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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho trata do tema afeto e educação infantil, com destaque para a 

intervenção e a compreensão dos docentes que atuam nos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs) da cidade de Vitória (ES). 

Em toda minha trajetória acadêmica, fui levada a me aproximar da Educação 

Infantil. Primeiramente, como discente do curso de licenciatura em Educação Física 

da Universidade Federal do Espírito Santo, fui monitora do projeto CRIADANÇA, 

coordenado pela professora Erineusa M. Silva; o projeto consistia em trabalhar a 

dança com as crianças de umas das turmas do Centro de Educação Infantil 

CRIARTE pertencente a essa mesma universidade. Simultaneamente cursava a 

disciplina Estágio Supervisionado de Educação Física na Educação Infantil, na 

Escola São Camilo de Lellis, em Vila Velha (ES). Depois, por dois anos, fui 

estagiária da Secretaria Municipal de Educação de Vitória. No primeiro ano, atuei 

dentro da Gerência de Educação Infantil, intervindo em diversos projetos propostos 

pela aquela secretaria que atendiam vários CMEIs do município, principalmente 

aqueles com poucos espaços físicos e com alunos em vulnerabilidade social. 

Com essas experiências, decidi realizar meu trabalho de conclusão de curso 

sobre a afetividade na Educação Infantil, justamente por me sentir provocada pela 

relação afetiva que estabelecia com meus alunos.   Em meu segundo ano como 

estagiária da Secretaria Municipal de Educação (SEME), fui encaminhada ao CMEI 

Reinaldo Ridolfi para auxiliar o grupo 6C. Foi onde eu tive a confirmação do meu 

interesse em pesquisar mais sobre a temática e a inspiração para levar a frente esse 

projeto. 

Optei por investigar como se dá a relação professor-aluno e se essa 

afetividade interfere no processo de ensino-aprendizado das crianças. Esses 

aspectos são abordados sob a ótica do docente que atua na Educação Infantil. 



Tendo esse foco, meu objetivo geral é contribuir para que a afetividade seja 

vista como elemento fundamental do processo educativo escolar, em especial da 

Educação Infantil. 

A definição encontrada no dicionário para o termo é “a.fe.to sm 1.Sentimento 

de amizade, dedicação; 2. objeto de afeição; adj 3. afeiçoado, dedicado; 4. 

partidário” (AMORA, 1999, p. 19). 

Em pesquisa semelhante a essa realizada por mim e exposta nesse texto, 

Oliveira analisou que 

[...] o termo “afeto” freqüentemente remete a um conjunto de fenômenos 
psíquicos que caracterizam o modo de ser de uma pessoa (afetuosa, 
carinhosa, amorosa) ou que permeiam as relações interpessoais. Esses 
fenômenos são compostos por emoções consideradas “positivas” ou por 
sentimentos tidos como “mais nobres”. Nessa perspectiva, emoções e 
sentimentos são atravessados por noções, como a benevolência, a 
devoção, a proteção ou a ternura, e os modos de expressão e/ou de 
manifestação dessa atitude afetiva configuram-se através de uma 
disposição corporal de envolvimento e acolhimento do outro por meio de 
abraços, beijos e olhares ternos, bem como de verbalizações, cujo conteúdo 
pode ser variável, mas traduz a atitude de atenção, de assistência, de ajuda 
e de “amor” para com o outro.  

 

Segundo Pasqualini (2009, p. 36, grifo do autor), o desenvolvimento da 

criança “[...] é um processo dialético, em que a passagem de um estágio a outro se 

realiza não por via evolutiva, mas sim, revolucionária.” Nesse processo, o afeto é um 

fator essencial do desenvolvimento psíquico em todas as etapas da infância 

(VYGOTSKI, 1996 apud PASQUALINI, 2009, p. 36) e indispensável ao processo de 

ensino-aprendizagem, tendo em vista essa unidade entre afeto e intelecto: “[...] O 

afeto e o intelecto não são dois polos reciprocamente excludentes, mas duas 

funções psíquicas estreitamente vinculadas entre si e inseparáveis” (VYGOTSKI, 

1996, p. 314 apud PASQUALINI, 2009, p. 36) 

