
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PRÓ-SABER

GISELLE FRANÇA BASTOS SOARES

AFETIVIDADE E VÍNCULOS NAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Rio de Janeiro

2017



 GISELLE FRANÇA BASTOS SOARES

AFETIVIDADE E VÍNCULOS NAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Trabalho de Conclusão de Curso apresenta-

do ao Instituto Superior  de Educação Pró-

Saber como requisito parcial para a obten-

ção do grau de Licenciado em Normal Supe-

rior, com habilitação em Magistério da Edu-

cação Infantil. 

Orientadora:  Profa.  Esp.  Heloísa  Beatriz

Protasio.

Rio de Janeiro

2017



So11a Soares, Giselle França Bastos

Afetividade e vínculos nas práticas da educação infantil /  Giselle França Bastos
Soares.–  Rio de Janeiro: ISEPS, 2017.– 
        36 fl.             

    Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  apresentado  ao  Instituto  Superior  de
Educação  Pró-Saber,  2017.  Requisito  parcial  para  a  obtenção  do  grau  de
Licenciado  em  Normal  Superior,  com  habilitação  em Magistério  da  Educação
Infantil. 

         Orientador:  Profa. Esp Heloísa Beatriz Protasio
         
       1. Educação infantil.  2. Vínculo.  3. Afetividade.  4. Cuidar x Educar.  I.Título.
II. Orientador.  III. ISEPS.  IV. Instituto Superior de Educação Pró-Saber. 

 CDD 372

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Pró-Saber



LICENÇAS

Autorizo a publicação desse trabalho na página da Biblioteca do Instituto

Superior de Educação Pró-Saber ou em qualquer meio que julgue adequado,

tornando lícita  sua cópia total  ou parcial  somente para fins de estudo e/ou

pesquisa.

Essa  obra  está  licenciada  sob  uma  Licença  Creative  Commons,

maiores informações http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

Rio de Janeiro, 09 de novembro, 2017.

 GISELLE FRANÇA BASTOS SOARES

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Dedico este trabalho, em primeiro lugar, a Deus por me

sustentar e me conceder a vida.

Aos meus filhos Tainá, Letícia, Fellipe Matheus e a minha

neta, Fernanda Mell.

Ao meu esposo, Eduardo Vasques, que sempre esteve do

meu lado, pacientemente, me incentivando e acreditando

no meu potencial.

Em memória dos meus pais, Vanda França Bastos e Luiz

Cezar  da  S.  Bastos,  que alicerçaram a base da minha

educação e valores.

Especialmente,  a  todos  os  meus  alunos,  que  me

motivaram a desenvolver o estudo sobre o tema.



AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, por me dar forças e direcionamento para que eu nunca

deixasse de acreditar na educação.

A minha família, por ter compreendido a minha ausência nos momentos de

tantas tarefas a se cumprir.

Ao Pró-Saber, pela oportunidade de estar nesta instituição que valoriza o

humano com toda sua inteireza.

A cada aluna da turma 2015, que simplesmente foi incrível, pois, na minha

Incompletude, me fez enxergar as sutilezas existentes em mim, contribuindo,

assim, para minha formação intelectual e constituição como sujeita.

Agradeço a todas as professoras, por ter proporcionado o meu crescimento

profissional e pessoal, em nossos encontros, despertando toda a minha

sensibilidade e desejo de busca de conhecimento.

Especialmente, a minha orientadora Heloísa Protasio, por me acompanhar,

orientar e mediar este processo de construção.



        “A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante

para assumirmos a responsabilidade sobre ele”.

Hannah Arendt



RESUMO

Este  trabalho  monográfico  teve  como  objetivo  refletir  sobre  o  lugar  que  o

Agente  de  Educação  Infantil  ocupa  no  ambiente  escolar  e  no  cotidiano

educativo. O cuidar e o educar foram abordados como tarefas indissociáveis e

as expressões emocionais como alicerces para a constituição do sujeito. As

relações foram ressaltadas,  portanto,  como fundamentais e o objetivo deste

estudo é proporcionar reflexões sobre a relação afetiva entre professor/ aluno,

educandos e educadores, evidenciando como esses fatores podem contribuir

no  processo  de  construção  do  conhecimento  da  criança.  Buscou-se  ainda

compreender  de  que  maneira  as  práticas  educativas  podem  afetar  os

aprendizes. Diante disso, a importância de procurar caminhos para aguçar o

desejo pela busca constante de conhecimento de nossos alunos, a relevância

da afetividade e da construção do vínculo para o pleno desenvolvimento da

criança foram destacadas.

Palavras-Chave: Vínculos afetivos. Criança. Cuidar/Educar. 
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INTRODUÇÃO

No decorrer do ano letivo de 2016, houve muita mudança na turma em que eu

trabalhava,  principalmente,  devido  à  rotatividade  de  professores.  Observei  como

esse movimento foi prejudicial para o desenvolvimento dos educandos, pois, cada

professor  trazia  uma  metodologia  de  ensino  diferente,  “práticas  de  concepções

espontaneístas de ensino”,  ficando notória a falta de comprometimento para que

houvesse um planejamento intencional, com objetivos e articulações pautadas no

processo de construção de conhecimento dos educandos.    

Diante  da  situação,  me  perguntava  o  porquê  desses  profissionais  não

construírem uma relação afetiva com as crianças e quais os fatores impediam essa

construção.

 Outra questão que me fiz foi:  o que eu poderia fazer, minimamente, para

oportunizar a estas crianças aprendizagens prazerosas e significativas? Como eu

poderia ajudar para mudar gradativamente o olhar e o pensar desses professores

sobre a educação infantil?  

Na  busca  da  qualidade  de  ensino,  afetividade  e  vínculo  são  elementos

fundamentais para a formação integral do ser humano. A capacidade de acolhimento

está atrelada à capacidade afetiva. 

Nos  espaços  de  desenvolvimento  infantil,  temos  em  nossa  realidade

profissionais com diferentes nomenclaturas, que lidam efetivamente com as crianças

são eles: Agentes de Educação Infantil  (AEI)  e Professores de Educação Infantil

(PEI). É a partir desse contexto que ressalto a importância de refletir sobre a função

do  educar  e  do  cuidar,  que,  embora  indissociáveis,  são  vistos  por  esses

profissionais,  muitas vezes,  como separados,  interferindo no desenvolvimento da

criança.

O texto apresenta como tema central  Afetividade e Vínculos nas Práticas

da Educação Infantil  e sinaliza a importância das relações entre professor/aluno,

criança/criança e educadores como contribuintes no processo educativo.

Neste trabalho,  procurei  dialogar com os seguintes teóricos:  Henri  Wallon,

Vygotsky, Madalena Freire, Pichon Rivière, entre outros, associando-os nas análises

e discussões que deram relevância ao tema e às minhas inquietações.
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 O estudo foi desenvolvido a partir do meu trabalho, onde atuo no cargo de

Agente de Educação Infantil,  na turma do maternal ll,  que venho acompanhando

desde o ano de 2016, na rede pública de ensino. 

A Creche é municipal, situa-se na Zona Norte do Rio de Janeiro, localizada no

bairro de Benfica, mais propriamente, na comunidade do Mandela l, no Complexo de

Manguinhos. A Comunidade é extremamente marcada pelo alto índice de violência e

criminalidade que envolve os poderes públicos e paralelos. 

Há nove anos trabalho nesta  unidade que atende,  aproximadamente,  230

crianças organizadas em três turmas de maternais e quatro pré-escolas. O corpo

técnico da creche é formado por uma diretora, uma diretora adjunta, uma professora

articuladora, sete professoras, sete agentes de educação infantil, três cozinheiras e

duas auxiliares de serviços gerais.

O grupo é composto por 25 crianças, na faixa etária entre três a quatro anos

de idade. A turma é muito participativa e apresenta grande curiosidade e interesse

pelos desafios propostos. Está em pleno desenvolvimento da linguagem, observo

grandes avanços na conquista da autonomia

O projeto  político  pedagógico  da  creche  tem como  finalidade  realizar  um

trabalho junto à comunidade escolar, viabilizando resgatar o respeito e a dignidade,

objetivando transformações da realidade vigente. As famílias são de baixa renda,

pois a creche está inserida em uma comunidade de alta vulnerabilidade.

Na perspectiva de quebrar paradigmas, através de reflexões que distanciam

Agentes de Educação Infantil  e Professores, busquei refletir e identificar como se

dão as relações que permeiam o cuidar e educar, a construção dos vínculos e a

afetividade,  nas práticas educacionais,  objetivando identificar  as  dificuldades que

são manifestas ou latentes na equipe, tendo em vista que todos são mediadores no

processo de desenvolvimento da criança.

