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RESUMO 

 

A escola é uma instituição social que se faz presente desde o início da vida e se 

constitui como fonte de interações sociais nas quais as emoções se fazem 

presentes, proporcionando uma aprendizagem integralizadora de diferentes 

aspectos humanos. Assim, percebendo a importância das emoções no contexto 

educacional infantil para o desenvolvimento e aprendizado das crianças de zero a 

cinco anos e destacando o caráter social da aprendizagem, o objetivo geral deste 

trabalho é esclarecer como professores da Educação Infantil concebem a emoção 

no processo educativo. Este que se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

investigar como professores da Educação Infantil lidam com as suas emoções em 

seu fazer docente; observar como eles mediam as emoções na dinâmica social 

estabelecida em sala de aula; compreender como relacionam emoção e educação. 

Para alcançar estes objetivos de pesquisa, foram realizadas entrevistas com 

professoras do Ensino Infantil de uma escola particular da cidade de São Luís, no 

Maranhão. O discurso delas é referido no trabalho por meio de nomes fictícios e foi 

analisado à luz do referencial teórico construído e apresentado nos capítulos iniciais. 

As análises foram realizadas levando-se em consideração três pilares básicos: os 

objetivos da pesquisa, o corpo conceitual apresentado no trabalho e a realidade 

social na qual participantes e pesquisador estão imersos. Os conteúdos foram 

organizados, classificados e analisados segundo eixos de análise e cada categoria é 

composta de entrecruzamentos entre os aspectos comuns, observados nos 

discursos dos participantes, e a sustentação teórica, possibilitando ao leitor a 

compreensão do processo de construção de novos conhecimentos a partir da 

análise qualitativa. Nestes termos, os resultados obtidos foram os seguintes: os 

professores lidam com suas emoções percebendo-as no contexto escolar, evitando 

que prejudiquem o processo educativo; gerenciam as emoções proporcionando aos 

alunos um ambiente acolhedor, fundado na amorosidade e no cuidado; afirmam que 

emoção e aprendizagem estão intimamente ligados, sendo a primeira facilitadora ou 

impeditiva da segunda, a depender do modo como a convivência humana está 

estruturada em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Emoções. Relações interpessoais. Psicologia da 

Educação.   



ABSTRACT 

 

The school is a social institution that is present since the beginning of life and that 

constitutes a source of social interactions in which emotions are present, providing a 

filler learning process of different human aspects. This way, realizing the importance 

of emotions in the childish educational context to development and learning of 

children from 0 to 5 years old and highlighting the social aspect of learning, the main 

goal of this work is to clarify how Childhood Education teachers conceive emotion in 

the educational process. This unfolds in the following specific goals: investigate how 

teachers of Childhood Education deal with their emotions in their teaching; observe 

how they mediate the emotions in the social dynamic established in the classroom; 

comprehend how they relate emotion and education. To reach these research goals, 

interviews were made with teachers of Childhood Education of a particular school in 

São Luís, Maranhão. Their speech is refered in the work through fictitious names and 

was analyzed under the theorical referential light built and presented in the initial 

chapters. The analyses were made taking into consideration three basic pillars: the 

goals of the research, the conceptual structure presented in the work and the social 

reality in which participants and researcher are immersed. The contents were 

organized, classified and analyzed according to analysis axis and each category is 

composed by tangles between common aspects, observed in the participants’ 

speeches, and the theorical sustenance, enabling the reader to comprehend the 

construction processes of new knowledges from qualitative analysis. In this regard, 

the obtained results were the following: the teachers deal with their emotions 

perceiving them in the school context, preventing  them to damage the educational 

process; they manage emotions providing to students a cozy environment, founded 

in lovingness and care; they affirm that emotion and learning are intimately 

connected, being the first facilitator or blocker of the second, depending on how 

human coexistence is structured in the classroom. 

 

Keywords: Childhood Education. Emotions. Interpersonal relationships. Educational 

Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escola é uma instituição social que se faz presente desde o início da vida, 

sendo fonte de interações sociais nas quais as emoções se fazem presentes, 

proporcionando uma aprendizagem integralizadora de diferentes aspectos humanos. 

Caracterizando-se como um espaço físico no qual as ações organizam-se para 

possibilitar a aquisição de conhecimentos historicamente construídos pela 

sociedade, a escola é fonte de interações sociais nas quais as emoções se fazem 

presentes, proporcionando aprendizados não só cognitivos, mas também sociais e 

de estruturação psicológica (BRASIL, 2013; BRASIL, 2010). 

Assim, a Educação Infantil tem a sua reconhecida importância quando 

refletimos sobre o desenvolvimento não só de aspectos fundamentais da cognição 

humana, mas também da socialização e da compreensão e comunicação dos afetos 

e emoções. Em relação à legislação que defende os direitos das crianças desde a 

mais tenra idade, temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, a Constituição Federal de 1988, 

que consideram a criança um sujeito de direito, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que 

coloca a Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica (LOPES; 

TAVARES, 2007). 

A Educação Infantil no país atende a crianças de zero a cinco anos e 

subdivide-se em duas fases: a primeira, que compreende crianças com idades entre 

zero e três anos, é oferecida em creches ou equivalentes; e a segunda, que atende 

as crianças dos quatro aos cinco anos e funciona em pré-escolas. Historicamente, 

as creches deixaram de ser um local destinado ao serviço social de acolhimento das 

crianças filhas de pais trabalhadores para se tornarem instituições educacionais cujo 

percurso educativo “deve se articular com os outros níveis de ensino formal e se 

estender por toda a vida”. (PORTAL BRASIL, 2014). 

Os objetivos da primeira etapa da educação básica, ou seja, da Educação 

Infantil orientam-se para a interação social e a brincadeira, não estando restritos, 

portanto, à aquisição de conteúdos formais. Muito pelo contrário, ela se expande 

para a aprendizagem social a partir do encontro com o outro, seja ele adulto ou 
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criança, que constituem o ambiente social no meio escolar. A permanência da 

criança em creche é facultativa à sua família, porém, a partir dos 4 anos, é 

obrigatória a matrícula do menor na pré-escola, tal como o exposto no texto da Lei 

12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). Ressalta-se, porém, que o período anterior aos quatro anos 

apresenta-se como uma oportunidade garantida pelo Estado e que pode ser 

acionada judicialmente em caso de não atendimento da demanda (PORTAL 

BRASIL, 2014; BRASIL, 2013a). 

Tendo em vista que a finalidade da Educação Infantil é definida pela Lei nº 

9.394/96 como “o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 2013b, p. 01), a formação profissional do 

professor que ocupará a função de educador das crianças nesta faixa etária passa a 

ser mais valorizada e exigida, posto que o professor deverá articular aspectos 

basilares do desenvolvimento humano, complementando a educação advinda dos 

contextos cultural e familiar. 

A legislação brasileira, mais especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, bem como as demais leis que alteram seu conteúdo, estabelece 

a formação necessária para atuação na Educação Infantil: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2017a). 

 

Assim, a formação mínima necessária para a docência na Educação Infantil é 

o ensino médio na modalidade normal, porém nos parágrafos deste artigo da LDB, 

bem como no Plano Nacional de Educação 2014, são realizados incentivos à 

capacitação e formação continuada destes profissionais com o objetivo de que eles 

atinjam o nível superior e mantenham-se sempre atualizados em relação aos 

saberes referentes ao seu ofício.  

Diante do objetivo traçado para a Educação Infantil, promover o 

desenvolvimento integral da criança, percebe-se que a legislação brasileira adota 
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uma visão unificadora em relação à constituição do homem. Esta visão monista, e 

mais ainda holista1, desde o início de seu desenvolvimento, é consoante àquela 

adotada e desenvolvida por Vigotski, tendo em vista que a  

 

A abordagem de Vigotski apresenta uma perspectiva monística, quer 
dizer, toda separação entre corpo e mente, entre cognição e emoção, 
entre fisicalidade e espiritualidade, entre ações exteriores e ações 
interiores foram rigorosamente negadas. (FICHTNER, 2011, p. 3). 

 

Deste modo, criança e professor são pensados e compreendidos como 

mundos indivisíveis dotados de variáveis distintas que se relacionam e intercruzam, 

não podendo ser separadas ou analisadas individualmente, sob risco de negligenciar 

a visão do homem como organismo e ser social. Emoção2 e aprendizagem estão, 

portanto, intimamente ligadas, cabendo a análise destes aspectos em conjunto, 

percebendo como interagem e contribuem para o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores em crianças e adultos, e entre alunos e professores, como no 

caso deste estudo. 

O desenvolvimento é tomado como uma esfera única no processo de 

aquisição humana, tanto em relação a conteúdos cognitivos quanto culturais, 

sociais, emocionais e psicológicos, opondo-se a reducionismos biológicos ou físicos. 

A abordagem histórico-cultural3, teoria desenvolvida por Vigotski, compreende uma 

visão interdisciplinar ou multidisciplinar de mundo, sendo sua base “constituída por 

problemas sociais ou problemas práticos. Um problema social sempre tem aspectos 

diferentes: individuais, psíquicos, culturais, materiais etc.”. (FICHTNER, 2011, p. 3). 

Neste sentido, em relação à relevância social, esta pesquisa direciona-se 

para um aspecto que atravessa as relações humanas e que possui um caráter 

duplo, que engloba tanto o individual quanto o social: as emoções, definidas por Lev 

                                                             
1 A perspectiva monista nega qualquer cisão ou antítese no homem, ou seja, a separação 
entre corpo e mente, entre cognição e emoção e entre fisicalidade e espiritualidade. A 
perspectiva holista não permite a redução de processos complexos a elementos específicos. 
2 Ressalta-se a percepção das múltiplas nuances das emoções, não as compreendendo 
apenas como vinculação afetiva e sim como expressão de uma variedade de sentimentos e 
sensações provenientes do contato com o outro. 
3 É importante destacar que a nomenclatura abordagem Histórico-Cultural não foi um termo 
criado pelo próprio Vygostky e os “protagonistas dessa abordagem incluem entre outros 
Vigotski, Luria e Leontiev e, além, deste grupo mais de 30 pesquisadores dessa época” 
(FICHTNER, 2015, p. 88). 
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Vygostsky  “(...) tanto como reações bem demarcadas evolutivamente inferiores e 

antigas (ódio, medo), quanto um tom emocional geral que impregnam a conduta, 

uma espécie de energia dotada de representação psíquica que aparece sutilmente 

ou não se mostra”. (TOASSA, 2009 p. 131-132, grifo do autor). Assim, ao investigar 

as emoções, busca-se compreender como este aspecto perpassa as relações 

humanas e as aprendizagens advindas do contato com o outro, beneficiando a 

sociedade com reflexões acerca do fazer docente na Educação Infantil e 

possibilitando o desenvolvimento de novas práticas nesta primeira etapa da 

Educação Básica. 

Além disto, é importante destacar que as matrículas em creches e pré-escolas 

particulares corresponderam a 35,6% do total de matrículas no ano de 2016 

(BRASIL, 2016a), e grande parte das instituições de ensino de Educação Infantil, 

sejam particulares ou públicas, atendem às exigências físicas previstas legalmente, 

tal como apresentado pelo Censo Escolar da Educação Básica 2016:  

 

Em relação ao acesso dos alunos à infraestrutura como esgoto 
sanitário, abastecimento de água e energia elétrica nas creches, a 
situação é muito positiva, com todos acima de 99%; 72% dos 
matriculados têm acesso a parque infantil na escola em que 
estudam; o Berçário, recurso típico desta etapa de ensino, está 
disponível a 55,7% dos matriculados na creche; 73,1% dos 
matriculados têm acesso a banheiro adequado à educação infantil na 
escola em que estudam. (BRASIL, 2016a, p. 12). 

 

Assim, atesta-se outro aspecto da relevância social deste estudo, já que 

mediante a obrigatoriedade da matrícula de crianças de 4 e 5 cinco anos na Pré-

Escola (primeira etapa da Educação Básica), instituída pela Lei nº 12.796, de 20134 

e pela Emenda Constitucional 595, intensificaram-se as matrículas nesta etapa da 

Educação Básica. Desta forma, com o aumento da população que tem acesso à 

Educação Infantil, faz-se cada vez mais importante o desenvolvimento de estudos e 

                                                             
4  Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 
outras providências. 
5 Altera o Art. 208 da Constituição Federal, dando a seguinte redação ao inciso primeiro: “I - 
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria (NR)”. (BRASIL, 2009b, p.1). 
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pesquisas nesta área, proporcionando a realização de novas práticas, pautadas no 

desenvolvimento teórico, científico e acadêmico. 

No sentido teórico, a justificativa desta pesquisa se encontra na investigação 

das emoções no processo educativo, em que se busca compreender como 

sociedade, cultura e educação se inter-relacionam na produção de relações 

humanas. Estas que possuem especificidades e podem variar desde uma relação 

verticalizada, autoritária, baseada na punição por meio de castigos físicos até uma 

relação de ajuda, fundada na horizontalidade, no respeito à dignidade humana, às 

necessidades individuais e às potencialidades de cada um, buscando-se, desta feita, 

compreender a influência das emoções sobre o processo educacional. 

Em relação à importância prática, os resultados deste trabalho fornecem 

elementos para se repensar a atuação docente, fornecendo subsídios para o 

desenvolvimento de novas práticas em sala de aula. Assim, através da 

apresentação de uma concepção teórica sobre as emoções e do esclarecimento 

sobre o modo como as professoras entrevistadas percebem o tema tanto em sua 

trajetória pessoal quanto na prática profissional, faz-se possível o desenvolvimento 

de novas percepções e práticas na rotina escolar. Outra contribuição incide na 

construção de saberes voltados para o fazer do professor em sala de aula, levando-

se em consideração seu mundo psíquico e pessoal, percebendo-o como ser social, 

dotado de emoções, intenções e problemáticas, e não como instrumento de 

transmissão de dados. Deste modo, reafirma-se a importância dos participantes da 

pesquisa enquanto produtores de conhecimento, uma vez que  

 

[...] os seres humanos são parte da história, e não apenas 
observadores ou espectadores dela; tradições históricas, e a gama 
complexa de significado e valores que são passados de geração a 
geração, são em parte constitutivos daquilo que os seres humanos 
são. (THOMPSON, 2011, p. 360). 

 

Em termos científicos, a pesquisa se justifica pelo desenvolvimento de 

conhecimentos interdisciplinares, que relacionam aprendizagem, desenvolvimento e 

funcionamento psíquico, produzindo conhecimentos que relacionam diferentes áreas 

de conhecimento como a educação e a história da cultura. Ademais, ao analisar e 

refletir sobre a legislação referente à Educação Infantil, busca-se produzir um 
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substrato acadêmico que dê suporte à realização das exigências legais, tais como o 

foco no desenvolvimento integral da criança. 

Outro aspecto relevante deste estudo também está na possibilidade de se 

traçar novas reflexões e construir novos saberes sobre o processo educativo e as 

relações sociais que o cercam, trazendo para análise a vivência, o olhar e o fazer do 

professor da Educação Infantil. Ao refletir sobre a importância das emoções no 

contexto educacional infantil para o desenvolvimento e aprendizado das crianças de 

zero a cinco anos e destacar o caráter social da aprendizagem e a visão monista 

adotada na construção deste trabalho, estabelece-se o seguinte problema de 

pesquisa: “como os professores da Educação Infantil vivenciam as emoções no 

processo educativo em sala de aula?”. 

Com o propósito de responder a esta pergunta, foram construídos objetivos 

por meio dos quais esta dissertação se guiará. O objetivo geral é: perceber como 

professores da Educação Infantil concebem a emoção no processo educativo. Os 

objetivos específicos são: investigar como professores da Educação Infantil lidam 

com as suas emoções em seu fazer docente; perceber como eles mediam as 

emoções na dinâmica social estabelecida em sala de aula; compreender como 

esses professores relacionam emoção e educação.  

Para que tais objetivos fossem alcançados, foram realizadas entrevistas com 

professoras de uma escola particular de Educação Infantil, onde desenvolvi um 

trabalho de Psicologia Educacional. Esta escola está localizada na cidade de São 

Luís, no Maranhão, local onde nasci, resido e trabalho atualmente. Assim, tal cidade 

foi escolhida como alvo para o estudo não somente por minha afinidade e 

conhecimentos em relação à cultura local, mas também por facilitar o contato com as 

professoras entrevistadas, bem como pela possibilidade de trazer contribuições 

acadêmicas, teóricas e sociais à população ludovicense6. 

A escola escolhida para o desenvolvimento deste estudo, cujas 

professoras foram entrevistadas, baseia sua prática na teoria de Vigotski, a mesma 

que fundamenta esta pesquisa, dando grande ênfase, inclusive curricular, à vivência 

e expressão das emoções. Deste modo, a investigação traz elementos que apontam 

como o aspecto emocional das relações humanas é visto e mediado pelas 

                                                             
6 Naturalidade de quem nasce em São Luís – MA. 
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professoras em seu fazer cotidiano, trazendo reflexões sobre a relação entre 

emoção e aprendizagem no contexto da Educação Infantil. 

Ademais, afirmo que o tema e o problema de pesquisa emergiram 

espontaneamente da minha prática como psicóloga clínica, em consultório, quando 

percebi que muitas demandas relativas às dificuldades de aprendizagem 

apresentadas por meus consulentes possuíam como fonte dificuldades no 

relacionamento emocional com seus professores e instituições de ensino. 

Posteriormente, já trabalhando na referida escola, as emoções mais uma vez 

emergiram em minha prática, tanto por ser um aspecto trabalhado no cotidiano das 

crianças quanto por poder observar a vivência das emoções por meio do contato 

entre professores e alunos. 

Após esta breve introdução, o trabalho é seguido pelo capítulo intitulado “A 

convivência humana em sala de aula: aspectos teóricos e históricos”, em que são 

apresentadas as principais teorias que influenciaram a prática docente no Brasil, 

particularmente as consequências de seus paradigmas sobre a prática da docência 

e as relações humanas estabelecidas em sala de aula. 

No terceiro capítulo, a concepção sobre as emoções desenvolvida por 

Vigotski é trabalhada de modo detalhado com o objetivo de ilustrar suas influências 

sobre a visão de homem adotada na pesquisa e demonstrar a possibilidade de 

compreendê-la sob o enfoque da educação. Neste mesmo capítulo, contextualiza-se 

a origem e o funcionamento atual da Educação Infantil no Brasil, bem como sua 

respectiva legislação, revelando os movimentos sociais que sustentaram as 

transformações jurídicas regulamentadoras da prática docente no âmbito infantil.  

No quarto capítulo, apresenta-se o percurso metodológico que acompanha a 

construção deste trabalho, contemplando toda a trajetória de pesquisa; a 

caracterização da amostra de participantes; a descrição do ambiente físico da 

escola, de sua rotina e dos aspetos sociais observados; bem como o esclarecimento 

sobre o enfoque metodológico adotado. 

No quinto capítulo são apresentados os discursos das professoras e os 

resultados da pesquisa por meio de análises e reflexões com vistas a compreender 

as possíveis relações entre os aspectos legais, sociais, históricos e culturais que 



 
18 

 
 

 

atravessam o campo da educação em sua perspectiva relacional, enfocando as 

emoções. 

No sexto capítulo encontram-se as Considerações Finais sobre o trabalho, 

com destaque às principais conclusões atingidas, bem como as possibilidades de 

continuação do trabalho investigativo mediante a sua característica de gerar novas 

indagações. 

Ao debruçar-se sobre a investigação das emoções presentes nas 

relações humanas em sala de aula, busca-se compreender brevemente as 

mudanças que ocorreram ao longo do tempo na qualidade destas relações, 

apresentando suas características e a conexão destas com o contexto social e com 

as diferentes correntes teóricas da educação.  

Além disso, apresentam-se as correlações existentes entre o contexto 

relacional educativo e o processo de aprendizagem, compreendendo como o 

relacionamento interpessoal e as emoções advindas deste contato podem atuar 

como mediadoras do processo educativo. Pensar uma educação de qualidade 

implica em enfrentar as questões do campo relacional, o qual não aceita a disjunção 

entre emoção e razão, corpo e alma, mas integra emoção, razão, corpo e alma 

como condição do processo de produção do conhecimento.  
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2 A CONVIVÊNCIA HUMANA EM SALA DE AULA: ASPECTOS TEÓRICOS  

 

Neste capítulo são brevemente apresentadas as características das relações 

interpessoais estabelecidas em sala de aula, segundo diferentes abordagens 

teóricas educacionais, para compreender o lugar e o papel das emoções em sala de 

aula a partir de cada influência teórica e de seu momento histórico. Portanto, não se 

objetiva detalhar as teorias apresentadas, mas expor as suas principais 

características com vistas à compreensão da dinâmica social esperada em sala de 

aula sob o ponto de vista de cada teoria. 

Desta forma, ao observar as características de cada teoria apresentada, bem 

como as consequências destas para o ambiente relacional em sala de aula, é 

possível compreender como a sucessão de diferentes abordagens sobre o 

fenômeno educativo conduziram a uma nova percepção sobre o papel do professor 

no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.1 ABORDAGEM TRADICIONAL 

  

Na chamada escola tradicional, o professor, enquanto detentor do 

conhecimento, possui a missão de transferir seu saber ao aluno, incutindo neste os 

saberes exigidos pela sociedade de sua época. Este tipo de abordagem de ensino 

não se baseia em teorias validadas empiricamente e sim em práticas de ensino 

tradicionalmente instituídas e reproduzidas ao longo do tempo. Teve seu surgimento 

no século XIX, juntamente com os sistemas nacionais de ensino na Europa e nos 

Estados Unidos, porém, somente exerceram maior influência no século XX (LEÃO, 

1999). 

Segundo Mizukami, “esse tipo de ensino volta-se para o que é externo ao 

aluno: o programa, as disciplinas, o professor. O aluno apenas executa prescrições 

que lhe são fixadas por autoridades exteriores”. (MIZUKAMI, 2014, p. 8). Nesta 

abordagem teórica o professor é o detentor não só da autoridade, mas também da 

confiança de seus alunos, assim a sua palavra tem força de lei e se caracteriza 

como verdade pronta para ser assimilada pelos estudantes, não cabendo 

questionamentos. “É a predominância da palavra do professor, das regras impostas, 
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do cultivo exclusivamente intelectual”. (LIBÂNEO, 1992, p. 22). Diante da 

prevalência do controle intelectual, não há, ou pouco há, espaço para a expressão 

das emoções e a construção de relações de afetividade e reciprocidade.  

Percebe-se, portanto, que nesta abordagem o aluno é privado de sua 

autonomia de aprendizagem, pois o discente é concebido como um receptor 

passivo, que, tal como uma esponja, absorve os ensinamentos apresentados por um 

professor, alguém que quantitativamente possui mais conhecimentos (viés 

acumulativo), posto que já passou pelo processo de absorção destes e agora pode 

transmiti-los a quem ainda não os possui. “Como criticado por Paulo Freire, é um 

sistema de ensino baseado em uma educação bancária e em uma visão 

individualista do processo educacional”. (MIZUKAMI; VALENTE, 2005, p. 42). 

A escola tradicional deve se apresentar de modo austero e o professor de 

modo distante, já que a relação entre o professor e o aluno é vertical, e aquele 

possui o poder decisório inclusive no que diz respeito ao modo como as interações 

sociais devem ocorrer no interior da sala de aula. “Num tipo mais extremado, as 

relações sociais são quase que praticamente suprimidas e a classe, como 

consequência, permanece intelectual e afetivamente dependente do professor”. 

(MIZUKAMI, 2014, p. 15). 

Assim, em sala de aula são frequentemente reprimidas tanto as interações 

espontâneas entre os alunos, quanto quaisquer outras formas de expressão de 

afetividade, inclusive em relação ao professor. Segundo a concepção pedagógica 

tradicional, esta conduta de repressão ao estreitamento de laços afetivos ocorria 

porque esse tipo de interação dificultaria o processo de ensino, na medida em que 

inferiria na verticalidade da relação docente. Para Libâneo, nesta concepção de 

escola 

 

Predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos 
alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da 
aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser 
absorvida; em consequência, a disciplina imposta é o meio mais 
eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. (LIBÂNEO, 1992, p. 
24). 
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Desta maneira, os papéis sociais a serem desempenhados por alunos e 

professor são muito claros: os primeiros devem assumir uma postura de passividade 

e absorção dos conteúdos transmitidos enquanto o segundo deve assumir uma 

posição ativa de organização e condução dos conteúdos escolares, atendo-se ao 

ensino destes, somente. Neste sentido, o professor funciona como ser humano com 

maior quantidade de assuntos assimilados que deve, através de uma didática 

específica, transmitir tais assuntos a uma população que dispõe de menos saberes, 

instruindo-os segundo um viés quantitativo e não se ocupando, portanto, de 

reflexões críticas sobre o material cultural de que dispõe e ensina. Trata-se de uma 

relação profissional, objetiva, na qual a rigidez no contato com os alunos e entre 

estes se faz presente como forma de controle e redução das interações sociais e 

afetivas7, que atravessariam e prejudicariam o processo de ensino.  