Alencastro (2009, p. 9) apresenta a concepção de Piaget, para quem o 

desenvolvimento intelectual consiste nos elementos cognitivos e afetivos. Para o 

autor, “o afeto se desenvolve no mesmo sentido que a cognição ou inteligência” 

(ALENCASTRO, 2009, p. 9). Assim,  

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e as duas 
adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, pois os 
sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações, das quais a 
inteligência constitui a estrutura (PIAGET, 1971, p. 271 apud 
ALENCASTRO, 2009, p. 9). 



E ainda, 

O aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento 
intelectual. Ele pode acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento. Ele 
pode determinar sobre que conteúdos a atividade intelectual se concentrará 
(WADSWORTH, 1997, p. 23 apud ALENCASTRO, 2009, p. 17). 

 

Nas crianças de até um ano, o afeto se destaca ainda como um mediador 

entre sensação e funções motoras (PASQUALINI, 2009, p. 36). Por isso, “A criança 

pequena não aprende desvinculada de afeto, ela aprende investindo sua 

corporeidade, sua sensibilidade e seu imaginário” (ALENCASTRO, 2009, p. 18). 

Para a realização dessa pesquisa, elaborei um roteiro de entrevista a ser 

realizada com os professores dos CMEIs. Em função do tempo de realização desta 

pesquisa, optei, juntamente com minha orientadora Sandra Soares Della Fonte, por 

efetivar esse trabalho na região Continente da cidade de Vitória,1 entrevistando uma 

professora regente e uma dinamizadora2 de cada CMEI localizado nessa região. 

A escolha da região se deu de modo bem simples, já que estava como 

estagiária de um dos CMEIs que seriam pesquisados – Reinaldo Ridolfi, que se 

localiza no bairro Maria Ortiz – e tal fato facilitava o meu contato com os outros 

CMEIs. Além dele, são CMEIs da região Continente: 

- Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcante, em Jardim da Penha; 

- Marlene Orlande Simonetti, em Bairro República; 

- Jacyntha Ferreira de Souza, em Goiabeiras; 

- Darcy Castello de Mendonça, em Antônio Honório; 

 Ao chegar aos CMEIs, consultava os professores e dinamizadores presentes 

sobre a disponibilidade e interesse de participação na pesquisa. Nesse processo, 

tive o apoio de vários diretores e pedagogas para mediar meu contato com os 

professores e dinamizadores. Com esse procedimento, tivemos um total de 5 

professores e 5 dinamizadores como sujeitos desta pesquisa.  

                                                           
1 Em termos topográficos, a cidade de Vitória pode ser dividida em oito regiões, a saber:  Centro, Santo 
Antônio, Jucutuquara, Maruípe, Praia do Canto, Continente, São Pedro e Jardim Camburi. 
2 Termo dado as professoras de Educação Infantil das disciplinas de Educação Física e Artes pela Secretaria 
Municipal de Educação do município de Vitória. 



Ressalta-se que todos os diretores foram de extrema simpatia e serventia, 

não mostraram nenhuma resistência em relação à solicitação de realizar a pesquisa 

nas escolas; pelo contrário, foram todos muito receptivos e prestativos. Assim como 

também foram as professoras entrevistadas. Algumas bem tímidas, mas todas 

responderam de muito bom grado ao questionário. 

 A entrevista consistia em dez questões sobre a trajetória profissional dos 

sujeitos entrevistados, suas experiências em outros segmentos de ensino além da 

Educação Infantil, e especificamente sobre a afetividade nesse nível de 

escolarização. 

No total, foram 10 entrevistados. Dos dinamizadores, 3 são de Educação 

Física e 2 são de Artes. A cada um dos entrevistados foi atribuído um nome fictício 

de modo a manter o seu anonimato. 

Em termos de experiência profissional:  

 7 entrevistadas já lecionaram em outro segmento da educação básica 

que não a educação infantil;  

 Apenas uma não teve experiências em outro CMEI antes de assumir a 

cadeira no atual CMEI em que trabalha; 

 O tempo que estão no atual CMEI varia de 1 a 15 anos.  