No primeiro capítulo, trago algumas experiências vividas na Educação Infantil,

que me ajudam a apresentar o tema e esclareço a metodologia usada na pesquisa;

no segundo, fundamento teoricamente a importância da afetividade e do vínculo nas

práticas educativas e no terceiro, destaco o papel dos Agentes de Educação Infantil

em relação a esses temas. Por fim, faço breves considerações sobre o que aprendi

na elaboração desta monografia.
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1 MINHA TRAJETÓRIA, EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Iniciei  minha  caminhada  na  educação  infantil,  exercendo  a  função  de

recreadora, trabalhando como contratada por uma empresa conveniada à Secretaria

Municipal.

Em novembro  de  2007,  através  de  um concurso  realizado  e  direcionado,

principalmente  para  as  pessoas  que  já  atuavam  nas  creches,  fui  aprovada  e

nomeada para assumir o cargo de AAC (Agente Auxiliar de Creche). Nas creches

municipais,  era  a  cargo  desses  novos  profissionais,  que  ficavam  as

responsabilidades de direcionar  todas as atividades pedagógicas.  Eram eles que

planejavam e dinamizavam, juntamente com a equipe diretiva, todas as propostas

que vinham diretamente do órgão central da Secretária Municipal de Educação –

SME e da Coordenadoria Regional de Educação-CRE.  

Diante do fato de que, no início da vigência do concurso, a grande maioria

dos educadores não possuía a formação adequada para atuar na Educação Infantil,

o governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ), ofertou a todos os interessados, a oportunidade de fazer o

Curso  de  Formação  de  Professores  em  exercício,  habilitando-os  para  a  nova

profissão. O curso foi nomeado como Proinfantil e coordenado por Patrícia Corsino,

no ano de 2012.

Foi uma grande oportunidade! Tive um grande prazer em participar e concluir

o  curso.   Enriqueci  meus  conhecimentos  sobre  a  história  da  educação,  sua

fundamentação teórica e entrar em contato com documentos que regem e norteiam

a  Educação  Infantil,  podendo  compreender  e  aliar  a  minha  experiência  que

perpassou desde a Secretária de Desenvolvimento Social  – SMDS que mantinha

uma visão especialmente voltada para o assistencialismo até a transição, finalmente,

das creches para a Secretaria Municipal de Educação – SME. Essa passagem foi

promulgada e consagrada em nossa Carta Magna (Constituição Federal de 1988)

fator que foi  considerado um grande marco no caráter educacional da Educação

Infantil.

A educação das crianças de zero a seis anos passou a ser um direito, com o

Estado assumindo o dever de atender esse direito com uma educação de qualidade,

reconhecendo  a  importância  dessa  etapa  básica  para  o  desenvolvimento  das

crianças  e  compreendendo-as  como  sujeitos,  iguais  a  qualquer  outro  cidadão
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integrante  da  sociedade  brasileira.  Este  fato  marcou  uma  evolução  histórica  no

pensamento sobre criança e infância. No passado, as crianças eram vistas somente

como adultos miniaturas, consideradas como inoperantes e incapazes.

Foi acompanhando de perto as mudanças importantes nas construções do

contexto  histórico–social  que  se  refere  ao  universo  educacional  infantil,  que,

gradativamente,  fui  percebendo  a  imensa  necessidade  de  uma  formação  mais

especifica para atuar de maneira significativa na vida dos pequenos. 

Cheguei  ao Instituto  Superior  de  Educação Pró-Saber – ISEPS,  no  último

minuto do segundo tempo, para me inscrever no vestibular. Quase bati  na trave,

mas, felizmente, consegui não só me inscrever, mas também passar por todas as

etapas seletivas e fazer parte desse grande instituto. 

O Pró-Saber tem como ferramentas principais a humanização, os sonhos e a

resistência.  Esse lugar me instigou e me levou a desconstruir ideias e conceitos e a

construir valores pautados na valorização do humano que é o ouro da educação,

como disse Madalena Freire, em uma das aulas, pelo viés da sensibilidade do olhar.

Um olhar diferenciado que provoca, observa, escuta e valoriza cada ser, de

maneira singular, fazendo aflorar cada vez mais a professora que sempre existiu

verdadeiramente em mim, acreditando que aprender e ensinar acontece através de

uma relação mútua, que envolve a construção de vínculos.

 Iniciadas  as  aulas,  ocorreram-me  estranhamentos,  inquietações  que  se

entrelaçavam. Surgiu em mim um encantamento pela metodologia original e única

de  ensino.  Estratégias  planejadas  e  intencionais  eram  usadas  por  todos  os

professores  aos  quais  chamávamos  de  coordenadores,  fazendo  com  que

escavássemos memórias, dando mergulhos em nossas histórias. Falas, emoções,

provocações, lágrimas, divergências foram vividas no grupo, acontecimentos que se

revelaram essenciais para motivar o estudo sobre o tema escolhido. No grupo, eu,

silenciosamente, observava os movimentos que se seguiram por enfrentamentos,

modificando assim estruturas pré-concebidas. 

Foi  através  da  observação,  aliada  com  os  estudos  que  abordavam  esta

relação grupal, que notei como os indivíduos, adultos e crianças, podem perpassar e

assumir diferentes papéis e se constituir de diferentes formas. “Aquilo que é Zona de

Desenvolvimento Proximal hoje será o Nível de Desenvolvimento Real amanhã - ou

seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de

fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 1994, p. 113). 
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Esa citação me remete à situação ocorrida com as crianças, em sala, no dia

31 de agosto de 2017:

“Após a colação, as crianças foram convidadas a participar da atividade de rotina,
iniciando com a chamada. Essa atividade é sempre permeada por uma música para
abrilhantar este movimento. “Bom dia, Bom dia, como vai você o seu nome é... “Que
prazer em te rever...” 
Cada criança é convidada a pegar o seu nome, que está espalhado dentro de um
círculo  Montessoriano,  que temos na sala  de  aula  e  colocar  no  mural,  que fica
exposto, marcando os presentes e “ausentes sentidos” do dia.
De longe, eu observava tamanha alegria e interações das crianças em reconhecer o
próprio nome e dos amigos, além de já começarem a perceber as letras que iniciais.
Cada  nome  acertado  trazia  em  seu  recheio  deliciosos  sorrisos  e  gargalhadas,
emergindo imensa satisfação.
- Xigele, olha, meu nome, dizia L.K.
Entretanto,  quando  o  aluno  S.  foi  convidado  a  pegar  o  seu  nome,  notei  que
demonstrava um comportamento repleto de medo e insegurança. 
A professora dizia, com uma voz forte e entoada: - Vamos S., ache seu nome!
De repente, um silêncio tomou conta de todo ambiente e ele simplesmente travou,
seu corpo ficou enrijecido, suas pernas paralisadas, suas expressões imploravam
ajuda.
O  menino,  muito  envergonhado,  não  conseguia  sequer  olhar  para  as  fichas
espalhadas  no  chão.  Foi  quando  a  menina  M.C.  levantou-se,  com uma  atitude
surpreendente, pegou o nome do menino e entregou-lhe, falando: - Teu nome aqui
S., segura. Olha a sua letra. Vem, vou te ajudar botar no quadro, acolhendo seu
amigo, fazendo-o sentir pertencente ao grupo. 
O pequeno S. de três anos, timidamente sorriu e, todo contente, colocou o seu nome
no mural da chamada, marcando a sua presença e a sua identidade”.

Aproveitei  a  situação,  me  aproximei,  sentei  na  roda...  aplaudimos  aquele

gesto acolhedor, solidário, de carinho, amizade e afeto. Agradecemos, referenciando

a  boniteza  daquele  gesto;  cantamos  uma  bela  música,  resgatando  os  valores

evidenciados. No final,  registramos as palavras amizade, amor, que configuraram

respeito às individualidades.

A  lindeza  da  atitude  tomada  pela  menina  veio  ao  encontro  de  um  dos

conteúdos que teve grande importância na minha formação como professora de

educação infantil: “Vida de Grupo”. Pois, as provocativas desafiadoras aguçadas em

cada aula, no decorrer da minha formação, fomentavam uma inquietude no meu

pensar, enfatizando a importância do respeito às singularidades de cada sujeito, as

intervenções do educador, que têm acontecer em momentos certos, e também, a

responsabilidade de ser mediadora do processo formativo das crianças. Pois, nas

palavras de FREIRE (2008),



14

aprender  significa  mudar,  transformar.  Ensinar  significa  acompanhar  e
instrumentalizar  com intervenções,  devoluções e encaminhamentos.  Este
processo  de  mudança,  de  apropriação  do  pensamento,  dos  desejos  e
sonhos de vida. Educador ensina, enquanto aprende a pensar (melhor) e a
construir seus sonhos de vida (FREIRE, 2008, p. 86).