 

2.2 A ABORDAGEM COMPORTAMENTALISTA DE SKINNER 

 

A abordagem comportamentalista ou behaviorista é formada pela contribuição 

de inúmeros estudiosos, sendo que neste trabalho Skinner foi o teórico escolhido 

para ilustrar esta concepção, ressaltando-se sua influência sobre o campo 

educacional. A teoria de Skinner considera que a base do conhecimento está na 

experimentação planejada, que se constitui de reforçamentos, ou seja, da 

apresentação de consequências prazerosas ou desagradáveis com o objetivo de 

aumentar ou diminuir a emissão de determinados comportamentos, inclusive na 

aprendizagem de conteúdos e disciplinas. Reiterando o afirmado acima, Moreira diz: 

 

Esta ideia fundamentou todo um enfoque tecnológico à instrução 
que, durante muito tempo, particularmente nas décadas de 
sessenta e setenta, dominou as atividades didáticas em qualquer 

matéria de ensino. Grande parte da ação docente consistia em 
apresentar estímulos e, sobretudo, reforços positivos (consequências 
boas para os alunos) na quantidade e no momento corretos, a fim 
aumentar ou diminuir a frequência de certos comportamentos dos 
alunos. (2017, p. 14, grifo nosso). 

                                                             
7 A palavra “afetivo” e suas variações serão utilizadas nesta dissertação conforme sua 
orientação filosófica, referindo-se a todos os aspectos que se relacionam à esfera das 
emoções: “estado, função ou condição de caráter genericamente emotivo e podem referir-se 
a qualquer emoção, afeto ou paixão”. (ABAGNANO, 2007, p. 21). 
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A ênfase do processo de ensino e aprendizagem sobre essa perspectiva se 

encontra no planejamento e organização das atividades e experiências constituintes 

do currículo. Assim, almeja-se que essa estruturação possa dirigir o comportamento 

dos alunos para que adquiram conhecimento através do alcance do comportamento 

final desejado pelo professor. Embora haja a supremacia do procedimento para a 

aprendizagem, o professor não mais é visto como um ser pronto, acabado, aquele 

que sabe. Pelo contrário, nesta abordagem de ensino o professor também aprende, 

pois: 

 

(...) supõe-se e objetiva-se que o professor possa aprender a analisar 
os elementos específicos de seu comportamento, seus padrões de 
interação, para, dessa forma, ganhar controle sobre eles e modifica-
los em determinadas direções quando necessário, ou mesmo 
desenvolver outros padrões. (MIZUKAMI, 2014, p. 21). 

 

Nessa perspectiva, o professor é concebido como ser em construção e em 

processo contínuo de aprendizado, inclusive de padrões comportamentais. Contudo, 

as relações humanas que perpassam os momentos em sala de aula não contam 

com a reciprocidade de emoções e afetos, pois o destaque é dado ao planejamento 

das ações do professor. Este que tem a responsabilidade de agir sobre o processo 

de análise e construção de procedimentos que aumentem ou diminuam a frequência 

de determinados comportamentos.  

A relação entre professor e aluno é vertical e técnica, visando tão somente 

garantir o conhecimento, havendo, portanto, um diretivismo por parte do corpo 

docente em relação ao processo ensino e aprendizagem, logo as decisões são 

tomadas para o aluno e não planejadas junto a ele. Tendo em vista a grande 

relevância dada ao processo de condicionamento pelo qual ocorre a aprendizagem, 

“debates, discussões, questionamentos são desnecessários, assim como pouco 

importam as relações afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo 

ensino aprendizagem”. (LIBÂNEO, 1992, p. 30). 

Afirma-se, por conseguinte, que o aluno assume uma posição de passividade, 

pois se encontra totalmente alheio à organização curricular tecnológica utilizada 

nessa abordagem. A interação, bem como a cooperação entre os alunos, não é 
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incentivada porque as preocupações recaem sobre a individualização do ensino, que 

é vista como uma forma de maximizar as possibilidades de aprendizagem. Dessa 

maneira, as características individuais seriam utilizadas como critérios para o 

desenvolvimento dos procedimentos necessários à aprendizagem e ao 

estabelecimento de um ritmo próprio a cada aluno. 

Nesta abordagem, as interações entre os alunos são suprimidas e a relação 

com o professor permanece formal, sem abertura para o estabelecimento de 

vínculos afetivos ou de demonstração das emoções, assim como na abordagem 

tradicional. Porém, observa-se uma mudança no que diz respeito ao fazer do 

professor, pois sua conduta não é mais inquestionável, perfeita em si. Embora os 

alunos não possam questionar os comportamentos do professor, este pode e deve 

não somente perceber os comportamentos de seus alunos de forma a condicioná-

los, mas também os seus próprios comportamentos, para que o ensino seja cada 

vez mais eficaz.  

Neste sentido, ainda que a ênfase dessa abordagem esteja nas técnicas 

empregadas e não na convivência humana, há uma ideia embrionária sobre a 

relevância da relação social em sala de aula, pois é através da interação com os 

alunos que o professor perceberá seus padrões de comportamento e poderá alterá-

los, quando julgar necessário, para aumentar ou diminuir a frequência de 

determinados comportamentos, proporcionando aprendizagem aos seus alunos. 

 

2.3 ABORDAGEM COGNITIVISTA DE PIAGET 

 

A abordagem cognitivista trata, em síntese, de processos mentais 

relacionados ao desenvolvimento humano, aprofundando-se na atribuição de 

significados, na compreensão dos conteúdos, bem como em seu armazenamento e 

transformação. O ensino deve ser baseado em atividades que estimulem o processo 

ensaio e erro, por meio de inquirições e pesquisas, na busca pela solução de 

desafios e problemas, para que a descoberta de um novo saber e dos aprendizados 

com o fracasso permita ao sujeito uma compreensão estrutural do conhecimento. 

Logo, há destaque aos processos pelos quais se aprende em detrimento dos 
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produtos apreendidos. Assim, “a aprendizagem verdadeira se dá no exercício 

operacional da inteligência”. (MIZUKAMI, 2014, p.77). 

O nome mais conhecido desta abordagem é o de Jean Piaget, utilizado como 

referência neste trabalho em razão da grande representatividade de suas ideias 

entre os cursos de licenciatura.  

 

Alguns de seus importantes trabalhos datam da década de 20, mas 
apenas bastante depois, na década de 70, digamos, Piaget foi 
‘redescoberto’. Começou talvez aí a ascensão do cognitivismo e o 
declínio do behaviorismo, em termos de influência no 
ensino/aprendizagem e na pesquisa nessa área. (MOREIRA, 2017, 
p. 95, grifo do autor). 

 

Nesta teoria a ênfase recai sobre “processos cognitivos e na investigação 

científica separada dos problemas sociais contemporâneos. As emoções são 

consideradas em suas articulações com o conhecimento”. (MIZUKAMI, 2014, p. 59). 

Assim, os conteúdos afetivos, ou seja, relativos às emoções não são considerados 

como aspectos dificultadores à aprendizagem, mas como parte de sua constituição. 

Além disso, embora Piaget não tenha se debruçado sobre as problemáticas culturais 

de seu tempo, atendo-se aos processos mentais e esquemas pelos quais a 

aprendizagem e desenvolvimento se estruturam, ele não negligencia o aspecto 

social. 

O aluno é pensado como o agente de sua própria construção cognitiva, que 

ocorre mediante sua ação sobre o mundo, portanto, trata-se de uma teoria 

interacionista. Assim, a partir de sua interação com o meio, o ser humano realiza sua 

equilibração (auto-regulação responsável pela construção do conhecimento quando 

o indivíduo se depara com algo novo) por meio dos processos de assimilação e 

acomodação, que somente podem ser compreendidos ao se considerar os 

esquemas.  

Os esquemas são estruturas cognitivas que permitem a existência de um 

conceito, por meio do qual os indivíduos organizam o meio e se adaptam a ele. 

Desta feita, a assimilação corresponde à interpretação do mundo, à incorporação de 

algumas características próprias a esquemas mentais já existentes. Já a 

acomodação assume um viés mais qualitativo, posto que corresponde ao processo 
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pelo qual os esquemas se modificam, reorganizando-se para que as singularidades 

de determinado objeto possam ser conhecidas (LA TAILLE, 2006). 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo está intrinsecamente atrelado ao 

desenvolvimento afetivo e moral, conforme afirma: “desde o período pré-verbal 

existe um estreito paralelismo entre o desenvolvimento da afetividade e o das 

funções intelectuais, já que estes são dois aspectos indissociáveis de cada ação”. 

(PIAGET, 2013, p. 30). Assim, a teoria do desenvolvimento proposta por Piaget 

considera o processo educativo um todo indissociável: à medida que se desequilibra 

no contexto escolar, a criança aprende (equilibração) os conteúdos exigidos pelo 

currículo escolar, bem como aprende sobre moralidade e afetividade no contato com 

os colegas, os professores, os materiais e as tarefas. 

Existem dois tipos de relações sociais segundo Piaget: a coação e a 

cooperação. Na coação social as relações são fundadas no elemento da autoridade 

ou do prestígio, semelhante ao que se observa na dinâmica relacional da 

abordagem tradicional. Neste tipo de relação o aluno toma como verdade o que é 

dito pelo professor, não por conta de provas ou argumentos trazidos por este, mas 

devido à posição de confiança ou poder que o docente ocupa. Assim, após a 

transmissão do conteúdo realizada pelo professor, o aluno internaliza o que lhe foi 

ensinado, conserva e repassa posteriormente a outrem. "E é desta forma que ele 

acaba por se tornar um divulgador destas ideias: ensina-as a outros da mesma 

forma coercitiva como as recebeu. Em uma palavra: ele passa a impor o que - num 

primeiro momento - lhe impuseram”. (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 19). 

Este tipo de relação leva ao empobrecimento das relações sociais, já que o 

coagido imprime prestígio à fala da autoridade, mas o inverso não é verificado. Além 

disso, nenhuma das partes leva em consideração o ponto de vista do outro: o 

coagido aceita as verdades impostas sem refletir sobre a perspectiva de quem as 

elaborou e a autoridade não precisa ouvir o outro, pois não é sua função realizar 

apreciações críticas e reflexivas. Essa ausência de descentração representa um 

baixo nível de socialização, atuando como um freio ao desenvolvimento da 

inteligência. 

As relações de cooperação possibilitam tal desenvolvimento, pois 

compreendem a coordenação de operações que ocorrem entre dois ou mais 



 
26 

 
 

 

sujeitos, não havendo assimetria, imposição, autoritarismo ou crença: “Há 

discussão, troca de pontos de vista, controle mútuo dos argumentos e das provas. 

(...) E é também o tipo de relação interindividual que promove o desenvolvimento”. 

(LA TAILLE, OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 19-20). Assim, a cooperação é um 

método por meio qual se pode chegar a verdades; já a coação é o modo pelo qual 

se desenvolvem os dogmas e crenças. 

Os dois tipos de relação coexistem na vida do adulto, porém, em relação às 

crianças pequenas, as relações de coação são dominantes, dada a assimetria entre 

adultos e crianças. Disso advém a ênfase ao estímulo das relações de cooperação 

entre as próprias crianças como forma de promoção do desenvolvimento da 

inteligência, bem como o incentivo, de maneira específica ao contexto de sala de 

aula, ao desenvolvimento de trabalhos em grupo em uma atmosfera que permita a 

liberdade de ação. Desta forma, almeja-se que a solução dada aos temas e 

problemas propostos seja intrínseca a cada aluno, despertando neste um alto 

interesse.  

Em resumo: “um tipo de escola coerente com esta abordagem deverá 

oferecer às crianças liberdade de ação e, ao mesmo tempo, propor trabalho com 

conceitos em níveis operatórios consoantes ao estágio de desenvolvimento do 

aluno, num processo de equilíbrio-desequilíbrio”. (MIZUKAMI, 2014, p. 74). Para 

haver aprendizagem, o professor deve criar situações que estimulem o aluno a 

buscar soluções, possibilitando-lhe grande autonomia. O aluno, por sua vez, deve 

assumir um posicionamento ativo em relação ao seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, que ocorre na esfera cognitiva, afetiva e moral. 

  

O professor deve saber que a criança e o adolescente aprendem em 
interação com o outro, que pode ser o próprio professor ou seus 
colegas de classe. Novas figuras são introduzidas nesse processo; a 
supremacia do professor deve dar lugar à competência para criar 
situações problematizadoras que provoquem o raciocínio do aluno e 
resultem em aprendizagem satisfatória. (LEÃO, 1999, p. 201). 

 

 Neste sentido, Piaget elaborou uma teoria em que a aprendizagem necessita 

de condutas específicas do professor para se realizar. Tais condições devem levar à 

reflexão, problematização e criticidade dos conteúdos trabalhados, possibilitando 
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desequilibrações necessárias ao desenvolvimento da aprendizagem. Assim, 

percebe-se que a relação entre professores e alunos maiores é interdependente, 

porém não autoritária. Professor e aluno são cúmplices no processo educativo, 

sendo o primeiro instigador da busca pelo conhecimento e o segundo autônomo e 

ativo para buscá-lo.  

 Especificamente no que diz respeito às crianças pequenas, Piaget enfatiza a 

importância de o professor promover atividades que possibilitem interações entre os 

alunos, pois assim se caracterizam as relações de cooperação. Estas que 

favorecem o desenvolvimento da inteligência, tendo em vista que o contato 

estabelecido com os adultos envolve um caráter de coação.  

 

2.4 ABORDAGEM HUMANISTA DE CARL ROGERS 

 

Nesta abordagem, cujo principal nome é Carl Rogers, a ênfase encontra-se 

nas relações interpessoais e no crescimento que delas advém. Sua influência no 

Brasil iniciou-se com a criação do curso de psicologia (Lei nº 4.119, de 27 de agosto 

de 1962), popularizando-se na década de setenta (GOMES; HOLANDA; GAUER, 

2004). A aprendizagem está centrada “no desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo, em seus processos de construção e organização pessoal da realidade, e 

em sua capacidade de atuar, como uma pessoa integrada”. (MIZUKAMI, 2014, p. 

38). Assim, a educação é vista de modo ampliado, não se restringindo à escola e 

aos seus conteúdos, logo podemos falar em uma educação do homem e em um 

“ensino centrado no aluno”, termo cunhado por Rogers como extensão de sua 

Abordagem Centrada na Pessoa para o âmbito educacional. 

Segundo Carl Rogers, o processo criativo, ou seja, aquele em há criação de 

novos saberes, “se trata da emergência na ação de um novo produto relacional que 

provém da natureza única do indivíduo por um lado, e dos materiais, 

acontecimentos, pessoas ou circunstâncias da sua vida, por outro”. (ROGERS, 

1997, p. 406). A criatividade e a aprendizagem em qualquer contexto, seja ele 

familiar, escolar ou psicoterapêutico, são promovidas quando aquele que possui a 

função de facilitar o crescimento de outrem proporciona a este uma atmosfera de 
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liberdade de expressão simbólica, dentre outras condições facilitadoras ao 

crescimento.  

Neste contexto de liberdade, o aprendizado em grupo ganha espaço, 

constituindo-se como comunidade de aprendizagem. “O que é descoberto e 

aprendido por um dos membros do grupo de forma individual, é compartilhado com 

os demais alunos”. (OLIVEIRA, 2015, p. 45). Esta liberdade, que deve ser pensada 

como interior, subjetiva, proporciona ao educando a expansão das possibilidades de 

percepção e experienciação, permitindo-lhe novas oportunidades de traçar reflexões 

e ressignificações acerca do vivido. Portanto, é através do contato social e da 

historicidade de cada um que o processo educativo se desenvolve. 

Dessa maneira, o professor não é aquele que conduz o processo, nem o que 

transmite o conhecimento, mas aquele que facilita o processo de aprendizagem, já 

que os conteúdos a serem aprendidos são reconstruídos, vivenciados e 

experienciados pelos próprios alunos, através de sua interação com o mundo. Logo, 

“o professor não ensina, apenas cria condições para que os alunos aprendam”. 

(MIZUKAMI, 2014, p. 38). E tais condições, que devem ser proporcionadas aos 

alunos para que aprendam, são: a autenticidade, a aceitação e a compreensão 

empática. 

A autenticidade do professor corresponde à expressão genuína da 

personalidade, sensações e sentimentos deste. O facilitador deve despojar-se de 

qualquer máscara para a interação com seus alunos. Neste sentido, Rogers afirma 

que: 

 

 (...) o professor pode ser uma pessoa real em seu relacionamento 
com os estudantes. Pode ser entusiasta, entediada, (...) zangada, 
sensitiva e simpática a eles. Por aceitar esses sentimentos como 
seus, não tem necessidade de impô-los aos estudantes. (ROGERS, 
1985, p. 128). 

 

A aceitação corresponde a uma preocupação com o aluno, a uma 

apreciação que não é possessiva, a um querer bem que lhe permite ser quem é e 

demonstrar seus sentimentos, inclusive aqueles não vistos como positivos pela 

sociedade: raiva, apatia, medo etc. Segundo Rogers, 
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Um professor desse tipo, pode aceitar a apatia ocasional do 
estudante (...). Pode aceitar sentimentos pessoais que, ao mesmo 
tempo, perturbam e promovem a aprendizagem – rivalidade com um 
dos irmãos, ódio com a autoridade, preocupação com a adequação 
pessoal. O que estamos descrevendo é o apreço do estudante 
como um ser humano imperfeito, com muitos sentimentos e 
muitas potencialidades. (Idem, p. 130, grifo nosso). 

 
 

A compreensão empática se materializa quando o professor compreende 

internamente as reações de seu aluno, já que possui uma consciência sensível 

sobre o modo como o processo ensino e aprendizagem é vivenciado pelo estudante. 

Ela corresponde ao ato ou intenção de se empenhar em compreender o mundo do 

aluno a partir das referências deste, ou seja, do ponto de vista do aluno. Rogers 

destaca “o quão profundamente apreciativos os estudantes se sentem quando são 

simplesmente compreendidos – não avaliados, nem julgados, mas simplesmente 

compreendidos desde o seu próprio ponto de vista, não o do professor”. (ROGERS, 

1985, p. 130, grifo do autor).  

Assim, percebemos que na abordagem centrada no aluno a relação 

estabelecida é não autoritária, mas afetuosa e preocupada. Nela o professor 

incumbe-se da tarefa de facilitar o crescimento e a aprendizagem do aluno, vendo 

este como um ser autogerido, capaz de organizar seu próprio processo de 

aprendizagem, desde que o professor lhe forneça certas atitudes facilitadoras ao 

crescimento. 

 

2.5 ABORDAGEM SOCIOCULTURAL DE PAULO FREIRE 

 

A teoria sociocultural leva em consideração as interações existentes entre 

o educador e o educando, com ênfase a aspectos sociais, políticos e culturais nos 

quais o homem está imerso. O expoente desta vertente é Paulo Freire, brasileiro 

cuja obra disseminou-se após seu retorno do exílio, na década de 1980. É 

importante destacar que Freire elabora sua teoria voltado para a aprendizagem dos 

adultos, porém é possível realizar reflexões sobre esta abordagem de ensino 

deslocando-a para o âmbito infantil.   
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Segundo a visão de Paulo Freire, o homem se torna sujeito à medida que 

reflete sobre o seu contexto, tornando-se cada vez mais crítico, consciente de sua 

historicidade e capaz de intervir em seu meio, logo, criando cultura. O homem como 

sujeito do conhecimento tem na ação educativa a promoção de si próprio e não uma 

camisa de força que o ajusta à sociedade. Assim, “a elaboração e o 

desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao processo de conscientização”. 

(MIZUKAMI, 2014, p. 93). Neste modelo, portanto, não é desejada, nem incentivada, 

a passividade do aluno. 

A ação educativa deve levar em consideração reflexões sobre o educando e o 

ambiente cultural/social em que ele se encontra, a fim de proporcionar-lhe meios de 

desenvolver sua tomada de consciência. Assim, seria alcançado “o objetivo primeiro 

de toda a educação: provocar e criar condições para que se desenvolva uma atitude 

de reflexão crítica, comprometida com a ação” (Idem, p. 94). E isto somente poderá 

ocorrer mediante o diálogo, tendo em vista que a relação entre educador e 

educando deva ser horizontal e não autoritária. 

Desta forma, ao conhecer o educando com o qual irá trabalhar, suas 

problemáticas, características políticas, culturais e sociais, é possível um ensino que 

não esteja descolado do contexto em que o discente está imerso. Afirma-se, 

portanto, que “a educação como prática da liberdade (...) implica a negação do 

homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a 

negação do mundo como uma realidade ausente dos homens”. (FREIRE, 2015a, p. 

98). É desejável, por conseguinte, que o ensino se adapte ao sujeito de 

conhecimento, com vistas a evitar um sistema educativo pronto, pré-fabricado, 

alheio ao seu público-alvo e o contexto em que ele se encontra. 

É a promoção de um trabalho humanizante que possibilita a desmistificação e 

consequentemente o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação à 

sociedade. Desta forma, ao se refletir e tomar consciência sobre os mitos que 

mantêm o status quo e a permanência de uma estrutura de dominação, é possível 

chegar-se à libertação por meio da ação. Logo, a educação deve ser construída 

junto com o sujeito do aprendizado (o aluno) e não para ele, este que deve ser ativo 

no processo de construção do conhecimento. Para tanto, o aluno deve tomar 
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consciência da opressão sofrida a fim de superá-la, o que ocorre através de uma 

educação problematizadora, crítica e reflexiva. Assim, 

 

A educação problematizadora ou conscientizadora, ao contrário da 
educação bancária, objetiva o desenvolvimento da consciência crítica 
e a liberdade como meios de superar as contradições da educação 
bancária, e responde à essência de ser da consciência, que é a sua 
intencionalidade. (MIZUKAMI 2014, p. 97-98). 

 

Este tipo de educação problematizadora e crítica exige o desenvolvimento de 

uma forma de estruturação relacional dialógica que considere o aluno em sua 

especificidade cultural, social, histórica etc., ou seja, em seu contexto de vida. “Ao 

fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação 

horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia”. 

(FREIRE, 2015a, p, 113).  

Assim, Paulo Freire destaca a importância de o educador conhecer, confiar e 

querer bem seus educandos e sua prática educativa, bem como de expressar tais 

sentimentos, pois “a tarefa de ensinar é uma tarefa profissional que, porém, exige 

amorosidade, criatividade, competência científica, mas recusa a estreiteza 

cientificista”. (FREIRE, 2013, p. 29).  Sem a amorosidade, o trabalho do professor 

perde seu significado. Nestes termos, é necessário:  

 

(...) descartar como falsa a separação radical entre seriedade 
docente e afetividade. Não é certo [...] que serei tão melhor professor 

quanto mais severo, mais frio, mais distante e ‘cinzento’ me ponha 
nas minhas relações com os alunos no trato dos objetos 
cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha excluída 
da cognoscibilidade. (FREIRE, 2015b, p. 138, grifo do autor). 

 

Desta forma o autor resgata, na relação interpessoal, a afetividade como 

forma de promover a aprendizagem, ressaltando a vinculação íntima existente entre 

afetividade e cognoscibilidade. Assim, é não apenas possível, mas também 

desejável que o educador cultive uma relação de confiança e afeto com seus 

educandos. A fim de que a confiança se estabeleça, o professor deve ser verdadeiro 

na relação dialógica estabelecida com seus alunos, sendo transparente em relação 
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à demonstração de suas emoções e sentimentos, inclusive àqueles considerados 

como “desfavoráveis” socialmente, como o medo.  

 

Tanto quanto o educando, a educadora tem direito a ter medo. A 
educadora não é um ser diferente, invulnerável. É tão gente quanto o 
educando. O que a contra indica, em face ao medo, a ser educadora, 
é a incapacidade de lutar para sobrepujar o medo e não o fato de tê-

lo ou de senti-lo. O medo de como se sair no seu primeiro dia de aula 
diante, muitas vezes, de alunos já experimentados e que adivinham a 
insegurança do professor neófito é algo mais do que natural. 
(FREIRE, 2013, p. 161, grifo do autor). 

 

Assim, é a incapacidade de gerir, administrar e superar a emoção de medo 

que prejudica o processo educativo e não a possibilidade do educador sentir e 

exprimir esta emoção. A experimentação do medo e da insegurança no início da 

carreira é esperada e compreendida como algo natural, vinculada à novidade do 

exercício da função educativa. Portanto, não é o sentir que incapacita, mas o não 

conseguir agir em relação aos sentimentos experienciados. 

Além disso, o processo educativo ocorre para todos os que estão envolvidos 

na situação de aprendizagem, sejam professores ou alunos, logo, tem como 

princípio fundador a reciprocidade. Assim, 

 

(...) o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não 
valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se 
necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. 

(FREIRE, 2015a, p. 96, grifo do autor). 
 

O aluno é, portanto, percebido em sua singularidade e o professor cuida do 

processo de aprendizagem de cada um, não dos produtos desta. A relação, além de 

horizontal, é um caminho de mão dupla: professores e alunos aprendem uns com os 

outros. Não há definição rígida de lugares de transmissão, produção e recepção do 

saber, pelo contrário, concebendo o aluno como dotado de historicidade e 

capacidade reflexiva, abre-se a possibilidade do professor aprender com o aluno.  

“O educador freiriano dirige os trabalhos do educando para, com ele, 

ultrapassar sua ingenuidade inicial. É um educador diretivo libertador, não 
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manipulador, opressor, domesticador”. (MOREIRA, 2017, p. 153). Neste sentido, o 

professor deve estar aberto aos aprendizados advindos do contato com seus alunos, 

porém não deve subestimar a sua própria função de direção sobre o processo de 

estudo do aluno.  

 

2.6 ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOTSKI 

 

Nesta abordagem, o principal pensador, no cenário brasileiro, é Lev Vigotski. 

