MOTIVADOR PARA GRUPO DE REFLEXÃO 

Afetividade 

Rubens Alves 

A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar, 

Amar é ter um pássaro no dedo, 

Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que, a qualquer momento ele pode voar. 

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. 

Cartas de amor são escritas não para dar notícias, não para contar nada, mas para que 

mãos separadas se toquem ao tocarem a mesma folha de papel. 

A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. 

Deus existe para tranqüilizar a saudade. 

Toda alma é uma música que se toca. 

A esperança é uma droga alucinógena. 

A saudade não deseja ir para frente, ela deseja voltar. 

Mas na profissão, além de amar tem de saber. E o saber leva tempo pra crescer. 

 

 

 

 