Diante  deste  fato,  compreendi  que  o  educador  deve  estar  atento  às

demandas dos silenciosos no grupo, percebendo as dificuldades daquele silêncio,

intervindo  positivamente  para  não  cristalizar  esses  individuais.  Ter  um  olhar

observador é fundamental.

Assim, o planejamento do professor deverá ser pensado, organizado com a

intencionalidade de afetar o seu agrupamento, aguçando e provocando-os em um

movimento constante de busca de novos saberes. Toda a proposta deverá ser de

cunho desafiador com objetivos pautados em experiências concretas, possibilitando

cada vez mais aprendizagens significativas e construção da autonomia.

Afetividade envolve o outro. O educador deve ser, além de modelo, um aliado

na relação com seu aluno.  Os sentimentos são elementos que constituem o ser

humano. Os vínculos afetivos firmados irão contribuir positivamente na constituição

da criança, potencializando suas habilidades pelo viés da interação.

Em  análise,  os  meus  estudos  apontam,  que,  do  ponto  de  vista  afetivo,

ocorrem transformações paralelas no desenvolvimento intelectual  da criança.  Ele

passa a desenvolver, em cada etapa de crescimento, diversos sentimentos como

simpatia,  antipatia,  respeito,  entre  outros.  Através  deste  desenvolvimento,  as

relações entre os seres humanos passam a se tornar mais complexas. Relações

mais amistosas e respeitosas podem ser estabelecidas. Conforme avança em seu

desenvolvimento,  a  criança  cria  valores  e  interesses  que  estão  relacionados  à

afetividade. A cada sucesso ou fracasso, o indivíduo terá um misto de sentimentos

que podem interferir no percurso de construções de novos saberes.

Em meio aos meus estudos, observei que fatores biológicos e sociológicos

são contribuintes  no processo de formação do ser  humano.  Ao longo da minha

formação  no  Instituto  Superior  Pró-Saber  fui  percebendo  que  é  por  meio  das

vivências na sociedade e nas relações com o outro, que a criança constituirá novos

conhecimentos  e  novas  relações  com  o  objeto  de  estudo.  É  notório  que  a

transferência de conteúdo não é o bastante e não tem funcionalidade na garantia de

conhecimento para o indivíduo.
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A socialização, a troca de ideias, a discussão que envolve alunos, conceitos e

educadores numa relação fundamentada na afetividade e na construção de vínculos,

aumenta  a  probabilidade  do  educando  fixar  o  conteúdo,  elaborando  com  suas

próprias palavras e ações o que foi apreendido. 

A  experiência  vivenciada  pelas  crianças  possuiu  um caráter  relevante,  no

sentido  de  que  as  experiências  pelas  quais  a  criança  passa  no  seu  cotidiano

ajudarão em seu pensar, associando as propostas de atividades/conteúdos aos seus

próprios significados. Por esse motivo é importante respeitar todo o conhecimento

de mundo que a criança traz. O meu diário de campo, realizado no mês de setembro

de 2017, evidencia isso:

“No momento da nossa rotina, em meio à roda de conversa, Arthur se aproxima
dizendo: - Gigele, eu fui bem à Paraíba, lá foi muito legal, tivo galinha, tivo porco, eu
brinquei na terra, na rua com meu pai.
- Foi, Arthur, que legal! Você gostou? Você foi com quem?
- Fui com minha mainha e meu pai. 
- Eu gostaria tanto de ir lá à Paraíba, você me leva?
- Num pode, a casa da minha vó do meu pai é muito pequena”.

O espaço escolar não pode se limitar a fornecer conhecimentos conceituais. É

fundamental  preocupar-se  em planejar  as  atividades  pedagógicas  de  modo  que

afetem os aprendizes, provocando um movimento de busca de novos saberes, que

apontem para o desenvolvimento da personalidade dos alunos em sua totalidade.

Pois,  sem afetividade e  vínculo,  não há interesse e  nem motivação mútua para

aprendizagens. A criança aprende melhor, quando se sente segura, amada, acolhida

e respeitada em todos seus aspectos.

Instrumentalizada  pela  metodologia  de  ensino  do  Instituto  Superior  de

Educação  Pró-Saber,  observei  que,  como educadora,  é  necessário  afetar  e  nos

deixar ser afetados pelas crianças com toda a nossa sensibilidade e fragilidade.  Os

educadores  devem  ter  a  consciência  de  que  as  crianças  aprendem  novos

conhecimentos quando se sentem respeitadas em suas especificidades.

O tornar-se pessoa é um processo de desenvolvimento e amadurecimento

pessoal que se realiza através de trocas que se estabelecem entre as crianças e

aqueles que delas se ocupam.  Todo o dia, inserida no meu grupo, observo que a

afetividade envolve sentimentos e emoções. O ato de emocionar-se afeta cada ser

humano de maneira diferente. Esta energia dependerá do contexto de cada situação



16

e  da  estrutura  psicológica  que  evoca  efetivamente  a  sensibilidade  que  cada

indivíduo tem introjetada. Para Freire (2008). 

O desafio do educador em seu ensinar é ir construindo-se como leitor de
faltas, de desejos. Procurando provocar o desequilíbrio entre os saberes no
grupo,  para  que  as necessidades,  interesses  e  vontades venham sendo
explicitados  e,  assim,  possa  alimentá-los  teoricamente  para  que  a
aprendizagem e a mudança aconteçam. (FREIRE, 2008, p. 69).

Afetividade e construção de vínculos envolvem deixar que a criança decida a

cor que deseja pintar, faça seus próprios desenhos, do jeito que ela sente e vê o

mundo e, acima de tudo, respeitar suas particularidades, ritmo, tempo, além das

fases do seu desenvolvimento, sem depositar expectativas, atitudes próprias de uma

concepção de  educação  com resquícios  autoritários,  que rompem com qualquer

possibilidade de relação. Afetar é poder estar junto nas suas construções, envolvida

na mesma ação, valorizando este momento de “estar junto”, incentivando todas as

tentativas e os avanços por elas alcançados, evidenciando, positivamente, seu jeito

e características, incluindo-as, fazendo um “chamamento” de inserção no grupo que

ela também faz parte. 

É  nas  diferenças  de  cada  um,  nas  semelhanças  e  no  confronto,  que

acontecem  grandes  aprendizagens,  neste  contexto  é  que  o  grupo  se  constitui.

Acredito na força do grupo para construir conhecimento.

O conhecimento se constrói socialmente, no âmbito das relações humanas.

Um processo que se  dá na relação com o outro,  nas trocas,  onde o professor,

aperfeiçoando  sua  prática,  constrói,  consolida,  fortalece  e  enriquece  seu

aprendizado junto com o seu grupo. Por isso, é importante que o professor valorize o

saber das experiências dos educandos.

Antes de ingressar na escola/creche, a criança participa do grupo familiar, e

de grupos  ligados à  família,  mas  é  no  ambiente  escolar,  que  este  processo de

interação  em  grupos  se  intensifica.  A  frequência  de  encontros  faz  com  que  a

experiência seja diferenciada de qualquer outra vivenciada até então, imputando à

escola o status de espaço legítimo de construção e partilha de conhecimentos. “As

transformações da ação provenientes do início da socialização não têm importância

apenas  para  inteligência  e  para  o  pensamento,  mas  repercutem  também

profundamente na vida afetiva” (PIAGET,1975 p. 36).



17

 A Educação Infantil é um universo social diferente da família, favorece novas

interações, amplia conhecimentos a respeito de si e dos outros. É um ambiente feito

em  interações,  que  acolhe  as  particularidades  de  cada  indivíduo,  promove  o

reconhecimento  das  diversidades,  aceitando-as  e  respeitando-as.  Temos  que

aprender não só a aceitar a diversidade, mas a utilizar essa diversidade para nosso

crescimento  pessoal.  Sem afetividade  não  há  vínculo,  e  nem aprendizagem.  “A

criança chega à Educação com desejo de busca e é movida pela dimensão afetiva”

(Kátia, aluna da turma 2012).

1.2 Metodologia usada na pesquisa 

Para apurar o olhar observador, direcionando-o para a minha própria prática,

tomei  posse  dos  instrumentos  metodológicos  criados  e  propostos  por  Madalena

Freire, que vivenciei  e estudei ao longo da minha formação no Curso Normal do

Instituto Superior de Educação Pró-Saber.