Ressalta-se, ainda, que todos os entrevistados são do sexo feminino. A 

tendência de feminização do magistério tem sido registrada de modo recorrente. 

Cabe, porém, realçar que, no caso específico da Educação Infantil, há uma 

peculiaridade.  

Segundo Rosemberg (1996, p.62), no princípio, a educação era uma 

ocupação masculina que foi se feminizando ao passar dos anos. Mas isso ocorreu 

somente nos outros segmentos de ensino, que não a educação infantil, onde, ainda 

segundo a autora, o ensino pode ser associado à vida reprodutiva ou produtiva.  

Rosemberg faz tais afirmações baseada nos estudos de Izerquiedo (apud 

ROSEMBERG, 1991, p. 81) para quem: 

A capacidade específica das fêmeas [...] têm a ver com as atividades de 
gênero consideradas de segunda ordem para o funcionamento e 
desenvolvimento da sociedade, precisamente as relativas à produção da 



vida humana. As atividades específicas dos machos (para indicar o sexo 
biológico) relativas à produção e administração das coisas, consideram-se 
fundamentais, de primeira ordem. 

   

Sendo assim, Rosemberg (1996, p. 62) analisa: 

Ora, a educação infantil – tanto na vertente creche quanto na vertente pré-
escola – é uma atividade historicamente vinculada à “produção humana” 
(isto é, à esfera da reprodução) e considerada de gênero feminino, tendo, 
além disso, sido sempre exercida por mulheres [...]. 

   

Para Beatty (apud ROSEMBERG, 1996, p. 62), as atribuições necessárias a 

um profissional da educação infantil, tais como o amor pelas crianças e o cuidar, se 

aproximam mais do público feminino. Sendo assim, não se exigia nenhum 

treinamento específico. Isso acarretou consequências tanto boas, quanto ruins. 

Devido à facilidade de acesso à área, as mulheres se interessaram mais em 

lecionar, adquirindo assim uma melhoria de vida, principalmente por essas mulheres 

muitas vezes serem de uma classe econômica inferior: lecionar na educação infantil 

poderia representar uma ascensão social (BEATTY apud ROSEMBERG, 1996, 

p.62). Mas, por outro lado, a falta da exigência de uma preparação profissional para 

área causou uma desvalorização da mesma, causando redução tanto nos salários, 

quanto nos status sociais. 

Arce (2001) trata a temática como um “mito da mulher como educadora nata”. 

Ela explica que,  

Trabalhando com essa acepção de mito, constatei, mediante estudos, que a 
constituição histórica da imagem do profissional de educação infantil tem 
estado fortemente impregnada do mito da maternidade, da mulher como 
rainha do lar, educadora nata, cujo papel educativo associa-se 
necessariamente ao ambiente doméstico, sendo, assim, particularmente 
importante nos primeiros anos da infância. O início da educação de todo 
indivíduo deveria, assim, ser uma extensão natural da maternidade. 

 

Para a autora, esses mitos antigos persistem até hoje. Parece, portanto, não 

ser acidental que os nossos sujeitos sejam todos do sexo feminino. 

 Consegui extrair dos depoimentos das entrevistadas falas interessantíssimas, 

as quais eu exponho, comento e reflito a seguir. Para análise dos dados coletados, 

elegi alguns eixos de discussão. 



 

A PECULIARIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Grande parte das professoras entrevistadas já teve experiência em outro 

segmento da educação básica, seja no ensino fundamental, médio ou na EJA3. Ao 

questioná-las sobre a existência de diferença entre o trabalho que é realizado na 

educação infantil e o trabalho realizado em outros segmentos da educação básica, a 

maioria foi bem enfática: a diferença existe e é bem grande. 

Apenas a dinamizadora Erica afirmou que a diferença não está no trabalho 

realizado, e sim nas ações planejadas e realizadas: “O trabalho do professor é o 

mesmo em todos os segmentos, as ações que ele planeja e desenvolve é que são 

diferenciadas de acordo com as etapas escolares”. 