Suas ideias tiveram maior força no Brasil após a publicação de suas principais obras 

na década de 1980 e serão brevemente apresentadas neste tópico. Assim, “É 

significativa a influência e repercussão que a obra vigotskiana vem provocando na 

psicologia e educação, não só no Brasil como em outros países ocidentais”. (REGO, 

2014, p. 35).  

Segundo o autor, embora o funcionamento humano possua uma base 

biológica, responsável pelos processos elementares, é somente na interação social 

que se desenvolvem os processos tipicamente humanos. Desta forma, o 

aprendizado infantil inicia-se muito antes da entrada na escola, já que é fundado no 

contato social, que, por sua vez, se faz presente a partir do nascimento da criança. 

Assim, desde o primeiro momento de vida, e, consequentemente, desde o primeiro 

contato com o outro, a criança aprende. Nestes termos, mesmo a criança que 

frequenta a creche no Brasil, ou seja, crianças com idades entre zero e três anos, já 

carregam consigo uma bagagem prévia, fruto dos contatos sociais estabelecidos 

com seu ambiente social em momento anterior à entrada na creche. “De fato, 

aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de 

vida da criança”. (VIGOTSKI, 2007, p. 95). 

Os aprendizados escolar e pré-escolar8 diferenciam-se em relação à 

sistematização, já que o primeiro é sistematizado e o segundo, não. Assim, as 

escolas possuem como intencionalidade o compartilhamento de saberes 

organizados formalmente. Ademais, o fazer escolar deve estar orientado e 

                                                             
8 Quando emprega o termo pré-escolar, Vigotski se refere aos aprendizados que ocorrem 

antes da criança entrar na escola e não à pré-escola como etapa da organização 
educacional. 
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organizado com o objetivo de promover desenvolvimento. Vigotski define uma zona 

de desenvolvimento que se encontra entre o nível de desenvolvimento real do 

indivíduo, caracterizada pela capacidade em resolver problemas de modo 

independente, e o nível de desenvolvimento potencial, caracterizado pelos 

problemas em que o indivíduo executa com auxílio ou supervisão de outrem.  

Esta zona recebe o nome, em português, de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, Área de Desenvolvimento Potencial ou Zona de Desenvolvimento 

Iminente, o que reflete uma problemática relativa à tradução de suas obras para 

esse idioma. Adotaremos a nomenclatura Zona de Desenvolvimento Proximal, 

conforme a tradução presente no livro “A formação social da mente”, segundo a qual 

esta zona corresponde à: 

 

(...) distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. (VIGOTSKI, 2007, p. 97). 

 

É preciso entender que não necessariamente os “companheiros mais 

capazes” serão aqueles mais velhos, ou seja, colegas de turmas mais adiantadas, 

pois ainda que em uma mesma turma e com a mesma idade, cada criança carrega 

consigo uma bagagem cultural ímpar, fruto de suas interações anteriores. Assim, 

uma criança que possui mais conhecimentos sobre um assunto pode contribuir para 

o desenvolvimento das outras, na mesma medida em que se beneficia da mediação 

de outra criança em outro assunto. Isto ocorre pela heterogeneidade de qualquer 

grupo de social no que concerne aos conhecimentos diversos adquiridos, o que 

torna possível o aprendizado das crianças através do contato umas com as outras.  

O nível de desenvolvimento real corresponde aos ciclos já completados, 

enquanto o nível de desenvolvimento potencial corresponde aos ciclos de maturação 

ou andamento, sendo este muito mais indicativo do desenvolvimento mental que o 

primeiro. Assim, esta zona é dinâmica e  

 

(...) define aquelas funções que ainda não amadureceram, funções 
que amadurecerão, mas que ainda estão presentes em estado 
embrionário (...). O nível de desenvolvimento real caracteriza o 
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desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente. (VIGOTSKI, 2007, p. 98). 

 

Portanto, esta zona fornece um novo elemento: para além da possibilidade de 

se perceber o que a criança já alcança, ou seja, os seus processos de maturação já 

atingidos, é possível ao educador ter acesso à dinâmica de desenvolvimento da 

criança, àquilo que está em processo de maturação, de aquisição. Logo, este 

constructo inaugura a possibilidade de se perceber a criança não somente enquanto 

um passado de ciclos e processos já alcançados, mas como ser humano em 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Na prática, significa dizer que a escola deve estimular o aluno não somente 

naquilo que já alcança sozinho, mas principalmente nos aspectos em que ele está 

adquirindo ou que possui dificuldade, oferecendo a ajuda dos colegas e professores 

para isso. A escola deve, portanto, orientar o seu fazer para desenvolver em seu 

aluno aqueles ciclos, processos ou aspectos que lhe faltam.  “Assim, a noção de 

zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova fórmula, a de 

que o ‘bom aprendizado’ é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento”. 

(VIGOTSKI, 2007, p. 102, grifo do autor). Deste modo, o contato entre a criança e o 

professor, bem como entre a criança e seus pares, é fundamental para o 

desenvolvimento e para a aprendizagem infantil, já que são fenômenos fundados no 

contato com o outro, seja ele um adulto ou um colega mais capaz em determinado 

aspecto – que não necessariamente precisa ser mais velho ou de outra turma, tendo 

em vista que em cada um existem dificuldades e habilidades enquanto 

características próprias. 

O desenvolvimento não coincide com o aprendizado, mas é resultado deste 

quando organizado de modo que promova a mobilização dos processos em 

maturação. Em síntese: “um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a 

zona de desenvolvimento proximal” (VIGOTSKI, 2007, p. 103), despertando 

processos de desenvolvimento internos que se mobilizam diante do contato com o 

ambiente social e, posteriormente, são internalizados, tornando-se parte das 

aquisições da criança e constituindo o seu nível de desenvolvimento real. Assim, 

embora interligados, aprendizagem e desenvolvimento não são coincidentes, nem 
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realidades que se apresentam em paralelo, pois as relações estabelecidas entre 

eles são extremamente complexas e dinâmicas. 

É importante destacar que, embora professor e aluno possuam lugares 

diferentes e pré-estabelecidos na interação social, não há impedimentos para a 

ocorrência da aprendizagem por parte do professor, na medida em que a criança 

aprende desde o seu primeiro dia de vida e pode levar para a interação com o seu 

professor significados próprios de sua família, por exemplo, dos quais este ainda 

não dispõe. Na ausência de interação, não há intercâmbio de signos e significados, 

não há internalização, não há aprendizagem e, consequentemente, 

desenvolvimento. “Interação e intercâmbio implicam, necessariamente, que todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem devam falar e tenham oportunidade 

de falar”. (MOREIRA, 2017, p. 119, grifo do autor). 

Além disto, a possibilidade, já apresentada, de aprendizagem e 

desenvolvimento mediante a interação criança-criança gera consequências práticas 

sobre a organização das atividades em sala de aula, pois exige-se, diante desta 

proposta teórica, um incentivo às interações infantis de cooperação. Neste sentido, 

conforme as instruções do professor para a realização de uma tarefa, as trocas entre 

as crianças não devem ser percebidas como entraves ao alcance do objetivo 

estabelecido e sim como interações promotoras de aprendizagem. Da mesma forma, 

a solicitação de auxílio, por parte da criança, a algum adulto para a execução de um 

problema escolar deve ser vista como modo legítimo de avanços no 

desenvolvimento dela, já que estaria atuando justamente na Zona de 

Desenvolvimento Proximal.  

Para Vigotski o pensamento encontra-se vinculado às necessidades, 

vontades e desejos do homem, relacionando-se aos seus afetos e emoções, ou 

seja, “o pensamento tem sua origem na esfera da motivação a qual inclui inclinações 

necessidades interesses impulsos afeto e emoção”. (LA TAILLE; OLIVEIRA; 

DANTAS, 1992, p. 76). Assim, “cada ideia contém uma atitude afetiva transmutada 

com relação ao fragmento de realidade ao qual se refere” (VIGOTSKI, 2008, p. 9). É 

perceptível, portanto, a visão totalizadora do psiquismo humano, impedindo a cisão 

entre as dimensões afetiva e cognitiva. Deste modo,  
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(...) diante das implicações de como as emoções estão implícitas na 
formação e na constituição da subjetividade do sujeito, podemos 
também relacioná-las diretamente com a aquisição da aprendizagem, 
tornando-as assim, um dos fatores importantes neste processo. 
(AZEVEDO, 2015, p. 69). 

 

Segundo Vigotski, portanto, as emoções estão profundamente vinculadas à 

aprendizagem e ao desenvolvimento da subjetividade do homem, não sendo 

desejável o estabelecimento de relações de distanciamento ou frieza emocional na 

escola, já que prejudicariam o processo de internalização e troca social. Assim, as 

emoções, necessidades e desejos dos homens estão na origem do pensamento, 

que, por sua vez, influencia estes aspectos afetivo-volitivos. Cognição e afeto 

influenciam-se dinamicamente ao longo do desenvolvimento do homem formando 

uma unidade.   

Dessa maneira, embora a intervenção deva ocorrer na Zona de 

Desenvolvimento Proximal para que haja o aprendizado, Vigotski não desejou com 

esta assertiva imprimir uma atmosfera de intervencionismo, diretivismo e 

autoritarismo. Isto representaria uma negação da característica ativa da 

aprendizagem, pois o aluno possui um papel ativo de reconstrução dos significados 

que lhes são transmitidos pelo grupo social, e é justamente este processo de 

recriação e reelaboração da cultura por cada pessoa que possibilita a constante 

transformação da sociedade. 

Ligada aos procedimentos escolares, mas não restrita a eles, encontra-se a 

imitação, que corresponde à “reconstrução individual daquilo que é observado nos 

outros”. (OLIVEIRA, 2009, p. 65). Assim, para Vigotski a imitação não se caracteriza 

como mera cópia para a criança que a realiza, mas como a possibilidade de criação 

do novo mediante a observação de um modelo, ou seja, através da imitação a 

criança pode realizar algo que até então se encontrava além de suas capacidades, 

proporcionando aprendizagem e desenvolvimento. Desta forma, somente é possível 

a imitação de aspectos que estejam localizados na Zona de Desenvolvimento 

Proximal da criança. Logo, 

 

A imitação poderia ser utilizada deliberadamente em situações de 
ensino-aprendizado como forma de permitir a elaboração de uma 
função psicológica no nível interpsíquico (isto é, em atividades 
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coletivas, sociais), para que mais tarde essa função pudesse ser 
internalizada como atividade intrapsicológica (isto é, interna ao 
próprio indivíduo). (OLIVEIRA, 2009, p. 65-65).  

 

A imitação não deve ser compreendida, na teoria de Vigotski, como uma 

repetição mecânica, esvaziada de significados, mas como possibilidade de recriação 

interna de uma situação externa. Desta forma, as “cópias”, enquanto repetições 

mecânicas de textos ou desenhos fornecidos pelo adulto e desvinculados de um 

contexto, não representam uma possibilidade de aprendizado para a criança, já que 

há passividade por parte desta e não atividade recriadora. 

É importante destacar a função do brinquedo9 na criação da Zona de 

Desenvolvimento Proximal na criança. O brinquedo e a brincadeira de faz de conta 

acontecem em uma situação imaginária, em que as ações ocorrem pelo significado 

estabelecido pelo ato de brincar e não pela concretude dos elementos reais 

envolvidos. Por exemplo, uma criança que brinca com uma espiga de milho como se 

fosse uma boneca age e compreende a situação conforme o significado 

estabelecido pela brincadeira e não pelo material empregado nesta, a espiga. Isto 

possibilita a desvinculação do significado em relação ao objeto concreto ao qual se 

refere. “O brinquedo provê, assim, uma situação de transição entre ação da criança 

com objetos concretos e suas ações com significados”. (OLIVEIRA, 2009, p. 69). 

Ademais, o brinquedo é uma atividade regida por regras, uma vez que a 

criança se utiliza dos significados e ações relativas àquele contexto específico real 

para reconstruí-lo através do mundo imaginário do brincar. Assim, existem 

comportamentos e ações específicas esperadas para o brincar de escolinha, por 

exemplo, que são distintas das ações referentes ao brincar de policial. Somente é 

possível à criança reproduzir em nível de brincadeira uma situação do mundo real, 

pois antes houve a internalização das características e regras referentes àquela 

situação social, agrupadas segundo uma categoria. 

 

                                                             
9 “O termo brinquedo, empregado por Vygotsky num sentido amplo, se refere principalmente 

à atividade, ao ato de brincar. É necessário ressaltar também que embora ele analise o 
desenvolvimento do brinquedo e mencione outras modalidades (...), dedica-se mais 
especialmente ao jogo de papéis ou à brincadeira de ‘faz de conta’”. (REGO, 2014, p. 80). 
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Tanto pela criação da situação imaginária, como pela definição de 
regras específicas, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento 
proximal na criança. No brinquedo a criança comporta-se de forma 
mais avançada do que nas atividades da vida real e também aprende 
a separar objeto e significado. (OLIVEIRA, 2009, p. 69). 

 

Desta forma, o estímulo ao desenvolvimento de brincadeiras e a utilização de 

brinquedos na escola que envolvam a dimensão imaginária têm função pedagógica 

e se caracteriza como um recurso que promove a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças.  

 

2.7 UM POSSÍVEL DIÁLOGO ENTRE AS TEORIAS 

 

Após esta breve contextualização teórica, percebemos que, ao longo do 

tempo e conforme cada teoria estudada, a forma de relacionamento interpessoal 

esperado entre professores e alunos sofreu modificações. Tais mudanças 

possibilitaram o desenvolvimento de novas formas de interação em sala de aula, 

partindo-se de uma dinâmica austera e autoritária para outra cada vez mais 

relacional, emocional e democrática. 

É importante destacar que, embora as teorias apresentadas tenham seguido 

certa ordem cronológica relacionada à época em que elas chegaram ao Brasil, 

muitas destas formas de organizar e pensar o processo educativo coexistem 

atualmente, não sendo possível afirmar que uma abordagem de ensino foi 

substituindo a outra conforme chegava em território nacional. Assim, assumindo-se 

como foco deste trabalho as emoções na relação interpessoal em sala de aula, 

afirma-se que neste item serão analisadas as contribuições que cada corrente 

teórica trouxe para o contexto relacional educativo, possibilitando novas reflexões 

sobre a conduta do professor em sala de aula.  

Na abordagem tradicional, o professor deve assumir uma postura austera, 

distante, autoritária, centralizadora, percebendo a relação entre os alunos como 

dispersora da atenção. Porém, ainda que as relações de afetividade entre os alunos 

fosse considerada um empecilho ao aprendizado, é sabido que, pela própria 

natureza social do homem, os vínculos naturalmente se desenvolviam entre estes, 



 
40 

 
 

 

dada as relações de amizade, antipatia e poder também serem representadas no 

microcosmo de sala de aula.  

Além disso, a função disciplinadora do professor, no sentido de tomar a 

atenção dos alunos para si e evitar as interações sociais entre os pares, fornece 

elementos para se considerar que tais interações ocorriam em sala. Porém, estas 

precisariam ser devidamente cerceadas pelo professor a fim de que a disciplina 

possibilitasse a manutenção da atenção em torno da figura do professor, e, 

consequentemente, permitisse o aprendizado.  

Skinner traz uma importante contribuição para refletirmos sobre a percepção 

que o professor deve ter sobre a sua própria conduta. Ao compreender que seu 

comportamento é também parte do processo de aquisição de conteúdos por parte 

do aluno, a relação interpessoal ganha importância, já que a conduta de um 

influencia no processo do outro. Ademais, cabe ao professor compreender e analisar 

o seu modo de agir, o seu fazer, de forma que ao longo do tempo possa ir 

ajustando-o para que o aprendizado das crianças ocorra de modo eficiente. Em 

resumo: o professor pode e deve rever e modificar o seu fazer em sala de aula, logo, 

o exercício da função de professor não é algo inerte nem cristalizado em uma 

autoridade que por si já é o suficiente para provocar o aprendizado das crianças. 

A partir da obra de Piaget, podemos repensar as relações estabelecidas entre 

adultos e crianças. Segundo a ótica piagetiana, o desenvolvimento de relações de 

cooperação entre adultos e crianças é impossível em razão dos diferentes níveis de 

desenvolvimento da inteligência que ocupam. Contudo, a partir da consideração da 

criança como ser humano em construção, podemos repensar este contato entre 

professores e alunos. Isto posto, afirma-se que o incentivo a relações com 

características de cooperação entre adultos e crianças também poderia ser 

considerado como forma de promoção ao desenvolvimento.  Embora o adulto esteja 

em um estágio diferente, sua atitude perante a criança pode ser reflexiva, no sentido 

de tentar-se compreender o que motiva a criança a agir de determinada maneira, e 

pode ser crítica, para empenhar-se em compreender o ponto de vista da criança, já 

que possui os conhecimentos teóricos acerca do atual momento de desenvolvimento 

da criança e suas características esperadas.  
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Desta forma, mesmo que o adulto possua verdades a serem transmitidas às 

crianças, ele poderá fazê-lo de modo que considere e valide a argumentação da 

criança, elucidando-lhe, dentro de suas possibilidades de entendimento, os motivos 

e explicações que levam à transmissão de determinado conteúdo ou conceito. Outra 

grande contribuição de Piaget é a maneira pela qual concebe o fenômeno da 

aprendizagem: como um todo inseparável em seus aspectos moral, afetivo e 

cognitivo. Assim, o homem é visto em sua totalidade e multiplicidade de fatores, que 

se organizam e se fazem presentes no contexto educativo. 

A abordagem centrada no aluno nos fornece elementos para se pensar a 

possibilidade de conceber a ocorrência da aprendizagem nessa relação. O professor 

então ocupa a função de facilitar o aprendizado do aluno e, para tanto, lhe são 

exigidas condutas específicas, que possuem intrínseca relação com quem ele é e 

com modo como se relaciona com seus alunos. As condutas esperadas pelo 

professor envolvem a possibilidade de fazer-se inteiro e verdadeiro na relação com o 

aluno, deixando transparecer suas emoções e permitindo que este também revele 

suas emoções e sensações em pluralidade, sejam elas consideradas socialmente 

positivas ou negativas, tais como a alegria e o medo.  

Assim, na perspectiva de Carl Rogers, o professor deve compreender o aluno 

como um ser imperfeito e em constante mudança, adotando uma postura empática 

frente a este. Portanto, o adulto deve deslocar-se rumo ao ponto de vista da criança. 

Esta atmosfera de liberdade de expressão é possibilitada pelo estabelecimento de 

uma relação de confiança e apreço que deve ser desenvolvida entre professores e 

alunos. Neste sentido, ao professor também é imputada a responsabilidade de 

perceber o modo como o intercâmbio de emoções influenciam o contato com seu 

aluno. 

A perspectiva freiriana traz na atividade crítica do educando a possibilidade 

do aprendizado e da construção da cultura, por meio da organização e diretividade 

do processo de ensino realizadas pelo educador. O educando é visto em sua 

vinculação com o contexto histórico e cultural no qual se encontra inserido, logo, a 

aprendizagem se opera quando o homem é percebido e tratado como ser social. O 

aprendizado é concebido como vinculação entre afetividade e cognoscibilidade, 
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semelhante ao que é proposto por Piaget, proporcionando o incentivo da formação 

de vínculos e laços emocionais entre professores e alunos. 

Acrescenta-se a isso que a dimensão humana do professor é evocada 

quando Freire defende a possibilidade do professor expressar suas emoções frente 

aos alunos, sendo verdadeiro e transparente na relação com eles, algo muito 

próximo da conduta de autenticidade do professor defendida na teoria rogeriana. 

Outra contribuição é a possibilidade de se enxergar no aluno uma fonte de 

sabedoria. Logo, também é possível ao professor aprender no contato educacional 

afetivo com o seu aluno, ou seja, alunos e professores são sujeitos de conhecimento 

que aprendem no contato uns com os outros mediatizados pelo meio. 

A teoria de Vigotski concebe o homem como unidade, sem cisões relativas às 

esferas cognitiva e afetiva, pondo em foco a interação social como promotora da 

aprendizagem e do desenvolvimento desde o início da vida. Assim, ao entrar na 

escola, a criança já leva consigo os saberes referentes à sua existência e, ao 

compartilhá-los com os demais, colegas e professores, pode promover o 

desenvolvimento destes. Percebendo a criança como ser ativo na produção do 

conhecimento, esta concepção conflita com uma dinâmica autoritária em sala de 

aula ao exigir do professor uma postura aguçadora da curiosidade infantil e 

promotora de situações de aprendizagem e, ao mesmo tempo, ao possibilitar a este 

novas aprendizagem a partir do contato com seu aluno. 

Na convivência cotidiana, o professor deve possibilitar aos alunos a 

expressão de seus conteúdos já internalizados (ideias, desejos, questionamentos, 

emoções, discordâncias e pensamentos) para, a partir disso, desafiá-los rumo à 

modificação e/ou ampliação destes conhecimentos. Também a atmosfera da sala de 

aula deve permitir a interação entre os alunos, sendo estruturada pelo professor 

para que nas interações surjam diálogos, cooperações e contraposições de pontos 

de vista. Embora na interação com os pares as crianças também aprendam, o 

professor continua responsável tanto pela sistematização das experiências, 

emoções e conceitos a serem compartilhados com os alunos, quanto pelo 

planejamento das ações que possibilitarão tais compartilhamentos.  

Além disso, o brinquedo e as brincadeiras são tomados como possibilidades 

de aprendizagem e desenvolvimento para a criança, deixando o papel de atividade 
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secundária ou mero passatempo durante os momentos livres na escola. Desta 

forma, as professoras devem participar das brincadeiras e do uso de brinquedos, 

intervindo com a sistematização e organização dos materiais e regras a serem 

utilizados, mediando os conflitos e emoções, bem como estimulando a participação 

de todos na interação. 

  

 

2.8 A CONVIVÊNCIA HUMANA E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

No item anterior, apresentamos as diferentes concepções sobre relações em 

sala de aula, conforme cada concepção ou abordagem teórica.  Neste tópico, 

trazemos uma concepção desta relação que resulta das contribuições das teorias 

anteriormente apresentadas, mas que a elas não se limita, culminando na percepção 

do professor como humano dotado de maior percurso social e cultural que seu 

aluno, porém potencialmente aberto à aprendizagem integralizada entre o que sente, 

pensa e age.   

O humano se antecipa às ferramentas, sendo ele próprio, enquanto ser 

cultural, a tecnologia última para, na relação com seu aluno, estar totalmente 

presente e consciente das dificuldades deste, já que quanto mais o conhece, mais 

possui a potencialidade para dirigi-lo no processo de desenvolvimento e possibilitar 

aprendizagens que lhe impactem e sejam internalizadas. Quanto mais entregue à 

relação e aberto à percepção do outro, mais inteiro e atento o professor estará para 

perceber as necessidades da criança e aprender a lidar com elas, assim, “o 

professor e o educador são vocacionados a formar o sujeito, não só pela perspectiva 

do ensino e da aprendizagem, mas também da convivência humana”. (AZEVEDO; 

SOUZA NETO, 2015, p. 110).  

Além disso, quanto mais consciente de suas próprias características, 

sentimentos, desejos e inclinações, mais o professor é capaz de compreender suas 

condutas em relação aos alunos. Nestes termos, afirma-se que a relação 

interpessoal constitui-se como mediadora das emoções e afetos, assim a ênfase na 

interação eu-outro se justifica pelo protagonismo do aspecto relacional no processo 

educativo.  
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O trabalho do professor, na sua essência, não existe propriamente 
no que ele faz, mas no que ele pessoalmente é. Não são os 

métodos, as técnicas, as ações, as palavras de um professor que 
são decisivos, mas o seu espírito, sua autenticidade, sua 
credibilidade. Os alunos serão motivados e intensamente orientados 
por ele, quando tudo que ele ensinar representar uma preocupação 
pessoal dele, quer dizer, quando ele simplesmente é autêntico na 
sua prática. (FICHTNER, 2012, p. 223). 

 

Estas abordagens revelam a importância da articulação entre a escola e o 

professor, assim como apontam a necessidade destes assumirem uma postura 

interdisciplinar e integralizadora dos diferentes aspectos da aprendizagem humana. 

Sem retirar o protagonismo e o caráter ativo da prática de alunos e professores, a 

escola deve valorizar e respeitar o direito de livre expressão das ideias, de exercício 

da criatividade e da autonomia destes. Logo, do diálogo entre professor e escola 

deve emergir o exercício constante da aprendizagem, evitando uma prática 

dogmática, congelada e desvinculada do contexto histórico, social e cultural. 

. 
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3 UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL DAS EMOÇÕES NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Neste item são apresentados aspectos centrais na obra de Vigotski, bem 

como o percurso teórico realizado pelo autor para tratar das emoções, demonstra-se 

uma concepção baseada nesta teoria, mas que a transcende. Também 

apresentaremos o contexto da Educação Infantil no Brasil, trazendo para discussão 

a sua definição, suas atribuições, bem como as exigências legais sobre a formação 

do professor atuante nesta etapa da educação.  

 

3.1 VIGOTSKI: APRENDIZAGEM E EMOÇÃO 

 

Segundo Vigotski, as funções cerebrais superiores, dentre elas o 

pensamento, são edificadas ao longo da vida do homem, por meio da sua interação 

com o ambiente social e cultural. Portanto, ao relacionar-se com o outro, o homem 

utiliza-se dos símbolos e significantes construídos socialmente, logo, “o 

desenvolvimento cognitivo não ocorre independente do contexto social, histórico e 

cultural”. (MOREIRA, 2017, p. 107).  