A priori, a observação foi o elemento disparador, pois foi através deste olhar

sensível, humanizado e apurado para as especificidades do universo infantil,  que

consegui traçar o norte do assunto abordado, deslanchando o meu foco principal. A

observação foi permeada por uma inquietude, que provocou o meu interesse pelo

objeto de pesquisa. 

Assim fui em busca de respostas, mergulhando nas teorias que fundamentam

os  acontecimentos  vivenciados  na  minha  prática  educativa.  Foi  por  meio  deste

movimento de observar e registrar que, como educadora, consegui cercar, planejar e

focar o assunto principal do meu projeto, em direção a um pensar reflexivo sobre

como a afetividade e a  construção de vínculos  podem interferir  nas  práticas  da

Educação Infantil, tendo o Agente de Educação Infantil - AEI como pertencente e

contribuinte,  tal  qual  o  professor,  neste  processo  de  formação  das  crianças,

enfatizando o lugar que este profissional/educador ocupa no ambiente educativo.

Neste contexto, as observações realizadas e os registros que, inicialmente,

eram apenas notas imediatas, me enlouqueciam. Eram tantos acontecimentos que

pensava que não iria dar conta das especificidades do foco em questão. Contudo,

esses informes iniciais do meu caderninho de pesquisa de campo propiciaram o

acompanhamento  efetivo  das  devoluções  e  problematizações  que  contribuíram



18

positivamente para o desenvolvimento dos educandos e sucessivamente para os

meus estudos.

Planejar cada ação intencional foi fundamental, pois o planejamento permeou

a trajetória nessa minha caminhada, instrumentalizando, norteando e direcionando o

meu  olhar  diante  das  ações  pedagógicas  individuais  e  coletivas.  Com  o

planejamento, consegui estruturar, rever, reformular ideias, organizar pensamentos

que  foram  ao  encontro  do  objetivo  proposto,  que  é  relatar,  de  maneira

contextualizada,  o  que me levou a estudar  esse assunto,  pensando em articular

caminhos para relacionar a minha prática com a teoria, justificando o porquê e para

quem o tema exposto é extremamente importante.

Apoiada pelo texto do professor Tomás Prado “O olho torto de Alexandre” e

pela dinâmica de sua narrativa, percebi  que poderia brincar com as palavras de

maneira  pertinente,  citando  ou  não  trechos  de  textos  de  cunho  literário  que

dialogassem com as minhas escritas.

A estrutura monográfica também foi alicerçada pelos “pontos de observação”1

criados  por  Madalena  Freire.  Minha  reação  nos  primeiros  contatos  com  os

chamados “pontos de observação”  foi  de  muita  resistência.  A turma demonstrou

insegurança. Observar o professor (coordenador) e o grupo provocou um imenso

desequilíbrio (terror). Acho que a definição mais condizente para esse movimento é

a brincadeira de pique-esconde, que nos lançou no enfrentamento do medo que faz

parte do processo de ensinar e aprender.

Na  Educação  Infantil,  observo  que  nós  educadores  podemos propiciar  as

construções  afetivas  através  de  um  ambiente  alegre,  acolhedor  e  seguro  que

instigue a curiosidade dos pequenos, estimulando o desejo de busca através do

lúdico, entrelaçando as brincadeiras e interações que são os eixos norteadores da

prática infantil e assim construir conhecimentos.

 Ter o olho torto de Alexandre, ressaltado no texto de Tomás Prado que foi

trazido pela professora Cristina Porto,  aguçou o meu olhar para o extraordinário,

fazendo-me  perceber  as  sutilezas  diante  dos  fatos,  possibilitando  um  olhar

transformador,  almejando  alargamento,  envolvimento  e  busca  constante  de

conhecimento,  apoiados  por  pesquisas  e  teorias  que  fundamentariam  minhas

inquietações sobre o assunto abordado. 

1 Mais detalhes podem ser encontrados no livro Educador de Madalena Freire.
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Os  estudos  realizados  em  todos  os  períodos  foram  significativos,

principalmente,  o  conteúdo  “Vida  de  Grupo”,  ministrado  por  Madalena  Freire  no

curso  e  que  sinaliza  os  sabores  e  dissabores  dessa  convivência,  mas  que  são

necessários na constituição do humano. Conteúdos que abordaram elementos que

contribuíram para  que eu pudesse legitimar  a minha identidade através de uma

tomada de consciência diante da real importância de estar na Educação Infantil.

O uso dos instrumentos metodológicos em nossas aulas foi crucial para tornar

relevantes os meus estudos. A forma democrática que observa, reflete e planeja

com propriedade  uma  intervenção,  que  leva  em conta  cada  situação  do  grupo,

ofertando a todas as oportunidades de expor suas opiniões, ideias, e dúvidas sem

constrangimentos,  valorizando-os  como  humanos  com  toda  a  sua  inteireza,  foi

imprescindível para que eu pudesse construir uma prática consistente nos espaços

da creche em que atuo.

Além de um Diário de Campo, onde fazia anotações sobre as relações que

aconteciam na creche,  recolhi  alguns depoimentos de colegas do curso que me

ajudaram a refletir sobre questões relacionadas aos diferentes cargos profissionais

encontrados nas instituições.

Neste exercício, me assumi no papel de professora-pesquisadora, mantendo

em certos momentos um distanciamento, para que eu pudesse ter outro olhar diante

do foco desejado, percebendo as especificidades de cada situação apresentada pelo

viés de um pensar reflexivo.
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2 AFETIVIDADE O VÍNCULO 

Desde  muito  pequena  sempre  fui  encantada  pela  maneira  como  o  ser

humano se relaciona e como estas inter-relações são estabelecidas entre indivíduos.

Minha  mãe,  que  fazia  parte  de  um  centro  social,  acreditava  no  potencial  das

pessoas. Dessa maneira, envolvia-se nas histórias de vida de cada um, tentando

resgatar  a  autoestima  e  assim  criar  caminhos  para  que  as  pessoas  pudessem

enxergar, novas perspectiva de vida, através de suas próprias ações.

2.1 Afetividade

Foi  neste  terreno  repleto  de  interações  embasadas  pelo  afeto  e

respectivamente pelas construções vinculares, que cresci e cheguei até o ambiente

escolar com os meus sete anos. Encontrei ali, minha primeira professora, chamada

Eunice, que já nesta época enfatizava que gostava de ser chamada pelo seu nome e

não de “tia”. Esse é um dos assuntos que traz grandes embates nos espaços de

Educação  Infantil  por  parte  de  alguns  profissionais,  que  associam  essa

nomenclatura com proximidade e afetividade.  Essa professora do meu jardim de

infância,  marcou  minha  vida  e  minha  história,  pois  fazia-se  respeitar  por  ser

autoridade  da  sala  e  que  é  bem  diferente  de  autoritarismo,  atuando

democraticamente com seus educandos no exercício da sua função.

Ainda me lembro como foi  acolhedora no período em que todos estavam

ainda em adaptação, afetuosa, porém, firme, colocando limites de acordo com cada

necessidade apresentada. Afetividade não tem nada a ver com permissividade, cabe

ao educador pontuar os combinados que evidenciem as regras e os limites.

É dentro desta perspectiva que tento todos os dias fazer do ambiente escolar

o mais agradável possível, principalmente, com as minhas parceiras de jornada, com

a clareza que o respeito ao outro deve prevalecer para que assim possamos juntas

construir  um trabalho de qualidade,  tendo a criança como referência das nossas

ações.

Somos modelos  dos  nossos  alunos.  Sendo  assim,  precisamos que  esses

espaços educacionais sejam, fundamentalmente, permeados pela afetividade para

que os vínculos sejam naturalmente construídos. De acordo com Piaget (1975, p.

226): “cada um dos personagens do meio ambiente da criança ocasiona em suas

relações com ela uma espécie de esquema afetivo, isto é, resumos ou moldes dos
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diversos sentimentos  sucessivos que esse personagem provoca”.  O conjunto  de

esquemas afetivos irá constituir o caráter da pessoa.

Portanto, o educador tem que ter a consciência do quanto os sentimentos e a

relação da afetividade são importantes para o desenvolvimento das crianças, pois

influenciará  diretamente  na  formação  da  sua  personalidade.  É  esse  modelo  de

professor  que  me  acompanha  desde  a  infância.  Trago  fortemente,  em  minhas

raízes, as marcas dessa educação baseada na concepção democrática de ensino.