Na fala das outras nove professoras entrevistadas que acreditam que essa 

diferença existe, apareceram como causa dessa diferenciação no trabalho na 

educação infantil o uso da ludicidade durante as aulas, o cuidar, que faz parte do 

cotidiano dos CMEIs (alimentação, higiene, entre outros) e o educar. Vejamos 

alguns exemplos.   

Segundo a dinamizadora Ana, “na Educação Infantil o cuidar é bem 

importante né... e o carinho... e a afetividade são mais evidentes né... assim como o 

lúdico também”.  

Para a dinamizadora Bárbara, o trabalho na educação infantil se diferencia do 

trabalho realizado nos outros segmentos da educação básica devido a sua forte 

abordagem de formação da criança como um todo: “Não só a formação intelectual, 

mas também a ética, a cultural [...]”. Ela complementa: 

Eu acho que o ensino na Educação Infantil é a base, né? Não... não é que 
teria talvez mais importância, mas acho que a criança, ela precisa de mais 
cuidado, você tem que ta ensinando, tem que ta explicando o que é certo, o 
que é errado, mesmo que as orientações também são da família, né? Mas 
eu acho que aqui a gente acaba vendo tanta coisa que com certeza o pai e 
a mãe não falam com a criança em casa. Então aqui, a Educação Infantil, 
eu acho que é primordial realmente na formação da criança.  

 

                                                           
3 Educação de Jovens e Adultos 



Alguns argumentos parecem carecer de base ou acabam levantando 

questionamentos: será que, nos outros segmentos e níveis de escolarização, o 

aluno não deve ser visto como um todo? A sua formação intelectual não deve 

também estar ligada a questões éticas e culturais? Será, então, que esses princípios 

só cabem à Educação Infantil? Talvez pudéssemos pensar que a formação integral 

do aluno, sendo incluída aí a afetividade, deve ser um norte da educação escolar em 

todos os seus níveis. Contudo, não se podem negar especificidades. Mais adiante, 

voltarei a esse ponto. 

 Alencastro (2009, p. 8) confirma que as crianças necessitam de educação e 

cuidado, favorecendo sua constituição como indivíduo e que, por serem sujeitos em 

fase de formação, a afetividade é um elemento essencial. Além disso, acrescenta: 

“Nessa fase, a construção do limite é muito importante para a constituição de um 

indivíduo cidadão de direitos e com a consciência de que também tem deveres” 

(ALENCASTRO, 2009, p. 8).  

 

AFETIVIDADE: UMA PARTICULARIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

Também indagamos as professores sobre a diferença acerca da afetividade 

experimentada na educação infantil e nesses outros segmentos. 

Para Ana, a afetividade continua para além da educação infantil, o que muda 

são as manifestações afetivas. O que, na educação infantil, se manifesta por meio 

do lúdico e do cuidar, a partir do ensino fundamental passa a se manifestar através 

dos conselhos, experiências pessoais e conversas.  

As demais entrevistadas concordaram que, na educação infantil, essa 

afetividade é mais intensificada, até mesmo pelo fato das crianças pequenas serem 

mais espontâneas e expressivas. Como diz a dinamizadora Bárbara: 

Eu acho que a criança mesmo nos dias de hoje é mais inocente também, 
acho que aquele carinho mesmo é mais espontâneo, porque, igual, EJA eu 
acredito que como ali você ta lidando na maioria das vezes com adulto 
talvez tenha admiração pelo professor né... tenha muito o respeito... 

  

Outra justificativa usada por algumas das professoras foi a de que a partir do 

ensino fundamental a rotina consome muito o tempo disponível e a cobrança por 



resultados são maiores. Sendo assim, não resta muito tempo para ludicidade ou 

demonstrações afetivas. Como diz a professora Flora: “Eu acho que fica muito 

preso, muito limitado, acho que prejudica muito essas manifestações”. 

Segundo, Alencastro (2009, p. 8), “A afetividade está muito presente no 

processo de aprendizagem, principalmente quando se trata de educação infantil. Ela 

é facilitadora deste processo e o professor um mediador”. 