Desta forma, o homem, ainda que possua uma base natural biológica, não é 

por ela determinada, mas, pelo contrário, tal base se modifica a cada nova 

experiência advinda historicamente de seu contato com a estrutura social e cultural. 

Além disto, cérebro é um sistema funcional, ou seja, as funções cerebrais não 

possuem correspondentes morfológicos fixos, mas decorrem de diferentes modos de 

funcionamento do substrato biológico, que se modifica tanto ao longo da história da 

espécie, quando da história pessoal de cada indivíduo, através de suas interações 

com o ambiente cultural e social que o rodeiam.  

Em outras palavras, “o cérebro pode servir a novas funções criadas na 

história do homem, sem que sejam necessárias transformações morfológicas no 

órgão físico”. (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 24). Ademais, tendo em 

vista o caráter funcional do substrato cerebral, afirma-se que uma mesma função 

pode ser executada seguindo diferentes formas e caminhos, a depender da situação 

em que o indivíduo esteja imerso. Isto possui duas implicações para o 
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desenvolvimento psicológico, por um lado a existência de uma base cerebral 

construída ao longo da história da espécie e comum a todos os membros desta, e 

por outro, a existência de modificações operadas entre os sistemas funcionais desta 

base cerebral ao longo da história de cada indivíduo, por meio de suas experiências 

com o outro no meio social. 

O desenvolvimento cognitivo ocorre através da interação social que se 

desenvolve entre os homens desde o seu primeiro momento de vida, pois são seres 

totalmente vinculados aos seus contextos temporais, culturais e sociais. Estas 

interações não correspondem a trocas mecanicamente cognitivas, mas a relações 

interpessoais profundas, relacionadas a uma dinâmica afetiva. 

Assim, Vigotski compreende os processos mentais superiores como frutos da 

internalização10 possibilitada pelos instrumentos e signos no contato social. Em suas 

palavras: “podemos usar o termo função psicológica superior ou comportamento 

superior com referência à combinação entre o instrumento e o signo na atividade 

psicológica”. (VIGOTSKI, 2007, p. 56, grifo do autor). Funções psicológicas 

superiores podem ser entendidas como  

 

(...) mecanismos psicológicos mais sofisticados, mais complexos, 
que são típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente 
do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em 
relação às características do momento e do espaço (OLIVEIRA, 
2009, p. 28). 

 

Para Vigotski, o homem não tem acesso direto aos objetos e experiências, 

mas um contato mediado pelos símbolos adquiridos historicamente em seu convívio 

com o meio social. “Para ele, o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações 

sociais em funções mentais”. (MOREIRA, 2017, p. 108). Porém, esta conversão não 

é direta, mas mediada por instrumentos e signos. “Mediação, em termos genéricos, 

é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação 

deixa, então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”. (OLIVEIRA, 

2009, p. 28, grifo do autor). A ideia de mediação implica, portanto, em dois pontos: 

um deles é a capacidade de representação mental, ou seja, a internalização de 

                                                             
10 “Chamamos de internalização a reconstrução interna de uma operação externa” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 56, grifo do autor). 
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objetos e experiências do mundo real no mundo subjetivo ou psicológico e o outro é 

a existência de um conjunto simbólico comum aos membros de um grupo, que 

possibilita a este a representação mental (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992).  

É por meio da internalização que se faz possível ao homem realizar tarefas 

mentais com objetos e situações ausentes, inacessíveis ou inexistentes. Ou seja, é 

por meio da representação que o homem executa sua atividade criadora, expressa 

pela abstração e generalização, que o liberta da concretude do mundo real através 

do desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, dentre eles a 

linguagem, sistema representativo por excelência. Assim, “para Vygotsky, é pela 

interiorização de instrumentos e sistemas de signos, produzidos culturalmente, que 

se dá o desenvolvimento cognitivo”. (MOREIRA, 2017, p. 109).  

Entretanto, para que o processo de representação se execute, é necessário 

que haja um conjunto simbólico, que se insira entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento, tendo sua fundação no meio social. Em outras palavras, ao homem 

somente é possível a mediação, pois no contato com o meio social, este adquire os 

sistemas simbólicos de representação da realidade. Logo, há uma transformação 

natural dos aspectos interpessoais em processos mentais superiores intrapessoais, 

por meio da internalização possibilitada pela mediação de instrumentos e signos. 

Nestes termos, signo e instrumento possuem a mesma função mediadora, 

mas diferenciam-se quanto ao modo de funcionamento: instrumentos possibilitam a 

influência do homem sobre os objetos externos a ele, logo, servem como condutores 

para o exercício da influência do homem sobre a natureza, provocando mudanças 

nos objetos. Já o signo é o meio que o humano se utiliza para controlar-se a si 

mesmo e a seus processos internos. Para além das semelhanças e diferenças entre 

estes dois conceitos, repousa o “elo psicológico real” existente entre eles, que 

corresponde a uma reciprocidade de influências sobre o que é externo e o que é 

interno ao homem. Desta forma, “O controle da natureza e o controle do 

comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo 

homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem”. (VIGOTSKI, 2007, p. 

55). 

Nas palavras de Moreira (2017, p. 109): 
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Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; 
um signo é algo que significa alguma outra coisa. (...) instrumentos e 
signos não construções sócio-históricas e culturais; por meio da 
apropriação (internalização) destas construções, via interação social, 
o sujeito se desenvolve cognitivamente.  

 

Sendo o instrumento um elemento que se localiza entre o humano e a 

natureza ou entre o trabalhador e objeto de seu trabalho, afirma-se que os 

instrumentos possibilitam a ampliação das possibilidades de ação sobre a natureza. 

Os signos, enquanto elementos que representam objetos, acontecimentos ou 

fenômenos, podem ser: indicadores, quando possuem relação de causa e efeito com 

o significado; icônicos, quando são imagens daquilo que significam; e simbólicos, 

quando possuem uma relação abstrata com o seu significado. Desta forma, percebe-

se que “Os signos (...) dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do próprio 

indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam nos processos 

psicológicos e não nas ações concretas, como os instrumentos”. (OLIVEIRA, 2009, 

p. 32). 

Em acréscimo, para que internalize os signos, a pessoa precisa apreender os 

significados deste, compartilhados socialmente por um grupo ou comunidade. 

“Percebe-se aí o papel fundamental da interação social, pois é por meio dela que a 

pessoa pode captar significados e certificar-se de que os significados que capta são 

aqueles compartilhados socialmente para os signos em questão”. (MOREIRA, 2017). 

Isto ocorre porque os significados dos signos são construídos e partilhados social, 

histórico e culturalmente. Embora o uso de instrumentos e signos possam ocorrer de 

modo independente em crianças pequenas, é a posterior ligação dialética existente 

entre essas operações que possibilita o surgimento da inteligência e da ação 

especificamente humanos. Nas palavras do próprio Vigotski: 

 

(...) o momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade 
prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem. (VYGOTSKY, 2007, p. 11-12, grifo do 

autor). 
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A importância da fala é ilustrada em dois aspectos: a) a fala da criança possui 

a mesma importância que a ação no alcance de um objetivo, assim, a fala que 

acompanha a ação não possui função meramente descritora, mas também 

organizadora do pensamento e fundamental ao alcance do objetivo; b) quanto mais 

complexa a solução do problema em questão, maior será a importância da fala para 

a sua resolutividade, tanto que, caso seja vetada a utilização da fala na operação, as 

crianças não são capazes de resolver o problema. Assim, para Vigotski: “as crianças 

resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das 

mãos”. (VIGOTSKY, 2007, p. 13). 

É importante destacar, porém, que a relação entre a fala e o pensamento no 

decorrer do desenvolvimento infantil não é estática. Inicialmente a linguagem11 surge 

na história da criança como meio de comunicação entre ela e as pessoas ao seu 

redor, posteriormente é internalizada, converte-se em função mental e organiza o 

pensamento infantil, conforme o seguinte processo: se em um primeiro momento a 

fala acompanha as ações da criança na solução do problema, posteriormente, ela 

passa a preceder as ações, assumindo uma função planejadora.  

Neste sentido, a fala egocêntrica não reflete um pensamento egocêntrico e 

sim a internalização da fala social para o controle e regulação do comportamento. 

Assim, o uso da linguagem na espécie humana possibilita, além do modo de contato 

social com o outro, “providenciar instrumentos auxiliares na solução de tarefas 

difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes 

de sua execução e a controlar o seu próprio comportamento”. (VIGOTSKI, 2007, p. 

18).  

Dessa maneira, para Vigotski a linguagem possui duas funções fundamentais: 

as trocas sociais e a capacidade de generalização do pensamento. Neste sentido, 

“linguagem e pensamento coexistem numa cumplicidade indissolúvel, na qual a 

primeira dá forma objetiva à existência do segundo”. (AZEVEDO, 2009, p. 31). A 

função simbólica da linguagem permite não só a comunicação, mas a representação 

do real através do discurso e sua generalização e classificação em conceitos. Além 

                                                             
11 “Entendida como um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, 

elaborado no curso da história social, que organiza os signos em estruturas complexas e 
desempenha um papel imprescindível na formação das características psicológicas 
humanas”. (REGO, 2014, p. 53). 
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disso, a linguagem, não é um sistema biológico, inato, mas um sistema desenvolvido 

socialmente e adquirido por cada indivíduo em seu contato social e cultural. 

Estas duas funções da linguagem se unem no significado, sendo possível, 

através dele, tanto as trocas sociais quanto a mediação simbólica entre o homem e 

o mundo, “constituindo-se no “filtro” por meio do qual o indivíduo é capaz de 

compreender o mundo e agir sobre ele”. (OLIVEIRA, 2009, p. 50, grifo do autor). Os 

significados estão em constante transformação, pois são construídos e 

reconstruídos ao longo da história de um determinado grupo social, a partir das 

interações entre seus membros. De forma análoga, a transformação dos significados 

também ocorre na história pessoal de cada homem, que os modificam conforme as 

experiências acumuladas ao longo dos anos.  

Lev Vigotski realiza uma diferenciação entre o significado e o sentido. 

Enquanto o sentido se relaciona às nuances pessoais que o signo adquire na 

história de cada um, sejam elas referentes ao contexto do uso da palavra e/ou aos 

aspectos afetivos a eles atrelados, o significado se caracteriza por ser um núcleo 

relativamente estável de compreensão compartilhado entre os membros de um 

grupo social, assim: 

 

 (...) o significado de cada palavra é uma generalização ou um 
conceito. E como as generalizações e os conceitos são 
inegavelmente atos do pensamento, podemos considerar o 
significado como um fenômeno do pensamento. (VIGOTSKI, 2008, p. 
151). 

 

Os conceitos são generalidades e abstrações, advindas do processo de 

representação mental. Para o autor, existem dois tipos de conceitos: os espontâneos 

e os científicos, sendo os primeiros desenvolvidos no cotidiano da criança, em seus 

contatos sociais mais íntimos, enquanto os segundos são aqueles adquiridos 

através do ensino, fruto da intencionalidade que subjaz ao processo de instrução. 

Embora diferentes, ambos estão intimamente ligados, sendo que os primeiros 

partem das experiências concretas do cotidiano rumo à generalização, enquanto os 

científicos partem desta rumo aos exemplos específicos de aplicação. Deste modo, 

“os conceitos científicos desenvolvem-se para baixo, por meio dos conceitos 
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espontâneos, os conceitos espontâneos desenvolvem-se para cima por meio dos 

conceitos científicos”. (VYGOTSKY, 1989, p. 93-94). 

O percurso de desenvolvimento do pensamento conceitual está organizado 

em três estágios. No primeiro, a criança agrupa objetos em um mesmo conceito 

seguindo parâmetros vagos, baseados na percepção. No segundo estágio, também 

nomeado de pensamento por complexos, os agrupamentos em conceitos são 

realizados segundo fatores concretos e factuais advindos da experiência concreta, 

carecendo, portanto, de características lógicas e abstratas, sendo uma organização 

por similaridade. No terceiro estágio, em que ocorre a formação de conceitos de 

fato, o agrupamento decorre de um único fator lógico e abstrato. É importante 

afirmar que estes estágios não estão organizados de modo sequencial e linear, pelo 

contrário, no segundo estágio são estabelecidas as ligações e as relações entre os 

objetos, enquanto no terceiro há análise e abstração. Desta maneira, na dialética 

entre síntese e análise emerge o conceito (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992). 

Assim, para aprender um conceito, faz-se necessário não somente o 

compartilhamento de informações entre as pessoas, mas também uma intensa 

atividade mental. “Portanto um conceito não é aprendido por meio de um 

treinamento mecânico, nem tampouco pode ser meramente transmitido pelo 

professor ao aluno”. (REGO, 2014, p. 78). O pensamento conceitual é uma 

conquista que depende, dos processos inerentes a cada humano por um lado e, por 

outro, dos contextos social, histórico e cultural em que está imerso. 

É necessário destacar que, para Vigotski, não há cisão entre as esferas 

emocional, social, volitiva e cognitiva, pelo contrário, é impossível a compreensão 

das funções mentais, sejam elas elementares ou superiores, de modo isolado, já 

que estão inter-relacionadas entre si. Desta forma, como já apontado em outras 

seções deste trabalho, Vigotski possui uma visão monista de homem, o que impede 

sua compartimentalização entre diferentes dimensões, e uma abordagem holística, 

que pressupõe a interdependência entre os diferentes processos que atravessam o 

homem e sua história. Desta forma, para Vigotski,  

 

(...) o pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a qual 
inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e 
emoção. (...) assim, uma compreensão completa do pensamento 
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humano só é possível quando se compreende sua base afetivo-
volitiva. (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 76). 

 

Vigotski utiliza em sua obra as nomenclaturas emoção, sentimento e afeto 

como sinônimos, alternando-as para referir-se à dinâmica emocional humana. Além 

disto, o autor apresenta o desenvolvimento histórico das teorias relacionadas ao 

tema, demonstrando a ligação fundamental entre as emoções, as demais esferas do 

funcionamento psíquico e o substrato biológico humano.  

Utilizando-se do paradigma da evolução, Darwin afirmava que as emoções 

humanas eram de origem animal. Partindo deste pressuposto, vários psicólogos12 

desenvolveram uma teoria sobre a origem biológica das emoções humanas, 

segundo a qual as expressões das emoções de temor e ira são consideradas restos 

rudimentares das reações animais de fuga e de ataque que acompanhavam tais 

emoções, respectivamente. Assim, no humano, as emoções só poderiam ser 

compreendidas retrospectivamente e correspondiam a um “estado dentro do 

estado”, logo, eram desconectadas da dinâmica psicológica humana. Neste 

contexto, o prognóstico seria de redução e posterior eliminação das emoções à 

medida que o homem evoluísse e desenvolvesse cada vez mais sua capacidade 

lógica, racional, desfazendo “os últimos elos que restam da reação que teve um 

certo sentido na etapa primitiva de sua existência”. (VIGOTSKI, 1998, p. 81). 

Posteriormente, nas palavras do próprio Vigotski, “o absurdo dessa ideia” foi 

demonstrado através de pesquisas experimentais. 

O processo emocional, para os psicólogos anteriores a James e Lange, 

ocorria nas seguintes etapas: um fato (interno ou externo) que gera emoção, 

sensação da emoção e expressão corporal. Exemplo: um assalto (percepção) gera 

medo (emoção), que provoca taquicardia e tremor (expressão periférica). Os autores 

supracitados invertem esta lógica, adotando a seguinte sequência para explicação 

das emoções: percepção do fato, mudanças orgânicas reflexas, percepção das 

mudanças como emoção. Desta forma, basta reprimir a expressão das emoções 

para que se deixe de senti-las ou basta que se provoque a manifestação de uma 

                                                             
12 “(...) em parte Spencer e seus discípulos, em parte os positivistas franceses, Ribot e sua 

escola, e em parte a psicologia alemã de orientação biológica”. (VIGOTSKY, 1998, p. 80). 
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emoção para que se possa senti-la, ou seja, se pararmos de chorar deixaremos de 

nos sentir tristes, se forçarmos o riso, nos sentiremos felizes.   

James classificava as emoções em: inferiores, aquelas de origem orgânica, 

herdada dos animais no processo evolutivo, que correspondiam a emoções como a 

raiva, o medo e o desespero; e superiores, que se relacionavam aos processos de 

pensamento, tais como o sentimento religioso, o amor e a sensação estética. Esta 

divisão levava a um dualismo, uma cisão na concepção de homem, já que cada tipo 

de emoção, inferior e superior, correspondia a processos totalmente diferentes. 

Nesta concepção, pontua Vigotski, as emoções eram separadas da globalidade da 

vida psíquica do homem e deslocadas para os órgãos periféricos, pois para James: 

“enquanto o cérebro é o órgão do pensamento humano, o das emoções são os 

órgão vegetativos internos”. (VIGOTSKI, 1998, p. 86). Em síntese, as ideias de 

James e Lange implicam em duas premissas: “1) examinada a partir do aspecto 

biológico, a emoção constitui o reflexo dos estados fisiológicos na consciência; 2) 

estes estados são específicos para distintas emoções”. (VIGOTSKI, 1998, p. 88). 

Cannon, a partir da realização de estudos fisiológicos, consegue provar que 

não há especificidade de expressão corporal para cada emoção, pelo contrário, as 

mais distintas emoções provocam a mesma expressão orgânica periférica. Isto 

contradiz ou derruba a segunda premissa de James e Lange. Posteriormente, 

Cannon avança seus estudos realizando um comparativo entre as reações 

emocionais de um animal sadio e outro cujo sistema nervoso autônomo havia sido 

retirado (eliminando-se as reações orgânicas reflexas) e os resultados 

contradisseram a primeira premissa de James e Lange, pois ambos os animais se 

comportaram do mesmo modo em situações análogas. Ou seja, mesmo sem o 

componente biológico, sem a resposta reflexa, a percepção da emoção ocorreu, 

logo, a emoção não advém da percepção de modificações fisiológicas.  

Em outros experimentos, conduzidos tanto com animais quanto com seres 

humanos, provocou-se artificialmente reações orgânicas semelhantes àquelas que 

ocorrem quando se tem uma forte emoção, porém,  

 

(...) a percepção consciente provocada experimentalmente por 
mudanças orgânicas internas conduzia apenas a que se produzisse 
um estado que lembrava a emoção, mas a própria emoção, no 
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sentido verdadeiramente psicológico, não existia. (VIGOTSKI, 1998, 
p. 91). 

 

Desta forma, surge um paradoxo na teoria de Cannon, pois se emoção existe, 

mesmo diante da retirada de todas as alterações fisiológicas por ela provocadas, 

então para que servem tais mudanças? A resposta apresentada é a seguinte: 

“qualquer reação emocional forte no animal é, por si só, apenas o princípio, mas não 

o fim da ação, e surge numa situação crítica, de importância vital para ele”. 

(VIGOTSKI, 1998, p. 92). Em outras palavras, as reações orgânicas são importantes 

para preparar o organismo para os comportamentos que se seguem às fortes 

emoções e que exigem do animal uma grande atividade muscular, seja para fuga ou 

ataque. Desta forma, também se explica porque, mesmo para diferentes emoções 

as respostas orgânicas são semelhantes e não específicas.  

Segundo Vigotski, a apresentação deste histórico sobre as emoções revela 

um aspecto muito importante: o deslocamento das emoções da periferia nervosa 

para o centro, o cérebro. Assim, Vigotski ressalta que Cannon comprovou que  

 

(...) o substrato material das emoções não é um mecanismo 
extracerebral (...). Ligou o mecanismo das emoções com o cérebro, e 
esse deslocamento do centro da vida emocional dos órgãos da 
periferia para o cérebro incorpora as reações emocionais ao contexto 
anátomo-fisiológico geral de todos os conceitos anátomo-fisiológicos, 
que os relacionam estreitamente com o resto da psique humana. 
(VIGOTSKI, 1998, p. 94-95). 

 

Desta maneira, ao realocar as emoções no substrato cerebral, mesma região 

onde se processam diferentes e complexos processos, como o pensamento, a 

memória e a fala, elabora-se o alicerce para que se possa pensar em uma relação 

de interdependência entre as emoções e as demais funções psicológicas humanas, 

afastando-se dualismos e reducionismos. Ademais, estas conclusões levam à 

derrocada da ideia de que o mundo emocional humano seria um “estado dentro do 

outro”, ou seja, algo separado de seu funcionamento global, pelo contrário, localiza-

se onde florescem os processos psicológicos próprios do homem. 

Ao estudar a psicopatologia das emoções humanas, Freud negou a 

supremacia das reações orgânicas referentes às emoções sobre a percepção e 
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sensação destas. Para Freud, “ao estudar o trabalho dos órgãos nos quais se 

manifesta a emoção, nada faz para estudar a emoção enquanto tal”. (VIGOTSKI, 

1998, p. 96). Freud afirma que as emoções inexistem no princípio da vida humana e 

que, nas primeiras fases do desenvolvimento, existe uma ambivalência das 

emoções, ou seja, emoções contraditórias. Assim, Vigotski declara que o principal 

mérito de Freud está tanto em considerar a modificação das emoções ao longo da 

vida do homem (tanto que adultos e crianças sentem e manifestam suas emoções 

de modo diferente) quanto em demonstrar que as emoções só podem ser 

compreendidas na dinâmica global da vida do homem. 

Para Adler, “a emoção relaciona-se não só com a situação instintiva em que 

se manifesta, como ocorre de fato com os animais, mas é também um dos 

momentos que formam o caráter”. (VIGOTSKI, 1998, p. 97). Assim, as emoções 

estão profundamente ligadas à dinâmica psicológica do homem e à sua 

personalidade, ou seja, o que o homem pensa sobre a vida e o seu caráter são 

influenciados pelas emoções na mesma medida em que nelas se refletem. Desta 

forma, as emoções, que eram vistas como meros resquícios da vida animal com 

tendência ao desaparecimento, passaram a ocupar o lugar de centralidade na 

dinâmica psicológica humana.  

Bühler afirma que o momento do prazer, enquanto emoção, se desloca rumo 

ao final da ação conforme o homem se desenvolve. Para demonstrar essa ideia, 

divide o desenvolvimento do comportamento em três fases: Endlust (instinto), 

Funktionslust (adestramento) e Vorlust (intelecto). Na primeira, que ocorre no início 

da vida, o prazer está no final, na satisfação das necessidades instintivas tais como 

o frio, a sede e a fome, que são em si desagradáveis. Na segunda fase o prazer se 

desloca do final da ação para o próprio processo e se manifesta de forma clara nos 

jogos infantis, em que o próprio desenvolver da atividade é mais prazeroso que a 

sua resolução em si. Desta forma, ao contrário do primeiro estádio, agora o que 

causa prazer não é a sensação final de saciedade, mas o próprio progresso de 

ingestão dos alimentos, ao visualizar a forma e ao sentir o gosto, o cheiro, a 

temperatura e a textura do alimento. O terceiro estádio está  
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(...) relacionado com a antecipação do prazer, ou seja, com a 
sensação emocionalmente impregnada, que surge no começo do 
próprio processo, quando nem o resultado nem mesmo a execução 
da ação constituem o ponto central da sensação global da criança. 
(VIGOTSKI, 1998, p. 99). 

 

Segundo Vigotski, uma das grandes contribuições dos trabalhos de Claparède 

foi a diferenciação experimental entre emoções e sentimentos e sua manifestação 

externa. Desta forma, Claparède afirma que existe uma relação de muita 

proximidade e ligação entre as emoções e os processos psíquicos intelectuais e que 

“junto com emoções biológicas úteis, existem processos que denomina sentimentos. 

São catástrofes no comportamento, e surgem quando é impossível a reação 

biológica adequada à situação”. (VIGOTSKI, 1998, p. 102). Assim, encontrar ou não 

uma saída adequada para uma situação implica em dois processos de natureza 

distinta: as emoções e os sentimentos. Esta seria uma explicação para o fato de que 

as emoções presentes em nosso ancestrais evolutivos, exercem hoje grandes 

perturbações ao homem, ao invés de se constituírem tão somente como profundas 

adaptações biológicas. 

Lewin demostrou que uma emoção pode tanto se transformar em outra, 

quanto continuar existindo mesmo ocultamente, quando não resolvida. Além disso, 

as emoções nunca podem aparecer sozinhas, mas se encontram sempre 

combinadas a outros elementos, ou seja, “a reação emocional é o resultado singular 

de uma estrutura concreta do processo psíquico” (VIGOTSKI, 1998, p. 103) e que 

pode surgir tanto de movimentos exteriores ao indivíduo, como em sua própria 

mente, mas que o lugar estrutural onde se processa continua o mesmo. 

Com este histórico, Vigotski procurou mostrar dois pontos que coadunam com 

sua teoria: um deles foi a transposição do centro da vida emocional da área 

periférica, extracerebral, para o próprio cérebro no âmbito das pesquisas anatômicas 

e fisiológicas; e o outro, na área das pesquisas psicológicas, foi o deslocamento das 

“emoções para o primeiro plano da psique humana e que as tiraram de seu 

isolamento de ‘um estado dentro do outro’, incorporando-as à estrutura dos demais 

processos psíquicos”. (VIGOTSKI, 1998, p. 103, grifo do autor). 

Assim como as demais funções psicológicas superiores, as emoções surgem 

de uma influência mútua entre as bases biológicas do homem e as influências 
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socioculturais, possibilitando o surgimento da especificidade da condição humana. 