Considerando o  ser  humano como um ser  pluridimensional,  marcado pela

dimensão racional, afetiva/desiterativa e relacional, ALMEIDA e SILVA (2010) afirma

que a afetividade deveria ser a primeira preocupação dos educadores, porque é um

elemento que permeia todo o comportamento, o caráter e a atividade cognitiva da

criança (2010, p. 32). 

O afeto tem grande importância na relação ensino-aprendizagem, sabendo-se

que a afetividade é um dos fatores mais importante.O professor está incumbido de

estabelecer uma mediação entre o aluno e o conhecimento de maneira atuante e

prazerosa, pois é nessa relação afetiva que o aluno deve adquirir a maior gama de

conhecimentos de forma que possa aplicá-los na vida. Neste contexto, o educador

pode ter uma postura de facilitar, estimulando o processo de aprendizagem ou, ao

contrário, de bloquear, obstruindo o desenvolvimento desse sujeito em construção.

   A  afetividade  está  para  além da  infantilização  das  crianças,  é  preciso

considerá-las como sujeitos ativos, cidadãos que pensam, agem e interagem com o

mundo.  Em primeiro lugar, se faz necessário que o educador as respeite em sua

totalidade.  Agindo  assim,  ele  almejará  novas  possibilidades  de  construção  de

conhecimentos no seu grupo, propondo fazeres que envolvam coletivamente cada

indivíduo,  provocando  assim,  cada  vez  mais,  aproximações,  estabelecendo  a

formação  de  vínculos  saudáveis  e  contribuindo  para  o  desenvolvimento  e  para

formação do sujeito.

Dizer que a criança é um ser social  significa considerar que ela tem uma

história, pertence a um segmento social determinado, estabelece relações definidas

segundo seu contexto de origem e apresenta uma linguagem que se torna própria

dessas relações sociais estabelecidas.
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2.2 Vínculo

A infância é um período em que as crianças são marcadas por influências

sociais,  culturais  e,  sobretudo,  as  sócio-afetivas,  que  precisam  ser  construídas

juntamente  com  as  relações  vinculares,  que,  uma  vez  consolidadas,  geram

confiabilidade  e  segurança,  garantindo  assim  o  desenvolvimento  da  criança  em

todas as suas dimensões: desiderativa, racional e relacional. A criança, ao iniciar a

sua vida escolar, cria vínculos afetivos com os educadores. Estes passam a ser sua

referência no seu processo de crescimento. Uma ligação vincular e afetiva, quando

fortalecida, tem grande relevância na constituição do sujeito. 

Ao nascer, o ser humano é totalmente dependente da existência de outro ser

que, através das interações, o ampara e entende suas minuciosas necessidades,

principalmente emocionais. A  construção do vínculo inicia-se desde a vida  intra-

uterina e ao longo da vida ele vai auxiliando a formação do ser humano.

O vínculo afetivo se dá a partir  do  nascimento,  principalmente no contato

entre a mãe e o filho.  Enquanto ela o alimenta, dá carinho e atenção, atendendo a

todas as suas necessidades básicas, transmite segurança para o pequeno ser. Este

nasce com a fragilidade e necessidade do cuidado do outro para que possa se

desenvolver.

Nos primeiros anos de vida, a criança busca criar vínculos com as pessoas

que a cercam, com as que cuidam e educam, pois, todo o seu desenvolvimento tem

como objetivo a busca de novas aprendizagens, que é estabelecida pela criança

com quem essa relação vincular é construída.

O vínculo é um elo forte que funciona como um suporte para o ser humano e

alicerça as relações de todos no ambiente escolar. Sendo assim, fundamentar ações

e  práticas  em  uma  construção  permanente  será  a  base  para  fortalecer

aprendizagens.

Para que este vínculo entre o educador e educando seja construído de forma

que  possa  trazer  benefícios  a  ambos,  é  necessário  que  os  mediadores  pelo

processo educativo, conquistem a confiança dos pequenos e criem laços positivos,

dando-lhes os suportes necessários na garantia de estabelecer boas relações. 

É importante destacar, que criar vínculos com a criança na Educação Infantil,

é essencial para que ela possa deslanchar seu aprender no universo escolar. Assim,

seu tempo na escola/creche se tornará mais qualitativo, garantindo sua permanência

nesse ambiente. 
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Pichon  Rivière  ressalta  que  é  através  do  vínculo  que  as  necessidades

cumprem sua função social de gratificação ou frustração: “È através do vínculo que

o sujeito de necessidade se transforma no sujeito da significação social, no sujeito

das  normas,  no  sujeito  dos  sistemas  sociais  de  representação  ou  ideologias”

(Riviere, Pichon. p. 52).

Nós, educadores, somos responsáveis por introduzir os limites, as regras, e o

contato  com  o  mundo  social.  Neste  sentido,  o  período  de  adaptação  é  muito

importante,  por  estabelecer  uma  relação  de  proximidade  entre  educador  e

educando.

É necessário que os educadores vejam o processo de cada aluno. Educar é

um desafio; escola é crescimento. É na escola que o sujeito amplia conhecimentos e

se transforma, além de construir sua autonomia.

Dar atenção às necessidades das crianças demonstra o quanto o educador

está sendo acolhedor neste longo período de adaptações, que evoca a ruptura do

espaço privado e a inserção da criança em um espaço público. Uma separação que

tem início desde o parto e permite que a criança saia gradativamente da simbiose, e

vai  passando para  o  momento  em que ela  já  consegue se  ver  como um corpo

separado da figura materna.

Firmar vínculos envolve cuidados que vão gerar confiança entre as crianças e

os adultos,  o  que é fundamental  para  as  famílias  e todos que cuidam delas.  É

importante que todos acreditem na importância de cuidar e de criar vínculos. As

crianças se sentirão aceitas, amadas, ouvidas e vão construir tranquilamente a sua

autonomia e identidade.

Quando a criança fortalece a ligação de vínculos afetivos com os educadores

que com ela interagem, como troca de olhares, comunicação verbal  entre outros

cuidados, tais como, higiene e alimentação, momentos importantes e decisivos no

processo de desenvolvimento emocional, constitui-se um fator indispensável  para

que ela consolide a construção das suas próprias emoções.

Desenvolver  significa  crescer.  Conforme  a  criança  vai  crescendo  ela  vai

apreendendo  através  das  diversas  experiências,  vivenciadas  concretamente  em

cada fase que se encontra. Estas experiências que permanecerão armazenadas em

sua  memória  vão  marcar  significativamente  cada  fase  que  perpassará,  sendo

acrescidas  durante  todo  o  seu  processo  de  desenvolvimento.  Neste  sentido,  as
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relações  se  fundamentam  e  abrem  possibilidades  do  outro  perceber  as

especificidades de cada indivíduo.

Ao longo da minha história dentro da Educação Infantil, fui percebendo que é

por meio das relações que o educador pode contribuir para o desenvolvimento do

educando.

Diante  desse  fato,  ao  estabelecer  relações  vinculares  com  seu  grupo,  o

professor transforma totalmente o seu olhar e sua prática pedagógica, tornando-a

muito mais rica e prazerosa para ambos. Por conseguinte, amplia os conhecimentos

naturais e sociais, favorece a construção da autonomia, além de contribuir para o

desenvolvimento da personalidade,  favorecendo a construção do pensamento de

seus alunos. 

Suas ações passam a ser direcionadas pelo viés do comprometimento.  O

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998) afirma que

“O estabelecimento  de vínculos  afetivos  é  necessário  e  fundamental  às  práticas

vivenciadas na Educação Infantil” (BRASIL, 1988).

Fundamentar ações e práticas em uma construção permanente será a base

para favorecer as aprendizagens.  “Somos sujeito porque desejamos, sonhamos e

criamos. O desejo impulsiona a nossa curiosidade de encontrar respostas, na nossa

vontade  de  fazer  o  nosso  interesse  de  conhecer,  na  nossa  necessidade  de

aprender”. (FREIRE, 2008, p. 68)

Portanto,  se  faz  necessário  aguçar  o  desejo  das  nossas  crianças,

despertando nelas a vontade de buscar perguntas e respostas, acreditando na sua

capacidade. Assim, o educando vai se assumindo como sujeito que se constrói e é

atravessado pela cultura.

Trazer as crianças para envolverem-se nas atividades propostas sejam elas

livres  ou  dirigidas  é  imprescindível,  na  perspectiva  de  abrir  espaços  para  que

aconteçam trocas de experiências e vivências. Pois, é a partir das inter-relações que

acontecem no grupo um com o outro, que o sujeito vai se reconhecendo com toda

potencialidade e constituindo-se como humano. Somos seres extremamente sociais

e  aprendemos com o  outro.  À  medida  que  os  vínculos  afetivos  são  firmados  a

convivência e a aquisição de conhecimentos acontece naturalmente.