 Quando questionadas sobre a influência da afetividade no processo de 

ensino-aprendizagem, a resposta foi unânime. Todas as entrevistadas acreditam 

que a afetividade pode influenciar de maneira positiva nesse processo. 

 “Quando esse afeto é permeado de alegria, cumplicidade, 

carinho...respeito...de laços corporais, de toque... o processo de ensino-

aprendizagem é potencializado a "n" potência.” (Dinamizadora Erica) 

Neste contexto, segundo a professora Sara, a afetividade dá à criança uma 

sensação de bem amparada, assim ela se sente mais segura para aprender e criar. 

Ela diz também que esse aprendizado é uma troca entre crianças e educadores.  

“No desenvolvimento do indivíduo, as necessidades afetivas tornam-se 

cognitivas, e a integração afetividade e inteligência permite à criança atingir níveis 

de evolução cada vez mais elevados” (ALENCASTRO, 2009, p. 16). 

 Paula e Faria (2010) afirmam, confirmando a fala das entrevistadas, que “só 

se estimula e só se ensina através do afeto e do carinho”. 

 Para a professora Camila, o conhecimento se dá na relação com outro. Sendo 

assim, ao estabelecer uma relação prazerosa com o outro sujeito, a apropriação 

desse conhecimento tende a se dar de maneira mais prazerosa também, mas 

interessante. Camila afirma ainda que a “relação dialógica é fundamental pra prática 

de ensino-aprendizagem”. 

 Tal asserção vai ao encontro das concepções defendidas por Goleman (1997 

apud PAULA; FARIA, 2010), que desenvolveu o conceito de inteligência emocional e 

salienta que quando se trata de assuntos prazerosos e que nos interessa, 

aprendemos melhor. 

Para haver aprendizagem deve haver troca, e para haver troca, essa troca 
deve ser permeada de afeto. Precisamos não só ensinar o currículo, mas 



ensinar a amar, a ter empatia com o outro, e isso só se dá através do afeto e 
da afetividade. Para isso precisamos da família e do lúdico, pois é a através 
do lúdico que podemos ensinar com afeto. (PAULA; FARIA, 2010, p. 01). 

 

Novamente, surgem algumas dúvidas. A aprendizagem torna-se significativa 

na medida em que afetos de respeito e cumplicidade com o alunos estejam 

presentes. Isso não é desejável para todos os níveis de escolarização? Por certo 

que sim. Contudo, a Educação Infantil possui uma especificidade que chama 

atenção. A criança pequena ainda não tem a autonomia de um jovem ou 

adolescente. Tal fato demanda cuidados diferenciados a essa criança, pois ela ainda 

não tem condições de assumir, por si, algumas tarefas cotidianas. Nesse sentido, os 

cuidados a ela direcionados são, por isso, mais intensos. Esse nível de “intimidade” 

com o aluno da Educação Infantil potencializa uma amplitude maior dos afetos na 

relação professor e aluno.  

 

A RELAÇÃO AFETIVA PROFESSOR-ALUNO 

 Descobri que a afetividade que me motivou a realizar essa pesquisa não é 

uma coisa atribuída apenas a mim. Na verdade, ela é mais comum do que eu 

imaginava na educação infantil. 

 As entrevistadas foram levadas a avaliar a relação que estabeleciam com 

seus alunos, que pensassem o quanto se envolviam afetivamente com eles e que 

atribuíssem uma nota em uma escala de zero a dez para essa relação. 



 As notas variaram de sete a dez.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Professoras que se avaliaram
com nota 7

Professoras que se avaliaram
com nota 8

Professoras que se avaliaram
com nota 9

Professoras que se avaliaram
com nota 10

 

Ao buscar uma justificativa para nota atribuída, era possível sentir, pela fala 

das professoras, todo o carinho que elas sentem por esses alunos. Foi possível 

perceber no rosto de algumas até uma certa emoção ao falarem sobre o assunto.  