Deste diálogo de influências, eclode o novo, ou seja, no percurso histórico do 

homem, as reações emocionais a determinado estímulo modificam-se conforme 

ocorre a aprendizagem de novas formas de agir, organizando de formas diferentes 

tanto a percepção que se tem sobre tal estímulo, seja ele externo ou interno, quando 

da reação externa, dos comportamentos que ocorrem a partir da emoção sentida. 

“Os sistemas psicológicos socializados criam, então, as modificações bizarras ou 

belas da vida emocional”. (TOASSA, 2009, p. 143). 

Além de se caracterizar como uma função psicológica superior, a emoção se 

inter-relaciona com as demais, ou seja, há uma dinâmica relacional entre os 

processos que compõem a psique humana. As emoções possuem um caráter ativo, 

organizador da personalidade e do comportamento13 humanos, logo, as elas não 

podem ser concebidas como meras respostas reflexas, mas como um funcional e 

poderoso regulador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humanos. 

  

As emoções são esse organizador interno das nossas reações, que 
retesam, excitam, estimulam ou inibem essas ou aquelas reações. 
Desse modo, a emoção mantém seu papel de organizador interno do 
nosso comportamento (...). Por outras palavras, o novo momento que 
as reações inserem no comportamento consiste inteiramente na 
regulagem das reações pelo organismo. (VIGOTSKI, 2001, p. 139).  

 

Assim, quando executamos uma ação com alegria, há maior inclinação à 

repetição desta ação, se, caso contrário, exista uma emoção de tristeza ou repulsa 

na execução de alguma atividade, isto por si só garante que o homem evite ou 

interrompa tais atividades. Sendo a emoção um mecanismo de resposta do 

organismo a algum estímulo, seja ele interno ou externo, que possui um 

funcionamento que o caracteriza como função mental superior, afirma-se que, tal 

como as demais funções, as emoções são passíveis de educação. Desta forma, as 

emoções não são estáticas, mas dinâmicas, dotadas de um processo de 

desenvolvimento próprio.  

                                                             
13 “(...) o comportamento é um processo de interação entre o organismo e o meio”. 
(VIGOTSKI, 2001, 135). 
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Vigotski descarta quaisquer divisões ou dualismos em relação à valoração 

das emoções como boas ou más, inferiores ou superiores etc. Para ele, qualquer 

emoção pode ser orientada pelo professor e direcionada para a vinculação com 

qualquer estímulo. Assim, não é possível classificar as emoções em polos favoráveis 

ou desfavoráveis, pois através da educação destas é possível vinculá-las a 

quaisquer reações e comportamentos. O autor concebe as emoções da seguinte 

forma 

 

Devemos considerar as emoções como o sistema de reações 
prévias, que comunicam ao organismo o futuro imediato do seu 
comportamento e organizam as formas desse comportamento. Daí 
abre-se para o pedagogo nas emoções um meio sumamente rico de 
educação dessas ou daquelas as reações. (VIGOTSKI, 2001, p. 
143). 

 

Esta educação pode ocorrer de duas formas: uma delas é alterando os 

estímulos que estão vinculados à reação emocional, é por esta via que os 

fenômenos que despertam o medo na infância podem deixar de fazê-lo na fase 

adulta e que profundos sentimentos sociais são aprendidos quando a criança 

expande tais sentimentos a pessoas próximas e grupos; a outra via é pela 

vinculação entre diferentes emoções por meio da vivência do fenômeno. “Em outros 

termos, o efeito emocional de um ou outro acontecimento, uma ou outra reação vem 

a ser a causa do estabelecimento de toda uma série de outros vínculos emocionais”. 

(VIGOTSKI, 2001, p. 142). 

Através da educação das emoções, faz-se possível a extrapolação dos 

sentimentos individuais para o meio social, proporcionando relações inéditas entre o 

homem e o mundo. Assim, a educação das emoções se caracteriza como grande 

área de atuação do professor, através da oferta dos mais diversos estímulos que 

possibilitem o confronto entre a história pessoal das crianças e o novo, para que 

estas, no contato interpessoal, possam construir os fundamentos ou bases de sua 

estrutura emocional. “É por isso que as emoções não podem ser inaceitáveis, nem 

indesejáveis ao pedagogo”. (VIGOTSKI, 2001, p. 141). 

Quando se fala em educação das emoções não se está discutindo a 

possibilidade de contenção ou repressão destas, nem mesmo a educação pela via 
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da imposição de uma moral, externa e vertical à história do indivíduo. A educação 

das emoções tem como finalidade a interligação entre todas as emoções e demais 

comportamentos, de modo que não se expressem na ação do indivíduo de maneira 

destrutiva ou perturbadora. Logo, não se refere ao controle ou à repressão das 

emoções, mas à mudança na forma de vivenciá-las, articulando-as a novos 

comportamentos, com o objetivo de devolver formas menos danosas e mais 

saudáveis de se vivenciar diferentes emoções. Nas palavras do próprio Vigotski: 

  

Esse domínio das emoções, que constitui tarefa de qualquer 
educação, à primeira vista pode parecer uma repressão dos 
sentimentos. De fato, significa apenas subordinação do sentimento e 
sua vinculação às demais formas de comportamento, sua orientação 
voltada para um fim” (VIGOTSKI, 2001, p. 147). 

 

A brincadeira é a melhor forma de promover a educação das emoções, pois 

nela a criança precisa interligar as emoções às regras do jogo e ao objetivo a ser 

alcançado. Além disso, as emoções exercem forte influência sobre o processo de 

aprendizagem, por isso, “sempre que comunicamos alguma coisa a algum aluno 

devemos procurar atingir o seu sentimento. Isto se faz necessário não só como meio 

de melhorar a memorização e apreensão, mas também como objetivo em si”. 

(VIGOTSKI, 2001, p. 143). Não sendo a emoção um aspecto inferior ao 

pensamento, afirma-se que o automatismo, a intelectualização e o distanciamento 

emocional entre as partes que promovem aprendizagem não só atrapalham este 

processo, mas também isolam o homem da sua relação com o mundo, excluindo-lhe 

o aspecto vivencial.  

“Emocionar-se seria, pois, para Vigotski, ultrapassar a constatação das 

mudanças do corpo (...) para dar-lhes significação no repertório das ações 

humanas”. (COSTA; PASCUAL, 2012, p. 636, grifo do autor). Portanto, o professor 

deve organizar seu trabalho de tal modo que as emoções se constituam como o 

ponto de partida e a base sobre a qual se desenvolve o processo educativo, para 

que os alunos não somente aprendam um conteúdo, mas também o sintam com a 

riqueza das emoções, atribuindo-lhe significado e sentido. Desta forma, o 

aprendizado se integra a quem o homem é, sendo parte de sua construção 

simbólica, social e histórica. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMOÇÕES E DIFERENCIAÇÃO DOS CONCEITOS: 

AFETO, AFETIVO E SENTIMENTO 

 

As emoções encontram-se intimamente ligadas às vivências do homem no 

contato social, tanto que, mesmo quando suscitadas por elementos internos ao 

indivíduo, tais como lembranças e/ou percepções estão fincadas na relação 

interpessoal, já que as memórias e as interpretações das percepções são 

construídas socialmente, através do contato com o outro, ao longo da história de 

vida do homem, por meio do processo de internalização. Assim, de modo amplo, as 

emoções sempre são mobilizadas a partir do contato social, tanto se ele ocorrer no 

momento presente como se já estiver internalizado. 

As emoções são eventos que emergem no contato social e que proporcionam 

alterações em dois níveis: o nível interno, que corresponde a todas as alterações 

fisiológicas e psicológicas decorrentes de um fato ou de uma experiência; e o nível 

externo, que corresponde à demonstração dessas alterações para o ambiente físico, 

social, histórico e cultural. Assim, embora as emoções também se relacionem ao 

aspecto interno do homem, elas são passíveis de comunicação tanto por meio da 

fala quanto através das reações autônomas fisiológicas. E é este aspecto 

comunicativo que possibilita uma educação das emoções, tanto no sentido de 

compreender que aquelas alterações internas e externas recebem nomes 

específicos (por exemplo: alegria, tristeza, raiva, medo, amor) como na 

internalização dos momentos ou situações que precipitam tais emoções e que são 

considerados socialmente adequados para demonstração destas. 

Em relação à identificação, quanto mais a criança consegue falar sobre os 

suas emoções, mais ela consegue se reorganizar e estar consciente sobre a ação 

ou comportamento posterior. Assim como a fala serve ao pensamento como meio 

organizador deste e construtor de uma característica especificamente humana, o 

pensamento se relaciona à emoção e possibilita uma reorganização das ações que 

ocorrem suscitadas por diferentes emoções, conforme a história de aprendizados de 

cada um e o os padrões sociais de expressão emocional de cada cultura. 

Cada grupo social organiza-se e diferencia-se em relação aos outros também 

no que diz respeito ao modo de expressão das emoções, seu contexto de 
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permissividade ou de controle e os momentos, festividades ou rituais, em que a 

lógica das emoções se inverte, possibilitando a demonstração de emoções em geral 

reprimidas. A partir do nascimento, a criança passa a ter contato com estes códigos 

sociais, internalizando-os e modificando-os à medida que se desenvolve. A 

expressão de tristeza por meio um choro intenso e desmedido em geral é tolerado 

na infância, mas na idade adulta é aceito em situações específicas, de luto por 

exemplo. 

Ao longo da história de cada ser humano, parte-se de um momento de grande 

expressividade emocional sobre as suas vontades, sendo inclusive imperativa sobre 

a execução do seu desejo, para, gradativamente, aprender a controlar não só o 

sentimento destas emoções, mas também a sua expressão. Não se trata de uma 

negação nem de uma submissão das emoções à cognição ou aos demais aspectos 

do desenvolvimento humano, mas de uma compreensão de que assim como a 

cognição, as emoções são passíveis de educação. É isto que ocorre, por exemplo, 

diante das birras, quando, a partir de um processo educativo, a criança passa a 

regular o seu comportamento de tal modo que deixa de realizar uma série de ações 

impositivas de realização plena de seu desejo, passando a compreender que em 

certos momentos este não poderá ser satisfeito, seja por imputar-lhe risco, ou 

qualquer outro motivo, tendo como consequência tanto a noção do respeito ao outro 

e a si mesma, quanto do respeito às regras sociais e aos limites.  

A internalização tanto dos signos referentes às diversas emoções, quanto do 

nível de tolerância e permissividade destas conforme cada momento social, não 

ocorre de modo mecânico, ou seja, da mesma forma que à cultura, o homem tanto é 

influenciado pelas emoções, quanto as influencia, modificando seu contexto, 

expressão e significado ao longo da história individual e social. Portanto, também em 

relação às emoções o homem não é elemento passivo, mas ativo tanto na escolha 

do modo de expressão, quanto na (re)criação dos significados e sentidos 

relacionados com as emoções a partir de suas vivências. 

A relação entre adultos e crianças, quando é permeada pelo sentimento de 

confiança e liberdade, possibilita à criança a vivência de emoções que permitem o 

seu desenvolvimento. Logo, uma relação verticalizada e impositiva tolhe as 

iniciativas de interação da criança com o meio físico e social, reduzindo as 
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possiblidades de troca social e, consequentemente, minando o desenvolvimento da 

criança.  

 

A liberdade é um ato criativo de descoberta e fortalecimento da 
solidariedade. A educação deve corresponder às exigências éticas 
de seu tempo pela perspectiva de influenciar a construção de um 
mundo mais humano e de criar as condições para que ele seja mais 
hospitaleiro para todos os seres viventes. O planeta é casa de todos. 
(AZEVEDO; SOUZA NETO, 2015, p. 114-115). 

 

A aprendizagem só ocorre verdadeiramente mediante o encontro, o contato 

com o outro, o diálogo, e destes são evocadas as emoções, logo, a aprendizagem 

inexiste enquanto entidade isolada dos aspectos emocionais. Assim,  

 
Desde o nascimento, o ser humano necessita do outro, se faz com o 
outro e, nessa relação, constrói o conhecimento. O sujeito existe na 
relação com o outro. Isso ocorre desde o seu nascimento, na relação 
com a mãe. Quando fala do outro ou estabelece formas de vínculos, 
um sujeito acaba sempre por descobrir alguma coisa de si mesmo. 
(SOUZA NETO, 2009, p. 164) 

 

A convivência humana carrega em si o código da aprendizagem e do 

desenvolvimento. É no encontro e na troca social que emergem as emoções e 

ocorre o contato educativo. 

Conforme exposto na seção anterior, Vigotski emprega os termos afeto e 

sentimento como sinônimos para referir-se às emoções. Com o intuito de apresentar 

as diferenciações entre estes termos sob outras perspectivas, serão brevemente 

apresentadas algumas definições sobre as terminologias “afeto”, “afetivo” e 

“sentimento”. 

Por afeto, entende-se todas as emoções positivas que se referem 

restritamente ao contato interpessoal, relacionadas a atitudes de amorosidade e 

benevolência em relação a outrem. Assim, enquanto as emoções podem se referir a 

situações, lembranças e percepções, o afeto é estritamente ligado às relações 

humanas,  

 

limitando-se à tonalidade indicada pelo adjetivo "afetuoso", e que, por 
isso, exclui o caráter exclusivista e dominante da paixão. Essa 
palavra designa o conjunto de atos ou de atitudes como a bondade, a 
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benevolência, a inclinação, a devoção, a proteção, o apego, a 
gratidão, a ternura, etc., que, no seu todo, podem ser caracterizados 
como a situação em que uma pessoa ‘preocupa-se com’ ou ‘cuida 
de’ outra pessoa ou em que esta responde, positivamente, aos 
cuidados ou a preocupação de que foi objeto. (ABBAGNANO, 2007, 
p. 21). 

 

Para Abbagnano, a palavra “afetivo” faz referência a todos os aspectos 

pertencentes à esfera das emoções, logo, é um “estado, função ou condição de 

caráter genericamente emotivo e podem referir-se a qualquer emoção, afeto ou 

paixão”. (ABBAGNANO, 2007, p. 21). Desta forma, o termo “afetivo” alude a todo 

cenário emocional, apontando para qualquer aspecto a ele referente no contexto da 

vida humana. 

O “sentimento” possui algumas significações que escapam estritamente ao 

campo relacional humano, significando pressentimento, opinião sobre algo ou 

princípio gerador de emoções. Contudo, em seu sentido mais amplo, os sentimentos 

se referem às emoções enquanto terminologia sinônima. 

 

Esse termo pode significar: 1º o mesmo que emoção, no significado 
mais geral, ou algum tipo ou forma superior de emoção. 2º 
pressentimento, (...) para dizer que se tem uma opinião que não é 
possível justificar naquele momento; 3º fonte de emoções, como 
princípio, faculdade ou órgão que preside às emoções, e do qual elas 
dependem, ou como categoria na qual elas se enquadram. 
(ABAGNANO, 2007, p. 874). 

 

Desta forma, é perceptível que, embora se refiram a aspectos distintos do 

campo emocional, os termos possuem grande afinidade entre si, sendo 

compreensível o seu emprego como sinônimos. 

 

3.3 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

O atendimento educacional se expandiu no Brasil nas décadas de 1970 e 

1980 em resposta à transformação da sociedade, sendo consequência dos 

movimentos sociais, da crescente urbanização e da progressiva inserção da mulher 

no mercado de trabalho. Embora tenha assumido ao longo das décadas diferentes 

funções, adotando por vezes um caráter assistencialista e compensatório, a 
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mudança de paradigma na percepção da criança, que passou a ser percebida como 

um ser ativo, criador e transformador, possibilitou a concepção da Educação Infantil 

como promotora de cuidado e educação. Neste sentido, afirma-se que, atualmente, 

“o trabalho pedagógico visa atender às necessidades determinadas pela 

especificidade da faixa etária, superando a visão adultocêntrica em que a criança é 

concebida apenas como um vir a ser”. (BRASIL, 2006, p. 08). 

Em sua origem, as modalidades de Educação Infantil demarcavam a 

diferença social e econômica dos públicos-alvo, assim, enquanto o atendimento 

realizado nas creches contemplava predominantemente a população de baixo poder 

econômico e possuía um caráter assistencialista, o atendimento nas pré-escolas 

comtemplavam as crianças oriundas de famílias das classes média e alta, adotando 

um caráter preparatório para o ensino fundamental. Esta cisão de objetivos, assim 

como seu caráter reducionista aos aspectos estritamente biológicos por um lado e 

cognitivos por outro, é justamente o oposto do que preconiza a Educação Infantil 

atual: o desenvolvimento da criança em sua totalidade, complementando a 

educação advinda da família e das demais esferas e grupos sociais. 

A Constituição Federal de 1988 foi um grande marco na mudança de 

perspectiva da educação de crianças de 0 a 6 anos14, que deixa de ser pensada em 

um aspecto assistencialista e passa a ser concebida em seu caráter educacional. 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reitera os direitos 

educacionais e de cuidado referentes às crianças pequenas. Em 1996 a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) pôs em destaque a importância da 

Educação Infantil, situando-a como primeira etapa da educação básica, portanto 

colocando-a no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

Segundo a LDB, a Educação Infantil corresponde à primeira etapa da 

Educação Básica e é oferecida em creche e pré-escola, sendo a primeira uma 

modalidade optativa, disponível para crianças de até 3 anos e 11 meses e a 

segunda uma modalidade obrigatória, disponível para crianças de 4 anos a 5 anos e 

11 meses. Além disso, segundo a Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de outubro de 

                                                             
14 Inicialmente a Educação Infantil atendia crianças entre zero e seis anos, porém a Emenda 
Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, dá nova redação ao inciso IV do art. 208 
da Constituição Federal, estabelecendo como dever do Estado a garantia de educação 
infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até 5 (cinco) anos de idade. 
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2010, o dia 31 de março foi escolhido como data referência para a distinção das 

matrículas na Pré-Escola e no Ensino Fundamental. Nestes termos, para entrar na 

pré-escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula; para ingressar no Ensino Fundamental, 

as crianças devem ter seis anos até 31 de março do ano em que realizarem a 

matrícula; caso façam aniversário em data posterior, devem ser matriculadas na pré-

escola (BRASIL, 2010a, p. 17).  

O estabelecimento formal de uma data referência fez-se necessário para que 

seja evitada uma prática comum no meio escolar: o adiantamento das crianças, que 

em geral ocorre por desejo dos pais, na esperança de que seus filhos se 

desenvolvam mais rapidamente e se adiantem aos demais, especialmente em nível 

cognitivo, negligenciando todos os demais aspectos do desenvolvimento e expondo 

a criança a situações e interações para as quais muitas vezes não se encontra 

segura social e biologicamente. Embora o aprendizado deva estar adiante do 

desenvolvimento, ele não pode estar tão à frente que a criança não possa atingi-lo 

nem com auxílio de pares mais capazes. É necessário que a Zona de 

Desenvolvimento Proximal seja atingida para que haja aprendizado, portanto, da 

mesma forma que é ineficaz estar aquém, é igualmente inútil estar além. 

Em relação à organização da Educação Infantil, são realizadas as seguintes 

exigências:  

 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental;  
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas;  
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

 

A Educação Infantil tem suas exigências de carga horária, frequência e 

avaliação, caracterizando-se enquanto esfera educativa, organizada legalmente. 

Portanto, embora as matrículas de crianças entre zero e três anos sejam optativas, 
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caso frequentem as creches, devem submeter-se às regras escolares e exigências 

legais. Desta forma, as Instituições de Educação Infantil não são apenas um local 

onde as crianças são deixadas sob a supervisão de um adulto enquanto os pais se 

ocupam de funções laborativas, mas um ambiente educativo, com regras que 

possibilitem tal finalidade.  

Segundo a LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 

2013, p. 1)15.  A percepção dos vários aspectos da dimensão humana como facetas 

indissociáveis é fundamental para uma compreensão integralizada de homem, que 

repercute diretamente no modo de se relacionar com a criança e de promover sua 

aprendizagem e seu desenvolvimento integral. Esta nova concepção e novo patamar 

ocupado pela Educação Infantil exige uma formação específica do professor, ligada 

à esfera educacional, diferente do que ocorria anteriormente, quando os adultos que 

se ocupavam das crianças com idades entre zero e cinco anos, em geral, tinham 

como função cuidar somente dos aspectos biológicos como alimentação, higiene e 

sono.  

Dessa maneira, o trabalho em Educação Infantil passa a exigir uma formação 

específica, preferencialmente em ensino superior, sendo admitida como formação 

mínima o ensino médio na modalidade normal. Segundo o disposto na LDB, em seu 

artigo 6216: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2017a, p. 01). 

 

                                                             
15 Nova redação do art. 29 da LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), dada pela Lei 
nº 12.796, de 4 de abril de 2013, cujo conteúdo original é o seguinte: “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade”.  
16 Este artigo recebeu nova redação, instituída pela Lei nº 13.415, de 2017, apresentada no 
corpo do trabalho. 
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Embora seja admitida a modalidade normal do ensino médio, existem vários 

incentivos, para que todos os profissionais de educação básica tenham sua 

formação em nível superior, tal como a 15ª meta do Plano Nacional de Educação 

2014 (PNE), que visa:  

 

garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2014, p. 01). 
 

Especificamente em relação à formação mínima exigida para o trabalho na 

Educação Infantil, a nona estratégia correspondente à 15ª meta tem como objetivo: 

 

implementar cursos e programas especiais para assegurar formação 
específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, 
aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, 
não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação 
docente, em efetivo exercício. (BRASIL, 2014, p. 01). 

 

Contudo, é sabido que muitos professores atuam na Educação Infantil sem a 

formação mínima exigida. Isto ocorre, muitas vezes, devido à situação de 

precariedade que atravessa o âmbito educacional brasileiro, em especial na área 

rural. Com o intuito de modificar esta realidade, o Estado promove cursos de 

aperfeiçoamento como o Proinfantil,  

 

(...) um curso a distância, de formação para o magistério, em nível 
médio, oferecido para professores em exercício nos sistemas 
municipais e estaduais de educação, da rede pública ou privada, que 
não possuem a formação exigida pela LEI. 9.391/96, em seu artigo 
62. Ao final do curso o professor receberá diploma para o exercício 
da docência somente na Educação Infantil. Para ingressar no curso, 
o professor deve ter idade mínima de 18 anos, nível fundamental 
completo, estar em exercício em sala de aula há no mínimo 4 anos 
na Educação Infantil e permanecer em exercício durante os dois 
anos de curso. (BRASIL, 2016b, p.1). 
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Porém, é necessário ressaltar que, ainda que ocorram tais esforços, muitos 

professores não conseguem o ingresso nestes cursos, seja por questões de 

acessibilidade, ausência de conexão à internet, dificuldades de acesso a 

computadores e equipamentos afins, seja por falta de disponibilidade de tempo, 

tendo em vista que frequentemente tais professores trabalham em vários turnos para 

assegurar sua sobrevivência. Desta forma, segundo o Censo escolar 2016, 1713 

professores atuam em creches e 1317 atuam em pré-escolas com formação abaixo 

do exigido por lei, contando apenas com nível fundamental (BRASIL, 2016a). 

Para Vigotski é incumbência do professor organizar o meio social para que a 

criança possa, de modo ativo, aprender e, a partir disto, se desenvolver.  Desta 

forma, quanto mais o professor se torna consciente da importância de seu trabalho 

para o desenvolvimento não só de saberes cognitivos, mas da totalidade da criança, 

em seus múltiplos aspectos (emocional, social, cultural, histórico, sensorial, dentre 

outros), mais fortemente recai sobre ele a responsabilidade de aprofundar-se 

teoricamente e retroalimentar esta teoria a partir de sua própria prática docente. 

Segundo Vigotski, ao professor: 

 

Cabe-lhe tornar-se o organizador do meio social, que é o único fator 
educativo. Onde ele desempenha o papel de simples bomba que 
inunda os alunos com conhecimento pode ser substituído com êxito 
por um manual, um dicionário, um mapa, uma excursão.  (VIGOTSKI, 
2001, p. 448).   

 

Assim, é na interação social com os pares, professores e demais profissionais 

da escola que a aprendizagem se realiza, bem como na vivência real da criança, 

organizada pelo professor para situar-se à frente das conquistas já realizadas, em 

um círculo virtuoso de trocas sociais, emocionais e educativas. Para isto, o professor 

não pode ser tolhido em seu fazer em sala de aula, logo, os currículos, orientações 

escolares e instâncias hierárquicas não devem funcionar como amarras ou camisas 

de força impeditivas da eclosão criativa do fazer docente, mas como norteadores de 

seu trabalho. Afinal, 

 

O mestre deve viver na comunidade escolar como parte inalienável 
dela e, neste sentido, as suas relações com o aluno podem atingir tal 
força, transparência e elevação que não encontrarão nada igual na 
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escala social das relações humanas (...). No fim das contas só a vida 
educa e quanto mais amplamente ela irromper na escola, mais 
dinâmico e rico será o processo educativo (...) por isso o trabalho 
educativo do pedagogo deve estar necessariamente vinculado ao 
seu trabalho criador, social e vital. (VIGOTSKY, 2001, p. 455-456). 

 

A Política Nacional de Educação Infantil (2006a) estabeleceu diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias dentre os quais se destacam: a importância da 

participação do professor na elaboração, implementação e avaliação das propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil; a relevância da comunicação 

entre a escola e a família, tendo cada uma funções distintas e complementares; a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais em conjunto com 

as demais, levando-se em consideração suas especificidades; o trabalho 

pedagógico deve compreender a criança em sua totalidade e característica 

intrínseca de conhecer o mundo através do brincar; assegurar a qualidade das 

instituições de ensino voltadas para a educação de crianças entre zero e cinco anos; 

incentivar o desenvolvimento de pesquisas e eventos científicos relacionados à área, 

dentre outros. 