A partir desses aspectos é que fomento reflexões sobre o cuidar e o educar

na  Educação  Infantil  embasada  na  importância  do  papel  que  exercem  os

agentes/auxiliares de educação, assunto do próximo capítulo.
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3 O LUGAR QUE O AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL OCUPA NOS ESPAÇOS

EDUCACIONAIS

   No andamento dos meus estudos percebi que alguns profissionais,  tais

como os Agente  de Educação Infantil,  não se  colocavam frente  a  determinados

assuntos  que  envolviam a  estrutura  educacional  do  município  do  qual  fazemos

parte. Procurei investigar o porquê da falta de envolvimento desses profissionais e

como se sentiam perante aquele movimento. Tivemos uma reunião pedagógica e o

assunto  proposto  como  pauta  pela  Secretária  Municipal  da  Educação  era  a

discussão sobre as novas propostas para o Plano Municipal de Educação.

 O  objetivo  era  fomentar  ideias  para  novas  resoluções,  ampliando  esse

documento. Quase todos os educadores, agentes de educação infantil, docentes e

equipe diretiva, participavam ativamente da reunião com suas respectivas opiniões,

visando possibilidades para uma nova estrutura que atendesse todos os segmentos

da educação.

Uma das Agentes, sem resposta para minha pergunta, disse:  “prefiro ficar

quieta no meu canto. Infelizmente o nosso discurso não irá fazer a menor diferença.

A nossa fala não tem valor perante o grupo, muito menos na resolução de alguns

problemas.  Eles  ouvem  somente  os  professores  de  educação  infantil.  A  nossa

opinião não é válida”. (Diário de campo Agosto,2017)

Acabado aquele momento, ouço da direção da instituição: “- Meninas, vamos

acertar o que iremos fazer no nosso dia de comemoração do dia do Professor.”

Imediatamente,  um  professor  fez  a  seguinte  pergunta:“-Temos  que  acertar  sim,

porém é somente dia dos professores, né?

Estas  duas  situações  me  trouxeram  um  grande  incômodo.

Consequentemente, me fizeram pensar nas seguintes questões: Qual o lugar que o

Agente de educação infantil  ocupa dentro dos espaços educativos? Qual a visão

desses profissionais que atuam diretamente com a criança?

Percebo que nos ambientes escolares, quando determinações são colocadas,

designando  o  que  pertence  a  um  ou  ao  outro  fazer,  evidencia-se  um  poder

autoritário. 

   A dissociação relativa às ações de cuidar e educar não leva a uma ação

eficaz na prática na sala de aula. Professor educa e Agente de Educação Infantil

cuida? É possível separar corpo e mente?



26

A seguir, trago uma experiência que ilustra a questão do Agente de Educação

Infantil ao propor e dirigir uma atividade. Ressalto essa situação através do relato de

uma colega  do  curso  de  formação,  em uma de  nossas  aulas,  ministradas  pela

professora Cláudia Sabino, na disciplina Gestão Escolar, no Instituto Superior de

educação Pró-Saber, no ano de 2016. Nós dialogávamos sobre a falta de abertura

dos  Agentes  de  Educação  Infantil  para  em  uma  atuação  pedagógica  mais

consistente junto às crianças e que não dicotomizassem o cuidar e o educar. Ações

essas que deveriam ser indissociáveis. Minha colega contou que:

“Estávamos na sala de aula, eu e a regente da turma. A criança acabara de chegar
do pátio,  quando a professora foi  chamada na secretaria.  Logo que ela saiu, as
crianças tonaram-se agitadas, pedindo expressivamente que se fizesse algo lúdico.
Então, comecei a cantar em roda com elas. Mesmo tomando uma atitude que só
visava contribuir e enriquecer a nossa rotina escolar, não teve boa repercussão, pois
a  professora  sentiu-se  invadida  por  eu  ocupar,  segundo  ela,  um  lugar  que
supostamente  seria  superior  ao  cargo  de  Agente  de  Educação.  Fui  chamada
atenção pela coordenação, que sinalizou que eu não agisse mais dessa maneira”
(Diário de campo, 2016).

Alguns  profissionais,  infelizmente,  ainda  carregam  resquícios  de  uma

educação autoritária  e  trazem consigo ações que não contribuem para  um bom

andamento da sala de aula. Agem assim não só com parceiros, mas também com

as  crianças  e,  por  conta  disso,  constroem  uma  relação  de  medo  e  pavor  que

desfavorece o aprender.

É importante refletir sobre algumas práticas e rever alguns conceitos dentro

do ambiente escolar  que refletem diretamente no desenvolvimento do educando.

Despir-nos do autoritarismo que carregamos de uma educação massificada em que,

geralmente,  nos  formamos é  nos  autorizar  a  mudar  concepções,  no  sentido  de

favorecer uma educação de qualidade, onde há respeito por todos. Vale ressaltar

que  não  é  fácil,  pois,  “educador  educa  a  dor  da  falta  cognitiva  e  afetiva  para

construção do prazer (FREIRE, 2008. p. 31).

Aos  educadores,  digo  que  vale  pensar  de  maneira  ampla,  possibilitando

transformações internas e isso só depende unicamente de nos permitirmos. Ação

que se funde com investimento afetivo e esforço altamente interior. Independente de

qualquer função que desempenhemos, Professor/Auxiliar ou Agente de Educação

Infantil, temos que nos valorizar e nos posicionar frente aos desafios encontrados,

enquanto educadores e humanos que somos. 
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. A hierarquia é necessária, porém deve ser exercida com muita ética, pois,

todos  que  estão  na  comunidade  escolar  são  educadores,  sabendo  que  o  mais

relevante  desse  processo  é  a  construção  de  uma  relação  consciente,  que  nos

permite  fazer  parte  de  uma história  que  é  única  e  extremamente  particular  dos

educandos. Se reconhecer como pertencente ao processo de desenvolvimento das

crianças irá fazer toda a diferença. Esse é o extraordinário da tarefa do educador.

E é desse lugar que me vejo como Agente de Educação Infantil, aquele que é

co-autor da dinâmica do grupo nas atividades e das propostas de cunho pedagógico

das  aulas,  ou  seja,  aquele  que,  juntamente  com  o  regente,  constrói  caminhos

através  das  brincadeiras  e  interações,  objetivando  possibilidades  para  que  os

educandos possam ampliar seus saberes, a partir do que já sabem. Educador que,

no importante exercício de cuidar e educar, ocupa um lugar essencial na vida dos

aprendizes, podendo identificar no outro aquilo que está intrínseco em si.

Em um ambiente escolar é necessário que todos que participam do processo

da  construção  da  autonomia  das  crianças  estejam  atentos  às  necessidades

particulares dos educandos. É de suma importância ter um olhar observador para

questões  emocionais  que  as  crianças  apresentam  em  suas  brincadeiras  ou

situações  de  conflito.  Ter  um  olhar  sensível,  procurando  o  belo  na  mais  pura

simplicidade das crianças, é sair do ordinário que aprisiona alguns professores e

auxiliares/agentes.  Refletir  sobre  sua  própria  prática  é  traçar  novas  estratégias

desafiadoras para si e para o grupo.

Perceber estas especificidades é um ato de entrega total, é apropriar-se do

seu  profissionalismo  dentro  da  Educação  Infantil,  com  responsabilidade,

comprometimento e desejo.

A afetividade e o vínculo são criados em cada aproximação entre professor e

aluno.  Neste  contexto,  as  ações  de  cuidados,  que  acabam  ficando  sob  a

responsabilidade do Agente de Educação Infantil, tais como, troca de fraldas, banho

entre outras funções, fazem com que uma relação estreita se estabeleça entre a

criança e esse profissional.

Ao falarmos em afetividade, devemos levar em consideração as emoções,

porque elas são as expressões da vida afetiva. As emoções apresentadas pelas

crianças  parecem  ter  função  adaptativa,  podendo  ser  entendidas  como

possibilidades de linguagem, na medida em que elas possam dizer ao outro o que

estão sentindo. 
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Geralmente esses sentimentos  são acompanhados por  reações breves ou

intensas do organismo em resposta a uma situação inesperada, conforme destaco

nesta experiência que tive com as crianças e registrada no diário:

“Após fazer a higiene bucal, as crianças se organizam para o momento do sono.
Logo que cheguei para a minha rotina de trabalho, percebi que Maria Clara, de três
anos, da turma do maternal, revirava sua mochila, procurando algo.
Com seus olhos arregalados olhava para mim e retirava seu olhar  rapidamente,
sacudia o corpo, expressando uma imensa inquietação por não encontrar o que
tanto procurava. 
A professora diz com um tom bem forte: - Vai deitar Maria!  Hoje não tem chupeta.
Pode ir dormir sozinha!
Aquelas palavras foram suficientes para desencadear uma imensa choradeira.
Maria  aos  berros  gritava  –  Eu  quero  minha  chupeta,  minha  chupeta! (Diário  de
Campo, agosto de 2017).