 Entre as justificativas, as mais comuns foram o amor pela profissão, 

principalmente pelo trabalho com crianças pequenas e a preocupação que elas têm 

pelos alunos, de sempre estar perguntando como estão, observando se há algo de 

diferente naquela criança, entre outras. 

 Para Paula e Faria (2010), a afetividade é “uma relação mais estreita entre o 

educando e o educador”. 

 Uma nota que me chamou muito a atenção foi a da Ana. Não só por fugir do 

padrão que estava se estabelecendo até ali (a Ana foi uma das últimas 

entrevistadas), mas principalmente porque já tive a oportunidade de conhecer o 

trabalho realizado por ela, e nunca imaginei que ela avaliaria sua relação afetiva 

com os alunos com a nota sete. A justificativa me fez entender, e me fez imaginar o 

que aquela professora já enfrentou em seu trabalho. 

Antes eu me envolvia mais com meus alunos. Mas acabou gerando 
angústias com o passar do tempo... tinha muitas situações que eles viviam 
que estava fora do meu alcance para a ajuda-los, entende? E aí me feria... 
me magoava demais [...]. Com o tempo aprendi a ser mais imparcial com as 
situações, mas isso acabou me levando a um certo distanciamento afetivo. 

 

Outro depoimento que me chamou atenção foi o da dinamizadora Katia: 

Uns 8... porque se a pessoa se envolve 100% acredito que possa, ao invés 
de ajudar, atrapalhar um pouco o trabalho. Existem questões que exigem de 



nós profissionalismo, né, para resolvê-las, sem deixar, né, claro, de tratar 
cada uma das crianças com carinho, com respeito. Tento deixar as 
questões da escola para serem vividas no meu tempo de trabalho com as 
crianças nesse local, e ir para casa viver apenas minha vida pessoal, 
apesar de nem sempre conseguir isso. 

 

 Particularmente, entendo muito bem posições como as de Ana e de Kátia. Já 

presenciei uma cena de uma professora sentada na sala dos professores em 

prantos, por estar extremante incomodada com uma situação sofrida por um aluno e 

não poder intervir de nenhuma maneira. É realmente uma questão a se pensar: até 

quanto se envolver afetivamente com os alunos? Até quanto esse envolvimento é 

saudável para nós, educadores, e para as crianças? 

As professoras parecem indicar uma tensão entre o que se pode chamar de 

envolvimento afetivo inevitável e a existência (ou, pelo menos, a necessidade) de 

limites nessa relação. O que isso significa? Por um lado, a relação afetiva se 

estabelece entre professor e aluno e tal fato é incontornável. Por certo, há variações 

na intensidade dessa relação, mas ambos os sujeitos, de alguma maneira, se 

afetam de diferentes formas e em diferentes graus. Mas e quando esse afeto toma 

proporções maiores do que gostaríamos? Como devemos proceder? Afinal, como foi 

definido no início desse trabalho, afeto é um sentimento. E até onde o ser humano é 

capaz de policiar seus próprios sentimentos?  

 

A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ATRIBUTO DA PROFESSORA 
“DE CLASSE” OU DA DINAMIZADORA? 

 

 Nessa questão, utilizei do mesmo método que na questão sobre a relação 

afetiva professor-aluno. Pedi para que as professoras refletissem e avaliassem como 

seus alunos se relacionavam com elas, e depois que atribuíssem uma nota de zero 

a dez à relação afetiva que os alunos endereçam a elas. 

 As notas foram maiores, mas também variaram de 7 a 10.  



0

1

2

3

4

5

6 Professoras que avaliaram o
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Segundo a professora Anita, a criança se envolve mais afetivamente que os 

adultos.  Ana continuou na nota sete; para ela, as crianças se relacionam mais com 

as professoras regentes, até mesmo por estarem mais tempo com elas. E não foi 

apenas a Ana que fez essa consideração. Outras dinamizadoras, como a Bárbara 

também acham que as crianças se envolvem mais com as professoras regentes e 

até mesmo com as estagiárias de sala.4  

 No depoimento da professora Camila, percebi uma situação que talvez 

exemplifique e justifique esse sentimento por parte das dinamizadoras. Ela relatou 

que, certa vez, estava em planejamento, e os alunos em aula de educação física; 

por algum motivo, ela teve que passar pelo pátio e, então, todas as crianças que 

estavam nessa aula saíram correndo para abraçá-la. Segundo Camila, ela percebeu 

um descontentamento por parte da dinamizadora e que ficou uma situação 

desconfortável.  