Além da Política Nacional de Educação Infantil de 2006 (BRASIL, 2006a), 

existem ainda os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(2006b, Volume I e Volume II), que 

 

(...) contém referências de qualidade para a Educação Infantil a serem 
utilizadas pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e 
centros de Educação Infantil, que promovam a igualdade de 
oportunidades educacionais e que levem em conta diferenças, 
diversidades e desigualdades de nosso imenso território e das muitas 
culturas nele presentes. (BRASIL, p. 3). 

 

Este documento funciona como um instrumento de referência para a 

supervisão, o controle e a avaliação das práticas pedagógicas desenvolvidas em 

instituições de Educação Infantil, visando proporcionar a constante melhoria dos 

serviços prestados. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010) estabelecem como eixos estruturantes das práticas pedagógicas as 

interações e as brincadeiras, considerando a criança como  
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Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Portanto, a criança é vista como um ser ativo na construção do conhecimento 

e a educação ultrapassa a mera memorização de conteúdos para caracterizar-se 

como instrumento ativo de interação e contato entre a criança e o meio físico, social, 

psicológico etc. O currículo não é hermético, fechado em si mesmo, pelo contrário, 

visa articular os saberes das crianças com as experiências e o patrimônio científico, 

cultural e histórico do homem. Dentre outros aspectos, a Educação Infantil deve 

assegurar a visão do homem em sua integralidade, ou seja,  

 

A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, 
cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança; A 
participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e 
a valorização de suas formas de organização; O reconhecimento das 
especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das 
crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e 
crianças de diferentes idades; Os deslocamentos e os movimentos 
amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de 
referência das turmas e à instituição. (BRASIL, p. 19-20, 2010). 

 

A Educação Infantil deve ainda garantir experiências que possibilitem à 

criança o conhecimento de si e de mundo, que promovam uma crescente 

autonomia, que aumentem sua confiança e participação nas atividades 

desenvolvidas na escola, que instiguem a curiosidade das crianças, bem como sua 

capacidade e possibilidade de questionamento dos conhecimentos adquiridos, que 

propiciem o contato com a arte em suas diferentes apresentações e que 

proporcionem o contato da criança com as tradições culturais regionais e nacionais. 

Mais recentemente, em dezembro de 2017, foi aprovada a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que “é um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”. 

(BRASIL, 2017b, p. 7). Esta base assegura seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento para as crianças da Educação Infantil: conviver, brincar, participar, 
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explorar, expressar-se e conhecer-se. Estes são possibilitados pela estruturação do 

currículo da Educação Infantil em cinco campos de experiência, que entrelaça as 

experiências do cotidiano das crianças com os saberes que constituem o patrimônio 

cultural humano. 

Os campos de experiências são organizados conforme a faixa etária em três 

grupos, bebês (zero a um ano e seis meses), crianças bem pequenas (1 ano e 7 

meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 

Portanto, os dois primeiros grupos compreendem a modalidade creche e o terceiro, 

a pré-escola. Em cada campo de experiência existem variações conforme cada um 

dos três grupos, partindo de uma menor complexidade rumo a uma maior 

complexidade, além disto, três dos cinco grupos apresentam expressamente, 

através das palavras “emoção” e “sentimento”, objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento referentes à vivência emocional das crianças, que serão 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Exposição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento referentes à 
vivência emocional das crianças conforme cada Campo de Experiência e 
grupo por faixa etária 

Campo de Experiência Grupo por Faixa Etária Objetivos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento 

O Eu, o Outro e o Nós Bebês (zero a um anos e 
seis meses) 

Comunicar necessidades, 
desejos e emoções, 
utilizando gestos, balbucios, 
palavras. 

Crianças pequenas (4 anos 
a 5 anos e 11 meses) 

Demonstrar empatia pelos 
outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades 
e maneiras de pensar e agir. 

Corpo, Gestos e 
Movimentos 

Bebês (zero a um anos e 
seis meses) 

Movimentar as partes do 
corpo para exprimir 
corporalmente emoções, 
necessidades e desejos. 

Crianças pequenas (4 anos 
a 5 anos e 11 meses) 

Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão 
de sentimentos, sensações 
e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música 

Fala, Pensamento e 
Imaginação 

Crianças bem pequenas (1 
ano e 7 meses a 3 anos e 

Dialogar com crianças e 
adultos, expressando seus 
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11 meses) desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

Crianças pequenas (4 anos 
a 5 anos e 11 meses) 

Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro acima, fica perceptível a preocupação com a educação das 

emoções, tal como fora concebida por Vigotski, enquanto meio organizador do 

pensamento e do funcionamento psicológico humano. Ademais, as emoções ficam 

marcadamente atreladas às conquistas cognitivas, sensoriais e sociais da criança, 

assegurando a tão proclama educação integral da criança. No quadro a seguir é 

apresentada a síntese das aprendizagens esperadas para todo o Ensino Infantil, 

destacando-se, em negrito, as possibilidades de expressão das emoções na 

interação social com demais crianças e adultos. 

 

Quadro 2 – Síntese das Aprendizagens esperadas na Educação Infantil 

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS 

O eu, o outro e 
o nós 

Respeitar e expressar sentimentos e emoções 

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, 
respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. 
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito 
pelo outro. 

Corpo, gestos 
e movimentos 

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que 
contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes 
saudáveis. 
Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e 
no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 
Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e 
adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio. 
Coordenar suas habilidades manuais. 

Traços, sons, 
cores e formas 
 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a 
música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 
Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, 
jogos, imitações, observações e expressão corporal. 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de 
interação, por diferentes meios. 

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, 
organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. 
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Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando 
compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como 
fonte de prazer e informação. 

Espaços, 
tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos 
objetos, estabelecendo relações entre eles. 
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual 
etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) 
como meio de comunicação de suas experiências. 
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e 
noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), 
para responder a necessidades e questões do cotidiano. 
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de 
representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, 
organização de gráficos básicos etc.). 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2017b) 
 
 

Conforme apresentado acima, embora sejam exigidas legalmente as 

aprendizagens a serem alcançadas durante a Educação Infantil, afirma-se que as 

atividades, por meio das quais as crianças poderão vivenciar tais aprendizagens, 

não são definidas no instrumento legal, caracterizando-se como área de trabalho 

ativo e criativo do professor. Assim, tais campos de experiências não se constituem 

como amarras ao fazer docente, mas como competências ou objetivos a serem 

alcançados durante todo o percurso da Educação Infantil. 

 

3.4 ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A EMOÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

É necessário compreender a criança como um humano em construção, em 

um processo contínuo de modificar-se em relação. A possibilidade de aprender 

mesmo com crianças tão pequenas, menores de um ano, por exemplo, somente se 

concretiza diante da compreensão de que, para além do biológico, desde o primeiro 

suspiro de vida há também o social e o histórico.  Assim, mesmo a criança pequena 

é ativa na construção do conhecimento e dotada de um saber próprio, que se revela 

na dinâmica relacional e emocional da sala de aula, por meio das preferências, 

hábitos, comportamentos e vinculações. Segundo Vigotski, 
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Até hoje o aluno tem permanecido nos ombros do professor. Tem 
visto tudo com os olhos dele e julgado tudo com a mente dele. Já é 
hora de colocar o aluno sobre as suas próprias pernas, de fazê-lo 
andar e cair, sofrer dor e contusões e escolher a direção. E o que é 
verdadeiro para a marcha – que só se pode aprendê-la com as 
próprias pernas e com as próprias quedas – se aplica igualmente a 
todos os aspectos da educação. (VIGOTSKI, 2001, p. 452). 

 

Dessa maneira, quando se adota o paradigma da atividade do homem sobre 

o seu aprendizado em detrimento da passividade, possibilitamos, desde o início do 

desenvolvimento, a apropriação criativa da vida dentro do contexto escolar, 

colocando a criança no lugar de autora de seu conhecimento, a partir das interações 

que estabelece. O aprendizado adquire uma tonalidade única para cada criança, 

fruto de seu esforço de compreensão, apropriação e articulação com as suas 

próprias vivências. A escola deixa de ser um espaço hermético, desvinculado da 

vida social, transmissor vertical de conceitos e conteúdos, para, pelo contrário, 

constituir-se como lugar de vivência cultural mediada pelo interesse, necessidade, 

volição e pelas emoções advindas do contato com o outro, tendo a aprendizagem 

como consequência. 

A possibilidade de manter uma relação de abertura e aceitação das diversas 

emoções do bebê e da criança, sejam elas desejáveis ou desprazerosas, incluindo 

externalizações de recusa e rejeição deste em relação ao ambiente, à professora ou 

aos coleguinhas, promove a aprendizagem e o desenvolvimento tanto da criança 

quanto da própria professora e dos demais alunos. É através da expressão 

emocional que a professora pode conhecer seu aluno, ajudá-lo a identificar, 

compreender e organizar suas emoções para que atuem como edificadoras do 

conhecimento e não como aspectos destrutivos ou patologizantes no contato social. 

Portanto, a conduta do professor em relação às emoções advindas do contato social 

é fundamental não somente para a aprendizagem dos conteúdos contemplados no 

currículo, mas também à construção do autoconceito e da identidade da criança.  

Diante deste contexto, faz-se não só possível como necessária a adoção de 

uma postura empática e compreensiva frente às dificuldades e recusas da criança, 

envolvendo-se intimamente com as demandas emocionais por ela apresentadas. 

Sendo ativa na construção de sua inteligência, por meio das relações que 
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estabelece com o meio, a criança é uma complexidade em constante 

desenvolvimento.  

  



 
76 

 
 

 

4 PERCURSO E CONTEXTO DA PESQUISA: ELUCIDANDO O CAMINHO 

 

No presente capítulo, são apresentados o contexto em que ocorrera a 

pesquisa, assim como o seu percurso metodológico, detalhando-se a amostra, o 

instrumento e os procedimentos adotados. Com o objetivo de melhor explicitar os 

delineamentos metodológicos da pesquisa, os itens anteriormente citados serão 

apresentados a seguir, em forma de subunidades. 

 

4.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A coleta dos dados utilizada para a construção desta pesquisa ocorreu com 

professoras de uma Instituição de Educação Infantil do ensino particular de São Luís 

do Maranhão, no intuito de depreender como os professores da Educação Infantil 

concebem a emoção no processo educativo. A escolha por esta instituição 

específica ocorreu tanto por apresentar em sua proposta educacional inclinações ao 

trabalho das emoções na rotina escolar quanto pelo contato estabelecido com as 

profissionais da instituição, já que trabalhei na referida escola como psicóloga 

escolar por cerca de um ano, período durante o qual realizei o delineamento, 

implantação e desenvolvimento do serviço de psicologia educacional. 

Nesta instituição trabalham dezessete professoras: sete possuem graduação 

em Pedagogia; cinco são estagiárias (remuneradas) do referido curso; uma está 

com o curso em andamento, embora seja contratada como professora e não como 

estagiária; três são técnicas em enfermagem e há uma berçarista17. Em cada turma 

uma professora assume o lugar de regente de turma e as demais, uma a três, a 

depender do tamanho da turma, assumem o posto de auxiliares. Ressalta-se que 

estas nomenclaturas de professora regente e professora auxiliar são adotadas pela 

própria escola, como forma de diferenciar a professora responsável pela elaboração 

do planejamento e execução das atividades das professoras que atuam para auxiliá-

la na educação e nos cuidados com os alunos, tanto em relação às crianças que 

                                                             
17 Profissional com escolaridade até a educação básica e realização de curso livre de 
aperfeiçoamento voltado para o cuidado de crianças em ambiente de berçário e creche.  
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possuem diagnósticos e demandas diversas, quanto prestando auxílio nos 

momentos de higienização e alimentação. 

Na medida em que os trabalhos de planejamento, organização e execução 

das atividades pedagógicas são realizados pelas professoras regentes de turma, 

estas foram as escolhidas para serem entrevistadas neste trabalho, tendo em vista 

seu objetivo de investigar a relação emoção e aprendizagem. Assim, de uma 

população de dezessete professoras, as cinco professoras regentes de turma foram 

selecionadas para a amostra. Neste sentido, afirma-se que a pesquisa não 

apresenta caráter estatístico e a amostra é não-probabilística do tipo intencional, 

pois os entrevistados foram escolhidos para ilustrar o objeto em tela, sem 

preocupações estatísticas (SILVA; MENEZES, 2005). 

A amostra selecionada conta com cinco participantes, todas do sexo feminino, 

professoras da Educação Infantil, sendo quatro graduadas em Pedagogia e uma 

com este curso em andamento. Além disso, quatro são pós-graduadas, com cursos 

nas áreas de educação especial, Educação Infantil e psicopedagogia. As 

participantes da pesquisa têm de 29 a 38 anos de idade e o tempo na docência, 

após a conclusão do curso de pedagogia, varia entre 3 e 6 anos. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados empregados na análise desta pesquisa foram colhidos tanto por 

meio da realização de entrevistas com a amostra selecionada, quanto por meio da 

realização de observações do contexto escolar. 

 

4.2.1 Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas seguindo-se o roteiro de entrevista 

semiestruturada (vide “Apêndice C”), visto que nesta modalidade o pesquisador 

realiza os questionamentos previamente definidos no roteiro de entrevista, porém 

tem a possibilidade de “dirigir a discussão para o assunto que o interessa, fazendo 

perguntas adicionais”. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). Desta forma, o roteiro de 

entrevista não limita o contato do entrevistador com o entrevistado, mas serve como 
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ponto de referência para investigar o objeto de estudo, podendo-se flexibilizá-lo para 

obter maiores esclarecimentos acerca do discurso do entrevistado, bem como para 

realizar o acolhimento de alguma demanda ou informação que emerja naturalmente 

do contato estabelecido. Assim, a situação de entrevista possibilita o contato com o 

mundo particular do participante de pesquisa, através do intercâmbio de signos, 

conceitos e emoções, sendo definida como: 

 

(...) encontro entre duas pessoas a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado 
na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no 
diagnóstico ou no tratamento de um problema social. (MARCONI; 
LAKATOS, 1996, p. 84) 

 

Deste modo, a partir do contato com outro, é possível desvelar informações, 

que, após o tratamento e análise, geram novos conhecimentos, utilizados de modo 

geral pela sociedade, e em específico pelas mesmas pessoas que participaram da 

pesquisa, permitindo uma retroalimentação da produção cultural e científica da qual 

a humanidade dispõe. Assim, os benefícios desta pesquisa se encontram nas 

reflexões estabelecidas pelos profissionais da Educação Infantil sobre sua própria 

prática profissional durante e após a entrevista, bem como na possibilidade de se 

repensar e reelaborar novos saberes e novas práticas no âmbito da aprendizagem, 

revendo o lugar das emoções no contexto da Educação Infantil. 

Entretanto, tanto o contato com o outro para fins de pesquisa científica quanto 

a aplicação do instrumento de coleta de dados podem resultar em riscos, ainda que 

mínimos, de dano. São danos previsíveis: o constrangimento diante da exposição 

dos dados pessoais do participante da pesquisa e o desencadeamento de diferentes 

emoções e sensações sobre os seus percursos pessoal e profissional diante das 

perguntas realizadas. Para evitar tais danos, é assegurado ao participante o direito à 

privacidade e confidencialidade dos dados e informações que o identifiquem tanto 

nesta dissertação quanto em qualquer publicação que possa resultar da pesquisa 

desenvolvida. Também são seus direitos: o suporte e o acolhimento das demandas 

emocionais surgidas durante a entrevista e a realização de encaminhamentos, se 
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necessário. Contudo, não foi necessária a realização de encaminhamentos nem 

foram observados ou relatados danos decorrentes da pesquisa. 

Das cinco entrevistas realizadas, apenas uma necessitou de mais de um 

encontro para a sua finalização, em virtude da apresentação de emoções muito 

fortes pela entrevistada, que foram prontamente acolhidas e que impossibilitaram a 

continuidade, naquele momento, da entrevista. Cada encontro teve a duração média 

de trinta minutos. O contato estabelecido foi de cordialidade e afetividade, com 

afloramento de muitas emoções, principalmente durante a resposta dos 

questionamentos referentes ao percurso individual de cada participante. As 

expressões de encantamento, felicidade, tristeza, cansaço etc., tais como choros, 

sorrisos e gargalhadas se fizeram presentes na linguagem corporal e nas diferentes 

entonações assumidas ao responder às perguntas.  

 

4.2.2 Observações 

 

As observações ocorreram de modo natural, intuitivo, espontâneo e 

assistemático, durante cerca de um ano, período durante o qual implantei e 

desenvolvi o serviço de psicologia da escola, sendo realizadas tanto em relação ao 

ambiente físico como em relação à sua dinâmica social e emocional. Assim, optou-

se por realizar observações gerais sobre a rotina das professoras e sobre o seu 

fazer profissional, para que fosse efetuada a descrição do contexto no qual exercem 

a docência. Logo, evitou-se que as observações tivessem como finalidade a 

comparação com o conteúdo expresso nas entrevistas, impedindo assim uma 

postura impositiva, autoritária e avaliatória por parte da entrevistadora. 

Constatou-se que a escola em estudo adota uma rotina pautada em aspectos 

lúdicos, com estímulos à socialização das crianças e ao contato entre séries e 

turmas diferentes a partir do compartilhamento de ambientes comuns a todos: 

parquinho, videoteca, brinquedoteca etc. As professoras cantam todos os dias, tanto 

músicas que pertencem ao cenário cultural brasileiro de músicas infantis (“O sapo 

não lava o pé; “A dona aranha”; “Borboletinha”), quanto músicas elaboradas pelas 

funcionárias da própria escola (professoras, coordenadora e diretora) que sinalizam 
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para as crianças noções de tempo, clima e rotina institucional, tais como momento 

da rodinha de conversa, momento da atividade, momento do banho etc. 

Em resumo, as entrevistas e observações buscam apresentar o mundo 

mental do participante da pesquisa em sua integralidade, ainda que as análises 

necessárias à produção de conhecimento tenham ocorrido a partir de um recorte 

metodológico pré-estabelecido. Este que leva em consideração justamente essa 

especificidade do participante da pesquisa, ou seja, sua capacidade de produzir 

conhecimento e estabelecer reflexões sobre o seu fazer cotidiano.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente, realizou-se um levantamento sobre a produção teórica já 

existente em relação ao tema proposto, desta maneira foi possível a identificação 

das lacunas a serem elucidadas, bem como a construção de um corpo teórico que 

ilustra o cenário social, histórico e cultural em que o tema está imerso. Assim, criou-

se um embasamento teórico que sustenta as análises desenvolvidas após o 

levantamento dos dados. Junto à fundamentação teórica, deu-se prosseguimento ao 

trabalho com a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP – Mackenzie), realizada por via da Plataforma Brasil, um substrato eletrônico 

através do qual são realizadas apreciações de cunho ético acerca das pesquisas 

realizadas em seres humanos, que aprovou a execução desta investigação.  

Para que o estudo pudesse ser desenvolvido com os profissionais escolhidos 

da referida escola de Educação Infantil, foi solicitado o consentimento da Instituição 

para o desenvolvimento da pesquisa, haja vista a realização não somente das 

entrevistas com o seu corpo docente, mas também a utilização de informações e 

imagens referentes ao funcionamento da escola e seu espaço físico. Assim, 

seguindo-se os trâmites éticos da pesquisa com seres humanos, o presente trabalho 

foi desenvolvido segundo os princípios presentes na Resolução 500/16 do Conselho 

Nacional de Saúde, que  

 

(...) dispõe sobre as normas aplicáveis em Ciências Humanas e 
Sociais e cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização 
de dados diretamente obtidos com os participantes ou de 
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informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores 
que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta 
Resolução. (BRASIL, 2016c, p. 1). 

 

O Processo de Consentimento Livre e Esclarecido desenvolveu-se tal como 

previsto na referida Resolução, com esclarecimentos sobre: as características do 

estudo (em especial a justificativa, os objetivos e procedimentos metodológicos); o 

acesso garantido aos resultados da pesquisa; a possibilidade de desistência sem 

prejuízos; a privacidade e confidencialidade; o direito à indenização por dano 

decorrente da pesquisa; o direito ao ressarcimento em caso de gastos decorrentes 

da participação na pesquisa. Após a realização desses esclarecimentos, foi 

concedido aos convidados (instituição e participantes) o tempo necessário para 

esclarecer as dúvidas e refletir sobre o aceite ou a recusa.  

Após a realização do convite e o aceite, houve a apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), um documento que formaliza tanto as 

informações prestadas oralmente durante o processo de consentimento como o 

aceite das participantes. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido referente ao 

consentimento da Instituição encontra-se neste trabalho no Apêndice A e o TCLE, 

referente às participantes da pesquisa, está apresentado no Apêndice B, sendo que 

ambos foram construídos segundo o Art. 17 da Resolução 500/16, que apresenta os 

itens a serem apresentados no documento.  

Elucida-se que cada convidado teve seu convite, esclarecimento e entrevista 

realizados de modo individual e em espaço que possibilitava a privacidade e o sigilo 

das informações trocadas entre pesquisador e participante. Após o aceite e a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, procedeu-se à 

realização das entrevistas, cujo áudio foi gravado e posteriormente transcrito, ou 

seja, o conteúdo captado em forma de som foi repassado para a forma escrita a fim 

de que o discurso pudesse ser melhor analisado.  

Com o objetivo de assegurar a privacidade das entrevistadas, o discurso 

destas encontra-se identificado neste trabalho sob nomes fictícios: Dália, Hortênsia, 

Margarida, Jasmim e Rosa. Os pseudônimos utilizados referem-se tanto a nomes 

femininos de pessoas, quanto a diferentes espécies de flores. Tais nomes foram 

escolhidos por conta do caráter ambivalente das flores: se por um lado denotam 
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delicadeza, por outro possuem a capacidade de desencadear fortes e diferentes 

emoções em quem as vê e sente. Na cultura brasileira, as flores estão presentes em 

momentos marcantes da vida das pessoas, acompanhando rituais sociais e/ou 

religiosos, tais como nascimentos, casamentos e velórios.  

O discurso apresentado pelas entrevistadas foi então analisado à luz do 

referencial teórico apresentado nos capítulos iniciais. Esta análise foi realizada 

seguindo-se alguns aspectos da metodologia de John B. Thompson, segundo o qual 

é possível realizar a análise dos dados singulares obtidos por meio das entrevistas 

em dois níveis: tanto através da contextualização do seu cenário social e histórico, 

quanto da análise dos conteúdos do próprio discurso, que se “quebram, dividem, 

desconstroem, procuram desvelar os padrões e efeitos que constituem e que 

operam dentro de uma forma simbólica ou discursiva”. (THOMPSON, 2011, p, 375). 

A partir destas análises é possível a construção de novos significados e 

saberes, através do processo de reinterpretação das formas simbólicas18. Nas 

palavras de Thompson (2011): “As formas simbólicas podem ser analisadas mais 

além, em relação tanto às suas condições sócio-históricas como a suas 

características estruturais internas, e elas podem, por isso, ser reinterpretadas”. (p. 

376). Fala-se em reinterpretação em razão de saber-se que, cotidianamente, as 

pessoas, mergulhadas em seu contexto histórico e social, atribuem significados 

próprios aos seus conteúdos, sendo este novo processo de interpretação o modo 

pelo qual novos saberes são metodologicamente produzidos. 

Desta forma, os dados obtidos a partir das entrevistas receberam um 

tratamento qualitativo de análise, que  

 

[...] se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala 
dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e 
delimitada pela abordagem conceitual (teoria) do pesquisador, 
trazendo à tona, na redação, uma sistematização baseada na 
qualidade, mesmo porque um trabalho desta natureza não tem a 
pretensão de atingir o limiar da representatividade. (ALVES; SILVA, 
1992, p. 65) 

 

                                                             
18 Thompson define as formas simbólicas do seguinte modo: “Formas simbólicas são os 
produtos de ações situadas que estão baseadas em regras, recursos, etc., [...], mas elas 
são também algo mais, pois elas são construções simbólicas complexas, através das quais 

algo é expresso ou dito”. (THOMPSON, 2011, p. 369). 
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As análises foram realizadas levando-se em consideração três pilares 

básicos: os objetivos da pesquisa, o corpo conceitual apresentado no trabalho e a 

realidade social na qual participantes e pesquisador estão imersos. Desta feita, os 

conteúdos foram organizados, classificados e analisados segundo categorias ou 

eixos de análise, compostos de entrecruzamentos entre os aspectos comuns 

observados nos discursos dos participantes, os descritores ambientais em que estão 

imersos e a sustentação teórica do trabalho, possibilitando ao leitor a compreensão 

do processo de construção de novos conhecimentos a partir da análise qualitativa. 

Ressalta-se que, para fins de teste, ainda no período de elaboração do 

projeto desta pesquisa, foi realizada uma entrevista inicial com uma professora do 

ensino público de Itaquaquecetuba, São Paulo, para avaliar em que medida o 

instrumento de coleta de dados serviria para o alcance dos objetivos almejados. 

Porém, afirma-se que os dados obtidos com este contato não foram utilizados na 

elaboração deste trabalho.  