Com um olhar torto e bem apurado como Tomas Prado destaca em seu texto

“O  olho  torto  de  Alexandre:  Ensaio  sobre  o  alcance  de  uma  visão  maculada”

(PRADO, 2008, p. 87).  Tive a clareza da importância de ter um distanciamento da

situação apresentada, possibilitando enxergar a mesma por outro ângulo

    Assim, fui percebendo as especificidades daquele momento, que exigia um

olhar sensível para aquele educando, que vivenciava aquela ruptura inesperada do

objeto transicional2,  tão cheio de significados para ela,  pois  este objeto é a sua

referência de casa e da sua família. Está aí a importância de educar a sensibilidade

e mediar essa separação tranquilamente.

Imediatamente, me veio em pensamentos uma fala de Madalena Freire em

uma de nossas aulas, relacionada à vida de grupo: “ter a sensibilidade de se colocar

no lugar do outro, emocionar-se com a história do outro”.

A emoção  na sala  de  aula  é  uma relação  de  confiança.  O aluno  precisa

confiar no educador em todos os sentidos, intelectual, humanitário e principalmente

emocional. Quando um aluno confia no professor, o mesmo pode falar o “não”, que o

educando irá receber este não reflexivamente.

Envolvida por todas as experiências de aprendizagem no meu processo de

formação  vivenciado  no  Pró-Saber,  me  aproximei  da  menina  com  muita

sensibilidade,  a  acolhi  naquele  momento  que,  de  alguma  forma,  lhe  deixava

insegura, respeitando-a como sujeito de direitos. Apoiei sua cabeça em minha perna

2 Termo cunhado por Winnicot. Pode ser melhor compreendido na leitura do livro O Brincar e a Realidade.
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dizendo uma simples frase: “ - Fica tranquila que eu estou aqui perto de você.” Logo

ela passou seus braços entre meus joelhos com uma força surpreendente, parou de

chorar e quando vi, já tinha adormecido.

O ato de ensinar e aprender devem ser compreendidos como em gesto de
amor. Para que o educador tenha sucesso no seu trabalho, é de grande
importância  que  ele  tenha  um  ótimo  controle  emocional,  bom
relacionamento  e  a  certeza  que  escolheu  a  profissão  certa.  È  de suma
importância que o professor saiba situar-se como mediador, pois, ensinar
requer amor, carinho e dedicação. O mesmo precisa se comprometer em
oferecer  para  seus  alunos  uma  educação  de  qualidade  e  com  mais
afetividade (SILVA & NAVARRO, 2012. p. 95).

No percurso de observação, percebi que, em algumas instituições públicas

municipais, acontece uma grande separação entre o Agente de Educação Infantil e o

Professor de Educação Infantil, uma vez que esses dois profissionais se eximem de

fazer o que não está descrito como sua função, no edital do concurso público. 

Durante  esse  longo  período  no  exercício  dessa  profissão  (Agente  de

Educação Infantil), tenho percebido muitas desavenças que se desencadeiam em

atos desnecessários, provocando enorme separação entre profissionais que atuam

lado a lado no âmbito educacional. 

Observo que há uma falta de sensibilidade, comprometimento e respeito para

com os educandos. Sabendo-se que todos são educadores, acredito que dentro de

um universo educativo temos que repensar algumas práticas e condutas que só

inviabilizam o processo de construção de conhecimento.  É necessário  direcionar

ações em prol  da criança, ela é o protagonista da nossa ação, independente de

qualquer nomenclatura.

O afeto e a construção do vínculo impulsionam os alunos a dar significações

para tudo que aprendem e ajudam os educadores a acender significativamente o

fogo dessas aprendizagens 

Foi  a  partir  do  meu  olhar  reflexivo  para  a  minha  própria  prática  como

educadora que fui modificando sutilmente resquícios de ranços autoritários.

Permitir  ganhar um distanciamento necessário  ao ato de refletir  sobre o
próprio fazer sinalizando para o estudo e busca de fundamentação teórica,
permite também a retomada e revisão de encaminhamento feito,  porque
possibilita a avaliação sobre a prática (FREIRE, 2008, p. 58).

Manter uma boa relação é fundamental para tornar o ambiente de trabalho

prazeroso e feliz. O ambiente escolar deve ser pautado acima de tudo no respeito às

diferenças. É necessário que todos reflitam sobre a importância da afetividade no
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desenvolvimento emocional  e cognitivo das crianças. Deixamos marcas.  É viável

que se pense na pessoa humana que estamos formando.

“É hora do jantar, hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia...”
Como todo o dia a turma subiu para o jantar. A professora diz: - Coloquem a cadeira
no lugar para irmos ao refeitório. Depois, para o trem, crianças! 
Todos correm para a porta, menos o Arthur, que quase sempre fica, timidamente no
seu canto, sem interagir com o grupo.
Vendo aquela situação onde todos se movimentavam para subir, falei: - Vem, Arthur,
estou te esperando. Crianças cuidado com a escada, segurem no corrimão.
Crianças jantando, quase todas terminando. De repente, ouço uma voz incisiva e
com um tom forte que dizia: - Como é que é, garoto, vai ficar aí até que hora? Vou
descer hein, vou te deixar aí!
Arthur, com os olhos cheios de lágrimas, correu seus olhos por todo o refeitório até
me ver. Então, fui devagarinho me aproximando e, ao chegar ao seu lado, perguntei:
- Está tudo bem? Ele, sem falar uma palavra, abaixou a cabeça. Agachei ao seu
lado e perguntei: - Quer ajuda? Peguei a colher, coloquei um pouco de comida e
levei até sua boca e brinquei: - Só essa, tá boa?
Ele, imediatamente, cutucou a cabeça, sinalizando que sim. Eu levantei para levar
alguns copos, ele cutucou a minha perna e falou baixinho: - Vou comer tudo pra ficar
forte, esboçando um lindo sorriso. Então falei: - Valeu, Arthur, bate aqui. Vai ficar
fortão!”. (Diário de campo Agosto, 2017)

A seguir, destaco o depoimento de uma Agente de Educação Infantil:

“Atuo  na área Educação Infantil  na  função  de Agente  Educador  há  cinco anos.
Reconheço que houve um grande avanço na questão da valorização do profissional
que atua no exercício dessa função, mas acredito que ainda não há uma atenção
necessária às demandas e adequações desse cargo, para que de fato aconteça o
devido reconhecimento como professores e por fim o enquadramento ao magistério,
tendo em vista, que já atuamos como docentes de forma anônima em desacordo
com a LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Nossa luta ainda continua, pois sofremos preconceito por parte de alguns gestores e
professores  que  não  aceitam  nos  igualarmos  a  eles  no  fazer  pedagógico,  nos
designando restritamente ao cuidar, deixando evidente esta separação entre corpo e
mente. Desqualificando os educadores que ocupam esse cargo, por terem feito um
concurso a nível fundamental, um grande erro ocorrido na organização e elaboração
do  certame,  indo  contra  as  leis  educacionais  que  citam  que  todo  atuante  em
educação  infantil  tem que  ter  minimamente  formação  a  nível  médio  Normal  ou
Superior”.
Nos espaços educativos, na posição de Agente de Educação Infantil me sinto mais
do que um auxiliar/ajudante. Vejo-me como um profissional. Educador, que busca
conhecimento. Um pesquisador que desempenha ativamente a função importante
de  participar,  mediar  e  acompanhar  todo  o  processo  de  desenvolvimento  das
crianças, favorecendo e ampliando seus saberes.
É  notório  que  o  educador  é  um intelectual.  Sendo  assim,  é  importante  sempre
acender o fogo do desejo que move a busca, impulsionando os questionamentos e
as críticas construtivas. Pois somos aqueles que trabalham para o bem comum,
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fazendo assim a arte de ensinar e aprender,  não no esperar passivamente com
desejo de morte e sim com sonhos e entusiasmo, desejo de vida, no esperançar
para  que aconteça de fato  as  mudanças nas relações entre  esses profissionais
(Agentes  de  Educação/Auxiliares  e  Professores). Nesse  âmbito,  agentes  de
educação  e  professores  precisam  empoderar-se  do  seu  fazer  pedagógico  no
ambiente escolar, integrar-se nos caminhos de construções conjuntas, possibilitando
o  protagonismo  de  cada  educando.  Somos  colaboradores  e  interferimos
significativamente  nas  etapas  evolutivas  que  compõem  a  aprendizagem  e  a
construção  do  conhecimento.  Não  se  pode  cruzar  os  braços  e  se  eximir  das
responsabilidades que nos cabem (Diário de campo outubro, 2017).