 Mas, para Katia, o fato de ser professora de educação física a aproxima mais 

das crianças, por ser uma disciplina que proporciona que se brinque mais com as 

crianças, as aulas são mais divertidas, e assim, há uma melhor aceitação por parte 

dos alunos. 

 Outro fato muito curioso que eu gostaria de destacar veio do depoimento da 

professora Flora. Ela afirmou que algumas mães ficam até com ciúme da relação 

                                                           
4 Curiosamente, minha experiência pessoal se aproxima desse posicionamento. Nesse último ano, 

como estagiária de sala e não mais como de Educação Física, vivi essa experiência. Por estar ali 
todos os dias, durante horas com a criança, fica mais fácil cativa-la. A relação afetiva que estabeleci 
com essas crianças foi bem mais intensa com as que eu havia vivenciado em experiências anteriores, 
onde estava com meus alunos apenas uma vez por semana. 

 



estabelecida por ela e as crianças, pelo fato das crianças chegarem em casa a 

falarem muito da “tia Flora”. 

 Concluo, desse modo, algo que, inclusive, foi citado nas falas de algumas 

entrevistadas. O envolvimento afetivo da criança depende também do envolvimento 

do professor. Independente de ser regente ou dinamizadora, se está todos os dias 

ou apenas três vezes na semana, o que de fato irá cativar a criança é modo como 

ela será tratada, como ela será enxergada por esse profissional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como proposta investigar a relação afetiva entre professor e 

aluno, mas elegeu como foco a ótica do docente que atua na Educação Infantil. 

O tema da afetividade é crucial para a educação escolar e a ele deve ser 

dado especial destaque na formação do professor. Afinal, 

A afetividade é o suporte da inteligência, da vontade, da atividade, enfim, da 
personalidade. Nenhuma aprendizagem se realiza sem que ela tome parte. 
Muitos alunos há cuja inteligência foi bloqueada por motivos afetivos; outros 
há cuja afetividade não resolveu determinados problemas, apresentando 
falha no comportamento. A afetividade constitui a base de todas as reações 
da pessoa diante da vida de todos os seus acontecimentos, promovendo 
todas as atividades (HILLAL, 1985, p. 18 apud ALENCASTRO, 2009, p. 18). 

 

No caso da Educação infantil, a relação afetividade entre professor e aluno 

parece ganhar uma especificidade: há uma intensidade maior por parte do docente 

em virtude especial do tipo de relação que a criança pequena demanda e sua falta 

de autonomia em tarefas diárias. 

Ao avaliar o seu próprio envolvimento afetivo com seus alunos, as 

professoras evidenciam isso. Também levantam uma tensão entre o seu 

envolvimento afetivo inevitável e a existência de alguns limites. Talvez esses limites 

sinalizem uma limitação mais geral da educação escolar que não possui o papel de 

redenção social. Em outras palavras, sozinha a instituição escolar não tem a força 

para superar os problemas sociais. Tal fato coloca é sentido pelo próprio docente em 

seu trabalho. 



As professoras também indicam que, por vezes, a intensidade do afeto da 

criança varia de acordo com o maior tempo e contato que se tem com ela na rotina 

escolar. Apesar de não haver consenso, considera-se que o afeto das crianças é 

maior com a professora regente; em outros momentos, com a dinamizadora. Elas 

também indicam que a atitude da criança depende, em larga medida, da forma como 

ela é tratada pelo adulto. 

Esta pesquisa buscou ser uma aproximação inicial com o tema. Mas tenho o 

desejo de continuar as pesquisas acerca dessa temática, investigando como se 

estabelece essa relação afetiva do ponto de vista das crianças e também como a 

família enxerga e lida com essas relações. Mas essas são cenas para os próximos 

capítulos. 
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