 

4.4 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Segundo o Ministério da Educação, as instituições de Educação Infantil são 

definidas como “estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

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

parcial”. (BRASIL, p. 3, 2013b). Tal qual a definição, a instituição de ensino estudada 

possui como público crianças entre seis meses a cinco anos, que permanecem na 

escola em período parcial (matutino ou vespertino) ou integral. 

O Estado brasileiro realiza exigências para o funcionamento de instituições de 

Educação Infantil. Semelhantes especificações estão presentes na Política Nacional 

de Educação Infantil (2006), que aponta os padrões mínimos de infraestrutura e 

espaço arquitetônico para o funcionamento das Instituições de Educação Infantil: 

 

[...] espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para 
o espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, 
esgotamento sanitário; instalações sanitárias e para a higiene 
pessoal das crianças; instalações para preparo e/ou serviço de 
alimentação; ambiente interno e externo para o desenvolvimento das 
atividades, conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da 
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Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o 
movimento e o brinquedo; mobiliário, equipamentos e materiais 
pedagógicos; adequação às características das crianças com 
necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2006a, p. 21-22). 

 

É perceptível, portanto, que as exigências sobre o espaço físico são 

realizadas no intuito de possibilitar o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças de 0 a 5 anos, dentro dos parâmetros e características de seu processo 

educativo, envolvendo a indissociabilidade entre o cuidado e a educação, bem como 

sua forma única de conhecer os espaços físico, relacional e pedagógico por meio do 

brincar. 

Fundada em 2010, a instituição escolhida para a realização da pesquisa está 

localizada em um bairro residencial de São Luís, no estado do Maranhão, e sua 

estrutura física em muito se assemelha à de uma residência, já que se trata de uma 

casa adaptada para esta finalidade educativa, o que proporciona à criança uma 

familiaridade com ambiente físico. Possui água encanada; ventilação natural ou 

climatizada, a depender do ambiente; acesso visual para a rua; livros, demais 

materiais pedagógicos e eletrônicos voltados para a Educação Infantil. 

 

Imagem 1 – Primeira visão ao adentrar a escola 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação aos ambientes, a escola possui seis salas de aula; sete 

banheiros, com cinco destes adaptados e destinados às crianças e dois aos adultos, 
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professores e funcionários; duas salas do sono; berçário; solário; lactário; sala de 

estimulação; brinquedoteca; sala do movimento; videoteca; parquinho; refeitório; 

cozinha; sala da direção; sala da coordenação e nutrição; sala da psicologia; pátio; 

recepção e sala do setor financeiro. Estes espaços estão divididos em três 

pavimentos. 

 

Imagem 2 – Visão frontal da escada de acesso ao segundo pavimento 

 

Fonte: Site institucional da escola estudada19. 

 

No térreo estão localizados: três salas de aula; uma sala do sono; dois 

banheiros adaptados às crianças; um banheiro para os adultos; refeitório; cozinha; 

pátio; sala do movimento; recepção; sala do setor financeiro; sala da direção; sala da 

coordenação e nutrição. No primeiro andar ficam três salas de aula; uma sala do 

sono; dois banheiros destinados às crianças; um banheiro para os adultos; sala da 

psicologia; brinquedoteca; videoteca. No segundo andar fica o berçário, que conta 

com uma sala de estimulação, solário e lactário. O acesso entre os pavimentos é 

realizado exclusivamente através das escadas, desta forma, crianças que ainda não 

adquiriram a marcha ou que possuem dificuldades de locomoção são carregadas até 

                                                             
19 O referido site não terá seu endereço divulgado para preservar a identidade da escola, tal 
como assegurado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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o pavimento desejado. Atende, portanto, à grande parte das exigências legais, 

embora a acessibilidade seja dificultada pela ausência de elevadores. 

Os espaços são claros, limpos, amplos, coloridos e nos corredores são 

expostas as criações das crianças e suas atividades. Todos os ambientes são 

climatizados, com exceção do solário e do pátio, devido às altas temperaturas 

observadas na cidade de São Luís. Além disso, a escola é monitorada por câmeras 

de segurança nas salas de aula e ambientes como a brinquedoteca e refeitório, 

cujas imagens os pais têm acesso de maneira remota. 

 

Imagem 3 – Vista do segundo pavimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta escola é fruto de uma experiência de sua fundadora junto ao público 

infantil em escolas destinadas a crianças com idades entre cinco meses e cinco 

anos, em instituições de ensino localizadas em Dublin, capital da Irlanda. A partir 

desta vivência, surgiu o desejo de implantar uma escola em São Luís do Maranhão, 

sua cidade natal, estruturada no cuidado, na proteção e na atenção à aprendizagem 

e ao desenvolvimento das crianças da Educação Infantil, baseando a sua prática nos 

pressupostos teóricos de Vigostski e Wallon. O próprio nome da escola é oriundo de 
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um verbo em latim que significa “criar (uma criança), nutrir, fazê-la crescer”. 

(MARTINS, 2005, p. 33). 

A instituição tem uma proposta educacional que “vê a criança como ponto de 

partida na construção de sua percepção de sujeito que interage signitivamente com 

o meio, produzindo valores como a linguagem e o próprio conhecimento”20, sua 

missão é “promover a construção da identidade da criança, na busca de equilíbrio 

entre o incentivo de suas habilidades e o respeito de seus limites”21. No intuito de 

concretizar estes pressupostos, a escola é pensada como ambiente educativo por 

inteiro, e todos os funcionários carregam juntos a responsabilidade por proporcionar 

experiências de aprendizagem às crianças, embora tal reponsabilidade recaia com 

maior intensidade sobre as figuras das professoras.  

 

Imagem 4 – Sala de aula vista da porta para o fundo 

 
Fonte: Elaborado pela autora (com edição). 

 

Assim, ao entrar na escola, não somente as famílias, mas principalmente as 

crianças, mesmo aquelas que ainda não externalizaram a fala, são chamadas pelo 

nome, recepcionadas e cumprimentadas pelo porteiro, pela secretária e pelos 

demais funcionários que estiverem na recepção. Este primeiro contato, de 

                                                             
20 Citação retirada da agenda escolar da instituição estudada, em que não há referência 
sobre o ano. 
21 Citação retirada do site institucional da escola estudada. 
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cumprimento à criança, olhando em seus olhos e perguntando como está, é pensado 

como o momento inicial de estimulação social. Posteriormente, a criança é levada 

pela família até a sua sala e recepcionada pela professora regente e pelos demais 

coleguinhas que já tenham chegado. 

 
Imagem 5 – Sala de aula vista do fundo em direção à porta 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esse é um momento delicado, em que a criança temporariamente deixa os 

laços familiares para inserir-se na dinâmica escolar. Choros e resistências são 

observados no início das aulas, quando ocorre um processo de adaptação, ou seja, 

quando a criança é inserida na rotina escolar pela primeira vez. Nestes últimos 

casos, ou seja, quando a criança é matriculada na escola, inicialmente ocorre uma 

anamnese para investigar os hábitos da criança, suas peculiaridades, histórico de 

doenças e diagnósticos, preferências e dificuldades. Posteriormente, é elaborado um 

plano de adaptação, para que a inserção da criança na rotina da escola ocorra em 

um processo progressivo de separação entre a criança e a família, estruturado e 

combinado previamente com cada responsável. 
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Inicialmente, os pais permanecem na sala de aula por um período pré-

estabelecido, na sequência, eles passam a ficar cada vez menos tempo, dirigindo-se 

a outro ambiente da escola, fora da visão da criança, mas permanecem na 

instituição, para acolhê-la caso seja necessário. Progressivamente a criança vai se 

sentindo mais segura, fortalecendo os vínculos com os colegas, professores e 

demais profissionais da escola, de modo que os choros e resistências cessam 

naturalmente. 

 

Imagem 6 – Área coberta do pátio 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante o período de adaptação, mesmo após a saída dos pais da escola e 

permanência da criança, a escola os comunica, via ligação telefônica, sobre o 

estado geral desta, informando quando o choro cessou, caso tenha ocorrido, bem 

como se a criança está compreendendo, participando e se envolvendo nas 

atividades. Além disso, a adaptação não é somente da criança em relação ao 

ambiente escolar, mas da própria escola enquanto organismo social àquela criança, 

já que a rotina da sala de aula se modifica para melhor atender às necessidades da 

criança novata, com idas mais frequentes à brinquedoteca e ao parquinho, por 

exemplo, caso a criança se sinta mais confortável nesses ambientes. 
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Imagem 7 – Área descoberta do pátio ou parquinho 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As famílias assistidas por esta escola possuem uma situação econômica 

favorável, encontrando-se nas classes média e alta; são pais jovens, entre a 

segunda e terceira década de vida; e as crianças em sua maioria são filhas únicas 

ou estão passando pelo momento de chegada do primeiro irmão, o que gera muita 

ansiedade nos pais e características próprias deste evento nas crianças. Processo 

este que envolve o retorno a características do desenvolvimento já superadas, tais 

como retorno às fraldas para aquelas que já haviam passado pelo momento do 

desfralde, por exemplo. 

As professoras regentes recebem as crianças na própria sala de aula ou 

esporadicamente no pátio, quando ocorrem aulas coletivas de música ou demais 

atividades que envolvam toda a escola. Neste momento de chegada à instituição, as 

professoras perguntam aos pais ou responsáveis sobre o estado geral da criança, 

questionam se estão se sentindo bem, se o sono foi reparador e se há necessidade 

de administração de alguma medicação. Quando os pais chegam atrasados, ou seja, 

após o início das atividades do dia, as crianças são recepcionadas pelas professoras 

auxiliares, já que a professora regente está no comando das atividades. Esses 

atrasos, bem como as faltas de alguns alunos, ocorrem com frequência. 
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De modo geral, a rotina é perpassada por cantigas que ilustram e descrevem 

a atividade que está sendo ou que será realizada, direcionando a atenção das 

crianças para aquele objetivo. As professoras interagem com carinho e cuidado em 

relação às crianças, utilizando-se de expressões faciais intensas e claras como 

ferramenta de comunicação auxiliar à fala, além disso, cantam de forma sorridente e 

entusiasmada. As cantigas ou músicas infantis são acompanhadas de uma 

coreografia específica, que envolve o movimento de diferentes partes do corpo de 

modo rítmico e harmonioso, o que incentiva as crianças a empenharem-se na tarefa, 

gerando muitos sorrisos e interações espontâneas, além de estimular a memória, a 

percepção sensorial, a motricidade e a simetria de movimentos.  

A rotina se inicia com todos (professoras e alunos) sentados em círculos 

sobre o tapete redondo, estampado com a logomarca da escola, que fica na sala e 

cantando uma canção de bom dia ou de boa tarde, por exemplo: “o dia começa com 

alegria, o dia começa com amor, o sol a brilhar, os pássaros a cantar, bom dia, bom 

dia, bom dia”. Em seguida, ocorre a chamadinha, todos cantam uma música que 

sinaliza este momento “chamadinha, dinha dinha dinha dinha... chamadinha dinha 

dinha dinha dinha”, em seguida a professora regente retira de dentro de uma 

caixinha colorida (vide imagem 8) o nome de um aluno, escrito em letras grandes de 

cor preta em fundo branco e todos cantam “de quem é, de quem é esse nome? Ô de 

quem é, de quem é esse nome?”. Na sequência, a criança se levanta e afixa seu 

nome no mural que fica ao lado do espelho, sendo que ambos, espelho e mural, 

existem em todas as salas de aula. 

As crianças que já estudam na escola identificam com rapidez o seu nome e 

auxiliam aquelas que estão em adaptação e/ou têm dificuldade em identificá-lo. Após 

a criança cujo nome foi mostrado identificar-se, ela se levanta e senta no colo da 

professora, que está sentada com as pernas entrecruzadas. A professora, ao 

mesmo tempo em que lê cada letra pausadamente, passa o dedo indicador da 

criança pelo desenho da letra de seu nome, com isso, ela relaciona o som da letra 

ao seu respectivo movimento de escrita. Todo este processo, desde o momento de 

retirar o nome da caixinha, se repete para todas as crianças, uma a uma.  
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Imagem 8 – Caixa que contém os nomes, um exemplo de nome e desenhos sobre o clima 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para as crianças que estão iniciando o Maternal I, ou que possuem 

diagnósticos que comprometem seriamente a percepção e a comunicação, são 

confeccionadas chamadinhas diferentes, em que constam não somente o nome do 

aluno, mas também a sua foto, desta maneira, a pista visual funciona como atrativo 

para envolver a criança na atividade e auxiliá-la provisoriamente. Conforme as 

crianças vão habituando-se ao momento da chamada e passam a identificar mais 

facilmente o seu nome, a pista visual é retirada e a criança passa a identificá-lo 

somente pela versão escrita. 

Após a chamadinha, ocorre a “rodinha de conversa”. Nessa atividade, tanto 

as professoras quanto os alunos continuam sentados em círculo e cada aluno 

escolhe uma música que gostaria de cantar e todos cantam. A professora regente 

pergunta sobre o que aconteceu em casa, sobre o que fizeram ou o que pretendem 

fazer no final de semana; pergunta sobre o clima, se está ensolarado ou chuvoso; 

situam as crianças no tempo, discutindo sobre qual dia da semana e do mês é 

aquele, bem como sobre o turno em que se encontram, manhã ou tarde. Além disso, 

a professora regente lê para as crianças a rotina do dia, mostrando as atividades a 
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serem realizadas, para que possam internalizar quais atividades executarão naquele 

dia. Esporadicamente estas rodinhas de conversa podem ocorrer em outros 

ambientes, como o pátio, e com a presença de todas as turmas, possibilitando a 

interação entre crianças de diferentes idades. 

A realização de atividades com cada criança é possível porque as turmas são 

pequenas, tendo em vista a exigência de tempo para que o ritmo de cada criança 

seja respeitado na execução da tarefa. Ademais, embora cada criança seja posta no 

colo da professora regente individualmente para ler cada letra de seu nome, as 

demais crianças são incentivadas pelas professoras auxiliares a acompanharem a 

leitura, repetindo em voz alta as letras dos nomes dos colegas. Portanto, as crianças 

recebem estímulos individuais e coletivos, sendo incentivadas a permanecerem 

sentadas, a aguardar a sua vez, a respeitar o momento do colega ler seu nome. 

Nesta ocasião são estimulados aspectos como a atenção, a concentração e a 

transmissão de valores relacionados à empatia e ao respeito ao próximo. 

Posteriormente, são realizadas duas atividades que compreendem, a 

depender de cada turma: pátio ou aula de inglês ou aula de música e uma atividade 

de estimulação cognitiva22, que são atividades relacionadas ao currículo e à 

produção das crianças a serem expostas nos corredores para a visualização dos 

pais. As professoras de inglês e de música são específicas destas disciplinas, 

alternando-se entre as turmas. Assim, no momento das aulas de música e de inglês, 

as professoras regentes dedicam-se ao preenchimento da agenda das crianças, 

bem como à organização dos materiais necessários para a realização das atividades 

que ocorrem sob o seu comando, enquanto as professoras auxiliares permanecem 

em sua função de cuidado e redirecionamento da atenção das crianças para as 

aulas ministradas.  

As aulas de música ocorrem duas vezes por semana e as aulas de inglês 

todos os dias, ambas têm conteúdos vinculados aos temas trabalhados pela 

professora regente durante as suas atividades. Para realizá-las, as crianças sentam-

se em cadeiras dispostas ao redor de uma mesa redonda. Dependendo do tamanho 

                                                             
22 Esta referência é feita pela escola apenas para ilustrar qual o foco da atividade, já que a 
escola parte do pressuposto de que todo aprendizado é formado por múltiplas dimensões: 
cognitiva, social, afetiva, perceptiva, motora etc. 
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da turma, dois grupos são formados: enquanto um permanece brincando no tapete 

sob os cuidados das professoras auxiliares, o outro realiza a atividade com o auxílio 

da professora regente, depois ocorre a troca dos grupos, de modo que todos façam 

a atividade e brinquem em sala. Tais atividades podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento sensorial, às festas tradicionais culturais ou aos objetivos a serem 

alcançados para cada sala, segundo o planejamento anual, que é baseado na Base 

Nacional Comum Curricular.  

Após a realização das atividades, as crianças dirigem-se ao refeitório 

cantando “meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, 

pra ficar fortinho e crescer e crescer”. As refeições são planejadas pela nutricionista, 

fornecidas pela escola e atendem às características individuais de alergias e 

intolerâncias que grande parte das crianças apresenta. As crianças sentam-se em 

cadeiras dispostas ao redor de mesas retangulares e, embora cada turma ocupe 

uma mesa, todos os alunos da escola realizam suas refeições ao mesmo tempo. O 

ambiente fica barulhento, as crianças conversam tanto com as coleguinhas de 

classe, quanto com as de outras turmas; algumas choram e outras apresentam 

resistências em colocar o avental e em limpar as mãos.  

 

Imagem 09 – Refeitório 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Este momento de alimentação é bastante delicado, pois algumas crianças 

repetidamente rejeitam o que lhes é oferecido, apresentando pouco apetite e 

desinteresse pelo alimento. Outras apresentam seletividade alimentar, uma condição 

característica de alguns distúrbios do desenvolvimento, mas que também se 

apresenta em crianças neurotípicas23, em que selecionam sempre os mesmos 

alimentos, rejeitando qualquer tentativa de mudança, seja na consistência, na 

temperatura ou nos itens da alimentação.  

Com o objetivo de superar essas dificuldades, são realizadas reuniões entre a 

coordenação, o serviço de nutrição, o serviço de psicologia da escola e a família de 

cada criança, para investigar sobre o momento de alimentação da criança em casa: 

se há distração para ela ingerir uma quantidade maior de alimento, se as refeições 

são realizadas em família, se é um momento conturbado, se a criança se utiliza da 

alimentação como forma de obtenção de atenção e afeto etc. Posteriormente, 

compara-se estas informações às características alimentares apresentadas na 

escola e elabora-se um plano de orientação para as professoras e para as famílias, 

de maneira que a criança passe a vivenciar o momento de alimentação de modo 

saudável e prazeroso. 

As crianças que ainda não têm autonomia na alimentação são estimuladas no 

sentido de adquirirem-na. Embora as professoras forneçam ajuda motora, também 

realizam estímulos para que a criança progressivamente avance rumo à autonomia 

alimentar, permitindo que explore o alimento com as mãos e aprimore a sua 

percepção sensorial ao sentir alimento em sua textura cheiro e sabor, mas também 

oferecendo os talheres, ensinando como utilizá-los e respeitando a falta de destreza 

inicial das crianças na execução do movimento de levar o alimento à boca, o que 

implica em derramar parte do alimento e, por vezes, sujar-se e sujar o chão. 

Como o refeitório está localizado no pavimento térreo, ao lado da área 

externa do parquinho, as crianças que estudam em salas de aula localizadas no 

primeiro andar descem as escadas com o auxílio das professoras, sempre cantando 

músicas que ilustram este movimento: “eu vou descer, descer, descer, descer a 

escadinha”. Neste momento, são avaliadas em cada criança a marcha e a 

                                                             
23 Indivíduo que não apresenta distúrbios significativos no funcionamento psíquico, uma 
pessoa mentalmente saudável. 
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capacidade motora de equilíbrio e coordenação dos membros, bem como a evolução 

desses aspectos ao longo do tempo. Assim, embora dificultem a acessibilidade, as 

escadas são utilizadas como instrumento de estimulação psicomotora. As crianças 

que estudam no pavimento térreo têm a avaliação destes aspectos realizada quando 

as crianças se dirigem aos ambientes da brinquedoteca e da videoteca (também 

chamada de sala do Capitão Gancho), localizadas no primeiro andar.  

 

Imagem 10 – Videoteca ou sala do Capitão Gancho 

 
Fonte: Site Institucional da escola estudada. 

 

Ressalta-se que a videoteca é uma sala com pinturas do personagem Capitão 

Gancho nas paredes e detalhes em madeira, fazendo referências a um barco; no 

chão observam-se colchonetes redondos onde as crianças sentam-se para 

assistirem a vídeos e filmes. A brinquedoteca é um espaço cujo chão é recoberto por 

um tatame de E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila, um material de longa duração, 

copolímero, impermeável, térmico, de fácil manuseio e limpeza) azul claro e em que 

todos permanecem descalços, crianças e adultos, ficando à disposição das crianças 

uma grande quantidade de brinquedos, livros e bonecos, sendo realizadas tanto 

brincadeiras estruturadas e planejadas pelas professoras, quanto a brincadeira livre 

de iniciativa infantil. 
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Imagem 11 – Brinquedoteca 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dependendo do planejamento de cada turma, as crianças podem, ao final do 

lanche, serem conduzidas ao pátio ou para a Sala do Movimento e, depois, irem 

para a sala de aula realizar mais uma atividade, ou podem ser levadas diretamente 

para a sala de aula. As vivências no pátio ou na Sala do Movimento, que 

corresponde a uma sala adjacente ao pátio, forrada com tatame de E.V.A azul claro, 

com espelhos na parede do fundo e destinada a atividades de psicomotricidade, 

envolvem brincadeiras estruturadas ou livres, voltadas para o aprimoramento motor 

das crianças, bem como para a estimulação de aspectos como cooperação e o 

seguimento de regras.  

O pátio possui um revestimento acarpetado que suporta e absorve a água da 

chuva; um escorregador; um túnel de brinquedo, por onde as crianças passam por 

debaixo; um balanço; uma casinha de alvenaria em escala, compatível com o 

tamanho das crianças, e algumas árvores ao redor do muro que estabelece os 

limites da propriedade. Diferentes turmas compartilham os mesmos espaços na sala 

do movimento e no pátio, modificando os padrões de interação e proporcionando a 

estimulação de aspectos relacionados à socialização diante de novos pares. No 

pátio também ocorrem os banhos de sol das crianças, enquanto elas brincam. 
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Imagem 12 – Sala do Movimento 

 
Fonte: Site institucional da escola estudada (com edição). 

 

Assim, após o lanche ou as atividades no pátio ou Sala do Movimento, as 

crianças retornam às suas salas. Aquelas que desceram para lanchar, agora sobem 

as escadas ao som da música “eu vou subir, subir, subir, subir a escadinha”. 

Dependendo de cada turma, ou as crianças realizam uma atividade (aulas de inglês, 

de música e/ou atividades de estimulação cognitiva), dirigem-se ao banheiro para o 

momento de higiene e retornam à sala para a realização de outra atividade, ou 

realizam duas atividades e são dirigidas ao banheiro para o momento de higiene.  

Embora para a maioria das crianças o momento de higiene seja a hora do 

banho, existem algumas famílias que preferem que elas não tomem banho na 

instituição, mas apenas troquem o uniforme e escovem os dentes. O momento da 

higiene é pensado como parte da estimulação sensorial, com incentivos à 

internalização do esquema corporal e à compreensão dos limites de seu próprio 

corpo, diante do mundo externo que as rodeia. A diferenciação entre o eu e o outro 

é, portanto, destacada e as professoras regentes e auxiliares alternam-se nesta 

função.  

Após o momento da higiene, durante o turno matutino, as crianças que estão 

matriculadas na modalidade integral vestem os pijamas e aquelas matriculadas na 

modalidade parcial vestem fardas limpas. No turno vespertino, todas as crianças 

vestem uma farda após o banho, já que irão para casa após o jantar. Após vestirem-
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se, as crianças se dirigem, cantando, para o refeitório para o momento de almoço ou 

jantar. Antes de o alimento ser servido, as professoras regentes e auxiliares passam 

álcool gel e colocam o avental em cada criança. É importante destacar que, diante 

da recusa da criança em relação ao almoço/jantar ou da sobremesa, são ofertadas 

possibilidades de trocas por outros alimentos com teor nutritivo semelhante. Além 

disso, as crianças podem pedir para repetir o prato, adicionar mais caldo de feijão, 

carne, arroz etc. Desta forma, é perceptível que, embora o cardápio seja elaborado 

de forma externa à criança, seu apetite, suas preferências e suas características 

individuais são respeitados. 

Em seguida, as crianças fazem a higiene bucal e retornam à sala para 

aguardarem a chegada dos pais. Ao buscar a criança, cada família recebe uma 

pequena devolutiva da professora regente, que detalha as atividades do dia e seus 

objetivos para o desenvolvimento da criança, sobre o estado geral dela, sobre o 

momento das refeições e higiene, bem como sobre a existência de algum incidente: 

choros, quedas, mordidas, beliscões, rejeição à comida etc. Neste momento, embora 

as professoras estejam empenhadas em transmitir às famílias as respostas dadas 

pelas crianças em cada atividade, demonstrando se alcançaram ou não os objetivos 

estabelecidos para aquele dia, muitas famílias restringem seu interesse às funções 

biológicas da criança: sono, fome e funcionamento intestinal. Com o objetivo de 

superar o desconforto entre a escola e as famílias causado por essa situação, a 

escola passou a realizar esclarecimentos sobre os objetivos da Educação Infantil, 

suas especificidades e sua importância para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento global da criança, para que o trabalho das professoras seja 

visualizado pelas famílias em seu caráter pedagógico e não somente em sua função 

cuidadora. 

Há uma especificidade em relação à rotina das crianças matriculadas na 

modalidade integral porque, após a realização do almoço e da higiene bucal, elas 

são conduzidas à sala do sono, onde há colchonetes dispostos sobre o chão para 

que sejam acalentadas pelas professoras (regentes e auxiliares) e adormeçam. Um 

pouco antes do início das atividades do turno vespertino, as crianças que não 

despertam naturalmente são acordadas pelas professoras e iniciam uma nova rotina, 

realizando a chamadinha novamente, bem como as demais atividades do dia; agora 
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com os amigos que estudam somente no turno vespertino. É importante salientar 

que as crianças matriculadas em período integral não repetem exatamente as 

mesmas atividades da manhã, pois as professoras desenvolvem atividades 

diferentes, mas que tenham como finalidade o alcance dos mesmos objetivos tanto 

para o turno da manhã quanto para o turno da tarde. 