Mais um depoimento, agora de uma Professora de Educação infantil,  para

mostrar outro ângulo da questão:

Sempre procurei trabalhar em prol da criança em sua totalidade. Jamais fiz distinção
de  cargo  ou  deixei  de  fazer  algo  porque  não  me  cabia.  Independente  da
nomenclatura  ocupada  por  mim  sempre  mantive  uma  postura  de
educadora/professora, pois sempre foi isso que eu fui. Me formei como professora e
sempre quis ser respeitada como tal, independente se ganhava para isso ou não; se
no meu contracheque estava esse cargo ou não,  tudo em prol  da criança e da
educação. 
Durante o processo de PEI, achei muito frustrante, desgastante, o período da perícia
médica. Já que no cargo anterior, a prefeitura desconhecia que fazíamos o papel de
educador,  não  me  deu  oportunidade  de  ficar  isenta  disso  (a  terrível  perícia)  e,
quando  tudo  terminou  e  tomei  posse  do  cargo  de  PEI  (Professor  de  Educação
Infantil), não me vi diferente, pois não era. Tudo que a mim era destinado cumpria
antes  como  AEI  (Agente  de  Educação  Infantil).  Para  mim  não  teve  a  menor
diferença.  Sabemos que há exceções em diversos cargos,  independente  de ser
educação ou não. É que teremos profissionais bons e ruins em todos os lugares.
O importante é a prefeitura ter a consciência de que não podemos ter pessoas com
cargos diferentes sem qualificações diferentes, com as crianças dentro da sala de
aula,  porque aliás fora dela somos todos educadores.  A partir  do momento  que
colocamos  os  pés  dentro  de  um  espaço  educacional,  independente  se  você  é
professor/auxiliar de serviços gerais/diretor, todos devemos zelar por aquela criança
em sua pluralidade. Sem distinção de cargo, de salário, ou seja lá qual for o caso
que  os  mantém  distante  do  único  objetivo  que  é  a  criança.  (Estudo  de  campo
outubro, 2017).

As relações de afetividade dos sujeitos envolvidos nos encaminhamentos de

ensinar  e  aprender,  o  exercício  constante  de  diálogo,  juntamente  com  o  fazer

compartilhado  minimizam  segregações.  Estar  aberto  à  escuta  desvela  novas

configurações para a prática educativa.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o incômodo criado por meio das reflexões, verifiquei o quanto o tema

abordado é instigante. Esses estudos me fizeram perceber que a pessoa humana é

totalmente dependente do outro para se constituir. Sendo assim, todas as pessoas

precisam ouvir uma palavra ou ter um gesto de carinho para se sentirem seguras e

confiantes. Ações simples, porém, significativas, se tornam um referencial  para a

criança  que  ainda  se  sente  confusa,  em pleno  desenvolvimento  de  sentimentos

afetivos e emocionais. 

É importante que cada profissional se posicione e se assuma em sua tarefa

de educador, com comprometimento e responsabilidade. Fator que independe da

nomenclatura  ou função  que  exerça.  “O ouro  da  educação  é  o  humano”,  como

afirma minha querida professora Madalena Freire. Então, faz-se necessário rever

algumas práticas que acontecem no cotidiano escolar. 

Planejar, registrar, documentar é uma ótima ferramenta que instrumentaliza,

permitindo acompanhar o desenvolvimento da criança para que o educador possa

criar  outros  caminhos,  para  assim  construir  e  alicerçar  suas  aprendizagens

significativas através das experiências concretas.

A hierarquia, em cada instituição, deve ser respeitada. Todo fazer pedagógico

deve ser realizado em equipe, em uma relação dialógica e de comum acordo, desde

o planejamento até as ações que envolvem os cuidados que também fazem parte

inegavelmente do fazer pedagógico. 

A  relação  entre  o  professor  e  o  aluno  depende  fundamentalmente  do

ambiente estabelecido, da disponibilidade do educador para com os aprendizes e,

principalmente, da relação de simpatia com seus alunos. Torna-se imprescindível

destacar que, na Educação Infantil, a construção do vínculo afetivo precisa ser mais

valorizada, porque, nesta faixa etária, a criança passa a maior parte do seu tempo

na creche.

É preciso afetar as crianças. É através do afeto e do educar que o educando

vai  despertando  o  desejo  pelo  conhecimento  de  maneira  prazerosa.  Esse

movimento dependerá também da capacidade dos profissionais se interessarem por

eles,  oferecendo  carinho e  atenção,  fazendo  dessa relação  um viés  que circula

como ponte entre os seus conhecimentos e o das crianças.
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Ao me debruçar nesses estudos, juntamente com o diferencial do curso, fiquei

impregnada  de  desejo  de  mudança,  ou  seja,  pude  rever  ações,  provocando

transformações  de  posturas  e  práticas  autoritárias.  Levou-me  a  constelar,

ultrapassar os muros de autoritarismo e da falta de sensibilidade para com o outro,

formando no ambiente infantil um universo de estrelas cadentes como relato nesta

situação.

“Ao  chegar  da  visita  à  Escola  Parque,  proporcionada  pela  disciplina  Estágio
Supervisionado, ministrada pela professora Cláudia Sabino, no dia 06 de junho de
2017,  no cargo de Agente  de Educação infantil,  levei  todo o  conhecimento  que
adquiri para a direção da instituição em que trabalho. Apresentei as diversas formas
de  atividades  que  o  ambiente  propiciava  àquelas  crianças;  as  experiências,  os
objetivos,  as  intencionalidades,  a  grande  relevância  de  situar  as  crianças  como
protagonistas das suas ações, as maneiras de envolver as famílias e educadores,
firmando uma relação de vínculos afetivos, visando parcerias nesse caminhar de
construção de novas descobertas. De maneira sutil provoquei um repensar por meio
de um encantamento aguçando um novo olhar para as crianças e para o trabalho
que estava sendo realizado, ampliações magnificadas, resultando na mudança do
nosso Projeto Pedagógico Anual da unidade”.

   

Nessa  amplitude  de  conhecimentos,  levei  toda  a  minha  experiência

vivenciada para dar  suporte  às dinâmicas de atividades planejadas,  registros de

relatórios,  pautas  de  reuniões,  dentre  outras  sugestões,  levantando  hipóteses  e

possibilidades a título de enriquecer, ampliar e instigar reflexões sobre o trabalho

que é realizado na Educação Infantil, em torno das relações afetivas firmadas nas

construções vinculares.

Os  meus  estudos,  me  fizeram  confirmar  que  o  educador,  ao  tomar

consciência do seu papel, saberá que as mudanças começam a partir das ações e

reflexões que transformam em práticas mais adequadas e coerentes, com base no

desenvolvimento  integral  dos  aprendizes,  onde  o  corpo  e  a  mente  nunca  se

separam.

Portanto,  acreditar,  apostar,  cuidar  enquanto  educam,  dar  atenção  às

peculiaridades é se despir de uma concepção que é totalmente autoritária e que

defende uma desigualdade entre autoridades.

Valorizar e respeitar a história de cada ser humano que passa por nossas

mãos  é  abrir  portas  para  grandes  descobertas  de  si,  do  outro  e  do  mundo,

independente do sistema e da estrutura educacional que muitas vezes é excludente.
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Colocar intencionalidades em cada ato educativo faz parte de uma educação

democrática de ensino, que permite o envolvimento de todos na realização da tarefa,

concebendo  direitos  iguais,  mesmo  quando  se  está  assumindo  uma  função

diferente.

Nesta concepção democrática, os educadores proporcionam a si e aos alunos

espaços para que possam, através da interação, trocar ideias e até divergências

para que todos possam refletir sobre os acontecimentos do mundo, à luz da sua

realidade.

Este  ato  depende  da  sensibilidade  de  um  olhar  de  quem  cuida,  ampara

enquanto educa. Porque educar é um ato, antes de tudo de amor. E só quem toma

consciência da sua ação e da importância da profissão cuida ao educar e educa ao

cuidar.
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