 

Imagem 13 – Sala do sono 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As atividades do berçário têm uma rotina diferente das demais turmas, pois 

nela as crianças têm menos de um ano, ainda não adquiriram a marcha e algumas 

ainda se alimentam de leite materno. Elas permanecem grande parte do tempo no 

ambiente do berçário, que compreende uma sala de estimulação com chão 

recoberto por tatame de E.V.A azul claro, espelho em uma das paredes e barras 

para apoio das crianças; um lactário, onde as mães podem amamentar os filhos 

quando estão em processo de adaptação; um banheiro adaptado para a higiene dos 

bebês, tais como banhos e trocas de fralda; e um solário, onde as crianças tomam 

banho de sol. Nota-se, portanto, que essas crianças têm em um único pavimento 

todos os ambientes dos quais necessitam em sua rotina, assim, embora 

esporadicamente dirijam-se para a brinquedoteca ou à videoteca, as crianças do 
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berçário apresentam uma rotina própria, independente das demais turmas da escola. 

O contato com a turma do Maternal I é aumentado quando estão prestes a entrar 

nesta turma, em um processo chamado de descida para o Maternal, que será 

abordado mais à frente.  

 

Imagem 14 – Berçário (Sala de estimulação) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As crianças do berçário realizam a chamadinha, porém, ao invés dos nomes, 

as professoras apresentam às crianças suas fotos, incentivando-as a se 

reconhecerem nas imagens, além disso alimentam-se e tomam banho no próprio 

berçário. Elas realizam as atividades sensoriais, cognitivas e motoras neste 

ambiente, que conta com uma barra para auxiliá-las no movimento de levantar-se, 

um pré-requisito para a aquisição da marcha, que ocorre com frequência neste 

ambiente. Os alunos do berçário contam com vários brinquedos e livros à sua 

disposição e são incentivados a reconhecerem-se, a desenvolverem a fala e 

demonstrarem suas preferências e rejeições.  
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Imagem 15 – Berçário (Lactário) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Imagem 16 – Berçário (Banheiro) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Existem projetos que envolvem toda a escola, como o dia do carteiro, o dia do 

guarda-de-trânsito, além das festas tradicionais como dia das mãe, dos pais, páscoa 

e natal. Ademais, muitas crianças realizam seus aniversários na própria escola e 

mesmo quando os realizam em ambiente diverso do escolar, os colegas de classe e 

suas famílias, assim como as professoras, a coordenadora e a diretora são 

convidadas e se fazem presentes, estreitando os laços de afetos existentes entre os 

integrantes da comunidade escolar e extrapolando essas relações para outros 

ambientes e situações. 
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Cada atividade da rotina de todas as turmas está afinada com a Base 

Nacional Comum Curricular e com os objetivos estabelecidos por ela como 

necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento de crianças entre zero e cinco 

anos, distribuídos em cinco campos de experiência, conforme quadro a seguir. As 

avaliações são realizadas de modo qualitativo e acompanham a velocidade de 

desenvolvimento e as aquisições de cada criança, sem propósito de retenção 

escolar. Além disso, são oferecidas como opção de atividade física para a criança: a 

capoeira e o ballet, que ocorrem em horário concomitante às atividades de cunho 

psicomotor (brincadeiras livres e estruturadas) desenvolvidas pelas professoras 

regentes com alunos não matriculados nessas duas atividades extras. As crianças 

assistem ainda a aulas de artes e educação financeira. 

 

Quadro 3 – Descrição das atividades da escola, conforme os Campos de Experiência da 
BNCC 

Atividade da Rotina Escolar Campos de Experiência 

Recepção na porta da sala 
O eu, o outro e o nós; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 

Chamadinha 

O eu, o outro e o nós;  

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 

Rodinha de Conversa 

O eu, o outro e o nós;  

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 

Atividade de Estimulação Cognitiva 

Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações; 

Traços, sons, cores e formas. 

Atividade de Estimulação Psicomotora 
(brincadeiras dirigidas e livres em sala de 
aula, na brinquedoteca e no pátio) 

O eu, o outro e o nós;  

Corpo, gestos e movimentos; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 

Alimentação (lanche, almoço e jantar) Corpo, gestos e movimentos. 

Aula de Inglês 
O eu, o outro e o nós;  

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Aula de Artes 
Traços, sons, cores e formas;  

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Aula de Música 
Traços, sons, cores e formas;  

Corpo, gestos e movimentos. 

Educação Financeira Espaços, tempos, quantidades, relações e 
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transformações. 

Momento da Higiene Corpo, gestos e movimentos. 

Hora do Sono Corpo, gestos e movimentos. 

Capoeira e Ballet 
Corpo, gestos e movimentos;  
Traços, sons, cores e formas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A escola oferece serviço de psicologia, concebido e implantado por mim em 

2017, que adota uma concepção monista de homem, compreendendo a criança 

como um ser social cujas especificidades culturais e psicológicas se intercruzam na 

construção do conhecimento. As suas atividades visam ao desenvolvimento integral 

da criança, para tanto, há a primazia da intervenção social sobre o atendimento 

individual, superando-se a transposição do modelo de atendimento psicológico 

clínico para o ambiente escolar, produzindo uma prática vinculada à rotina 

institucional e adotando um caráter preventivo em sua ação. No intuito de atingir 

estes objetivos, são desenvolvidas atividades que ocorrem em comunhão com as 

perspectivas, ações e planejamentos da direção e da coordenação, descritas a 

seguir: 

 Anamnese: entrevista inicial realizada com os pais e/ou responsáveis pela 

criança com o objetivo de conhecer as características e especificidades desta, 

a fim de promover uma adaptação personalizada a cada aluno. Há produção 

de registro escrito para integrar a documentação da criança. 

 Observações individuais e em grupo: observações que visam o 

aprimoramento dos trabalhos junto à criança ou ao grupo, a partir do 

levantamento das demandas que emergem no contato social com os colegas 

e professores.  

 Atendimentos individuais: são atendimentos de cunho psicopedagógico com 

vistas à estimulação dos aspectos caracterizados como demanda específica 

para cada criança e cuja especificidade não pode ser contemplada por meio 

do trabalho na esfera social. 

 Reuniões com os pais e/ou responsáveis: são reuniões que ocorrem 

periodicamente com os pais das crianças matriculadas na escola. Os temas 

dessas reuniões compreendem aspectos do desenvolvimento recorrentes na 

esfera da Educação Infantil. 
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 Treinamento de todos os profissionais da escola: constitui-se de reuniões e 

palestras que visam ao desenvolvimento conjunto dos colaboradores da 

escola, incentivando a consolidação da visão da escola como um ambiente 

educativo que engloba todas as suas esferas, funções e departamentos.   

 Capacitação do corpo docente da escola: são palestras, conferências e 

vivências relacionadas ao fazer docente na escola. Compreendem uma 

instrumentalização de base teórica para uma prática cada vez mais afinada 

com teorias psicológicas sobre o desenvolvimento e a aprendizagem. 

 Reuniões com o corpo docente: ocorrem periodicamente e visam ao 

desenvolvimento de estratégias específicas a cada turma, para atender às 

necessidades de cada grupo em níveis individual e coletivo. 

 Vivências e dinâmicas de grupo com o corpo docente: compreendendo o 

professor como humano também multidimensional e integralizado, são 

realizadas atividades de percepção dos sentimentos, emoções, dúvidas e 

compreensões que advêm do contato com as crianças. 

 Entrevistas Devolutivas com os pais: ocorrem quando são observadas pela 

escola ou pela família características que atravessem o processo de 

aprendizagem da criança e que demandem uma atenção individualizada. 

Para tanto, outras três etapas a antecedem: observação individual e em grupo 

da criança; atendimentos individuais; e produção do Relatório de 

Psicopedagogia. Logo, as entrevistas devolutivas correspondem à quarta 

etapa no processo avaliatório individual.  

 Orientações para os pais: ocorrem quando a Entrevista Devolutiva já foi 

realizada, mas torna-se necessário um novo olhar sobre o fenômeno 

educativo ou quando se faz imperativo o esclarecimento sobre demanda 

diversa daquela trabalhada inicialmente.  

 Produção de documentos: compreende a escrita dos seguintes documentos: 

Anamneses, Relatórios de Psicopedagogia e Orientações Psicopedagógicas. 

 

Além deste serviço interno de psicologia, a escola acolhe as considerações e 

orientações de outros profissionais, que acompanham as crianças matriculadas, tais 

como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuropediatras e psicólogos 
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clínicos. Isso ocorre porque existe um grande número de crianças com diagnósticos 

e demandas específicas de aprendizado estudando nesta escola. 

Embora a escola esteja aberta à escuta das orientações destes profissionais, 

é realizada uma avaliação e adaptação de tais orientações, a fim de que seja levada 

em consideração a característica social do ambiente escolar, bem como a rotina 

específica da escola.  

Desse modo, evita-se que a criança seja segregada dos demais alunos ou 

privada da participação da rotina escolar em prol da realização de procedimentos 

individuais, vinculados às características dessas especialidades de saúde. Em 

resumo, a escola se utiliza de conhecimentos de diversas áreas para prestar um 

atendimento que inclua todas as crianças no processo de aprendizagem, evitando 

que tais estratégias e manejos prejudiquem a rotina escolar em sua essência.  

As interações entre os profissionais da escola ocorrem de modo afetuoso e 

respeitoso, todos cumprimentam-se com um sorriso no rosto e laços estreitos de 

amizade são formados, em especial entre a coordenação e o corpo docente. A 

direção acumula o cargo juntamente com a função de mantenedora, assim, embora 

também desenvolva relações de proximidade com os profissionais, as suas 

atribuições e atividades em ambiente externo à instituição dificultam um contato mais 

intenso com eles. Mesmo diante desse maior distanciamento quando comparado à 

coordenação, existe grande acessibilidade à direção tanto pelas famílias das 

crianças matriculadas quanto pelos profissionais.  

Em situações que envolvam adoecimento, questões pessoais ou gestações 

das professoras, há acolhimento desta demanda e priorização da saúde do 

trabalhador, implicando na adoção de estratégias que os protejam de possíveis 

danos, tais como redução de carga horária, entrada de férias ou modificações em 

suas atividades profissionais, por exemplo, deixar de subir e descer as escadas com 

as crianças que ainda não adquiriram a marcha no colo.  

Há grande interesse na descoberta e no desenvolvimento de talentos 

profissionais no interior da escola, para tanto, são realizados incentivos à atualização 

teórica e prática das profissionais, com a participação em eventos acadêmicos e em 

treinamentos fornecidos pela própria escola e entidades parceiras. Além disso, 

ocorrem avaliações periódicas junto às professoras, com retornos sobre os aspectos 
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avaliados pela instituição de modo positivo, negativo ou em desenvolvimento, sendo 

este um momento em que ocorrem a comunicação das expectativas da instituição e 

a escuta das dificuldades e solicitações das professoras.  

Existe a possibilidade de progressão de carreira na instituição, pois as 

estagiárias, que ocupam a função de professoras auxiliares, em geral concluem o 

curso ainda no exercício desta função e nela permanecem até que surja a 

oportunidade de assumir a regência de uma turma. Isso acontece quando é aberta 

uma nova turma ou quando uma professora regente deixa a instituição, fato que está 

na iminência de ocorrer, pois uma professora regente foi aprovada em concurso 

público e está prestes a assumir o cargo e desligar-se da Insituição. 

Os desligamentos não são comuns, mas quando ocorrem têm íntima relação 

com: extensos e/ou intensos conflitos interpessoais entre a professora e as crianças 

e/ou suas famílias; ausência da fundamentação teórica e acadêmica como 

ferramenta de trabalho, baseando o fazer em um senso comum; dificuldade de 

equilíbrio das próprias emoções em relação às crianças e suas problemáticas, 

diagnósticos e complexidades. Com o objetivo de evitar algumas dessas situações, a 

coordenação sempre orienta que as professoras nunca ajam com as crianças na 

ausência dos pais de modo que não o fariam na presença destes, ou que sempre 

ajam com a criança na ausência dos pais da mesma forma como fariam na presença 

desses. Esta é uma medida que visa coibir excessos por parte das professoras, ao 

mesmo tempo em que reforça a noção de empatia, que deve atravessar os contatos 

sociais. 

As professoras demonstram um clima de amistosidade, respeito e afetividade 

entre si, embora estas demonstrações de afeto fiquem mais claras entre aquelas que 

se encontram em uma mesma turma. Como em qualquer grupo social, existem 

preferências e afinidades maiores entre certas professoras, bem como sentimentos 

de antipatia e exclusão por parte de outras. Este tema é debatido nos treinamentos, 

realizados tanto pela coordenação quanto pelo serviço de psicologia da escola, com 

o corpo docente, para que a gestão das emoções ocorra de modo que proporcione 

respeito, afetividade, aprendizagem e crescimento a todos. Visa-se, assim, estimular 

as trocas para que a suspensão dos conceitos pré-estabelecidos sobre o outro 

proporcione uma percepção mais afinada sobre este, calcada na empatia. 
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A relação entre as professoras e as famílias das crianças é de proximidade, 

embora sejam perceptíveis tensões e conflitos nos seguintes aspectos: falta de 

entendimento sobre a função da Educação Infantil por parte dos pais, o que implica 

na não realização das tarefas escolares por algumas crianças, bem como em baixas 

assiduidade e pontualidade, provocando desânimo e frustrações no corpo docente; a 

ocorrência de incidentes, sejam eles mordidas, beliscões, empurrões ou quedas, 

geram intensas reclamações por parte dos pais e provocam tristeza e preocupação 

nas professoras; dificuldades em perceber as especificidades do desenvolvimento 

infantil e suas características, bem como em estabelecer limites e regras para as 

crianças, o que eleva a frequência das birras e intensifica a resistência da criança 

em seguir à rotina escolar. Com o objetivo de superar essas dificuldades, o serviço 

de Psicologia, a Coordenação e a Direção da escola realizam reuniões periódicas 

com os pais e com os professores, abordando essas questões, além de outras que 

surjam como demandas no contato interpessoal. 

Diante da descrição do espaço arquitetônico, social e psicológico, é 

perceptível o ambiente acolhedor e facilitador da expressão das emoções que esta 

Instituição de Educação Infantil apresenta. O espaço arquitetônico, que se 

assemelha ao de uma casa, proporciona vivências afetivas à criança e evita um 

grande estranhamento em relação às estruturas físicas que ela já conhece. Além 

disso, a postura democrática adotada pela escola é expressa pelo fato de os 

professores estarem frequentemente no mesmo nível de altura física com as 

crianças, seja sentando-se no chão ou nas cadeiras com elas, seja possibilitando a 

fala das crianças e estimulando sua expressão durante as aulas, que são dialogadas 

e sensoriais. Vinculando cuidado e aprendizagem, tal como concebido legalmente, 

esta escola promove vivências emocionais e proporciona um aprendizado vinculado 

às experiências de vida das crianças, respeitando a intencionalidade educativa da 

ação do professor.  

 

4.4.1 Distribuição de professoras e alunos por turma 

 

Conforme discutido anteriormente, embora a formação mínima exigida para a 

docência na Educação Infantil seja o ensino médio normal, há incentivos legais para 
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que o professor atinja o nível superior e busque uma contínua capacitação. Tais 

incentivos encontram-se tanto na própria LDB quanto no Plano Nacional de 

Educação de 2014. São perceptíveis, portanto, os estímulos do legislador à 

formação em nível superior do professor da Educação Infantil para oferecer às 

crianças um tratamento de qualidade, com práticas baseadas em discussões e 

saberes instituídos academicamente.  

A seguir, são apresentadas as formações das professoras da escola 

estudada, conforme cada turma. 

 

a) Berçário: crianças de até um ano ficam na turma do berçário sob os cuidados de 

duas professoras auxiliares24: uma técnica em enfermagem e uma berçarista, em 

turno integral. Após completarem um ano e estabelecerem a marcha de modo 

seguro, as crianças vão progressivamente obtendo mais contato com a turma do 

Maternal 1 até serem inseridas definitivamente nesta turma, fato que ocorre nos 

meses de janeiro e julho;  

 

b) Maternal I: na turma do Maternal 1 ficam crianças a partir de um ano de idade, 

assistidas por uma pedagoga na função de professora regente e três professoras 

auxiliares no turno da manhã, uma pedagoga, uma estagiária de Pedagogia e uma 

técnica em enfermagem; já no turno da tarde as professoras auxiliares são apenas 

duas: uma pedagoga e uma técnica em enfermagem;  

 

c) Maternal II: crianças que completam dois anos até março dividem-se entre as 

duas turmas do Maternal 2, uma turma que atende crianças matriculadas em turno 

matutino e outra atende às crianças matriculadas em turno integral e vespertino, 

sendo que a primeira turma é assistida por uma pedagoga na função de professora 

regente e uma estagiária de pedagogia como professora auxiliar, a segunda é 

assistida por uma pedagoga na função de professora regente e por uma professora 

                                                             
24 Durante o desenvolvimento da pesquisa, o cargo de professora regente do berçário 
estava vago, por isso não houve entrevista com professoras desta turma. Contudo, a escola 
estava em processo de seleção de profissionais com a formação tanto em pedagogia quanto 
em enfermagem, para que as especificidades desta fase inicial de desenvolvimento fossem 
contempladas. 
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auxiliar técnica em enfermagem no turno matutino. No turno vespertino, a essas 

duas professoras junta-se outra professora auxiliar, estagiária de pedagogia; 

 

d) Maternal III: crianças que completam três anos até março ficam na turma do 

Maternal 3, assistida por uma pedagoga na função de professora regente e três 

professoras auxiliares no turno da manhã, uma pedagoga e duas estagiárias de 

pedagogia; já no turno da tarde a professora regente conta com o apoio de somente 

uma professora auxiliar, também pedagoga;  

 

e) Infantil I: crianças que completam quatro anos até março ficam na turma do 

Infantil 1, assistida por uma estudante de pedagogia na função de professora 

regente e uma professora auxiliar, pedagoga.  

No quadro abaixo é apresentada a distribuição das crianças pelas turmas, 

conforme a modalidade (integral, parcial matutino ou parcial vespertino) e a faixa 

etária. 

 

Quadro 4 – Quantidade de crianças por modalidade de horário e de turmas 

TURMA IDADE MODALIDADE Nº DE CRIANÇAS 

Berçário Até um ano Integral 3 

Maternal 1 A partir de 1 ano 

Integral 7 

Matutino 7 

Vespertino 4 

Maternal 2 2 anos Matutino 9 

Maternal 2 2 anos 
Integral 6 

Vespertino 3 

Maternal 3 3 anos 
Matutino 12 

Vespertino 4 

Infantil 1 4 anos 

Integral 2 

Matutino 2 

Vespertino 4 

TOTAL 63 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É importante afirmar que, embora não exista uma legislação específica sobre 

a idade correspondente ao acesso a cada série da modalidade creche na Educação 

Infantil (zero a três anos), a escola estudada adota a mesma data de referência para 

o acesso à Pré-escola e ao Ensino Fundamental, 31 de março, como data limite para 
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que a criança complete a idade referente a cada série, tal como exposta no quadro 

anterior. Esta data de referência é estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº06/2010 

que define: “Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) 

anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula”. (BRASIL, 

2010a, p. 17). 

Assim, as crianças são matriculadas em cada série da escola em estudo 

conforme sua idade em relação à data de corte etário: 31 de março. A exceção fica 

por conta do acesso ao Maternal 1, pois a passagem do berçário para o Maternal 1 é 

realizada por meio de uma transição progressiva e tendo como parâmetro não 

somente a idade da criança, mas a aquisição e consolidação da marcha. Este fato 

não contradiz a legislação, já que há definição e exigência de idade somente para as 

matrículas na pré-escola e ensino fundamental. 

Em relação à quantidade de alunos por professor, embora as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil atuais, presentes na Resolução 

CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009, não fixem um número, nem mesmo 

façam menção a esses aspectos, as Diretrizes anteriores (Resolução CNE/CEB n° 1 

de 07/04/1999), bem como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2006b), estabelecem o seguinte quantitativo: “1 professor para 6 a 

8 bebês de 0 a 2 anos; 1 professor para cada 15 crianças de 3 anos; 1 professor 

para cada 20 crianças de 4 a 6 anos”. (BRASIL, 2006b, p. 34). Quando comparamos 

as recomendações de quantidades de crianças por professor ao quadro a seguir, 

que revela o contexto da realidade estudada, é possível perceber que o número de 

professores por aluno encontra-se adequada às exigências técnicas.  

No próximo quadro, será apresentado o número total de crianças em cada 

turno, somando-se, em cada turma, as crianças matriculadas na modalidade integral 

àquelas matriculadas na modalidade parcial matutino para se obter a quantidade de 

alunos no turno matutino. O mesmo foi realizado em relação ao turno vespertino, ou 

seja, somou-se, em cada turma, a quantidade de alunos matriculados na modalidade 

integral à quantidade de alunos matriculados na modalidade parcial vespertino, 

obtendo assim o número total de crianças em sala durante o período da tarde. 
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Quadro 5 – Quantidade de crianças por modalidade de horário e de turmas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É necessário relembrar que a turma do Maternal 3 não conta com crianças 

matriculadas na modalidade integral. Além disso, a turma do Maternal 2, que possui 

crianças matriculadas somente nas modalidades integral e parcial vespertino, não 

tem crianças matriculadas no turno matutino, assim a quantidade de crianças 

referentes a este turno, que aparece no quadro acima, contém somente a 

quantidade de crianças matriculadas na modalidade integral. 

Um ponto a ser observado é a presença de professoras auxiliares já formadas 

em pedagogia, que desempenham as mesmas funções das demais profissionais 

auxiliares. Tais professoras são responsáveis pelo caráter educativo das práticas 

das estagiárias, ou seja, transmitem, através do trabalho e da prática, os 

procedimentos necessários para a atuação na Educação Infantil. Portanto, ocorre 

um claro processo educativo, baseado nas trocas entre quem está no mundo 

                                                             
25 O cargo de professora regente não estava preenchido durante todo o período de 
levantamento de dados. 

TURMA 
TURNO/Nº 

DE 
CRIANÇAS 

Nº DE PROFESSORAS POR TURNO/FORMAÇÃO 

Berçário 
Manhã: 03 

2 professoras auxiliares25 (técnica em enfermagem e 
berçarista) 

Tarde: 03 2 professoras auxiliares (técnica em enfermagem e berçarista) 

Maternal 1 

Manhã: 14 
1 professora regente (pedagoga) e 3 professoras auxiliares 
(pedagoga, estagiária de pedagogia e técnica em 
enfermagem) 

Tarde: 11 
1 professora regente (pedagoga) e 2 professoras auxiliares 
(pedagoga e técnica em enfermagem) 

Maternal 2 Manhã: 09 
1 professora regente (pedagoga) e 1 professora auxiliar 
(estagiária de pedagogia) 

Maternal 2 
Manhã: 06 

1 professora regente (pedagoga) e 1 professora auxiliar 
(técnica em enfermagem) 

Tarde: 09 
1 professora regente (pedagoga) e 2 professoras auxiliares 
(técnica em enfermagem e estagiária de pedagogia) 

Maternal 3 
Manhã: 12 

1 professora regente (pedagoga) e 3 professoras auxiliares 
(pedagoga e estagiárias de pedagogia) 

Tarde: 04 
1 professora regente (pedagoga) e 1 professora auxiliar 
(pedagoga) 

Infantil 1 
4 anos 

Manhã: 04 
1 professora regente (está com o curso de pedagogia em 
andamento) e 1 professora auxiliar (pedagoga) 

Tarde: 06 
1 professora regente (está com o curso de pedagogia em 
andamento) e 1 professora auxiliar (pedagoga) 
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profissional e domina as práticas relacionadas ao fazer pedagógico na Educação 

Infantil, por um lado, e, por outro, de quem ainda está na faculdade e tem acesso 

aos saberes teóricos de uma forma mais atualizada. Em geral, as professoras 

auxiliares pedagogas assumem o cargo de professoras regentes diante da demanda 

por novas turmas, em uma clara progressão de carreira. 

As estagiárias encontram-se no lugar de professoras auxiliares não por 

estabelecerem vínculo empregatício, mas por desempenharem, tal quais as 

professoras auxiliares já graduadas, atividades de cuidado e educação com as 

crianças e auxílio à professora regente, além de desenvolverem brincadeiras e 

interações com as crianças. Dessa forma, os estágios desenvolvidos na referida 

escola não são observacionais, pelo contrário, instrumentalizam de modo prático as 

estagiárias no trabalho junto às crianças da Educação Infantil. 

Ademais, é possível observar, no quadro acima, que na turma do Infantil 1 os 

papéis desempenhados por professora regente e auxiliar se invertem quando se leva 

em consideração somente o parâmetro da formação acadêmica, já que a professora 

regente ainda está com o curso de Pedagogia em andamento e a professora auxiliar 

já concluiu essa etapa de formação. Isso ocorreu porque a escola estabeleceu 

outros critérios, além da formação acadêmica, para a assunção da regência de 

turma, tais como a postura e proatividade frente às crianças e suas famílias. Em 

acréscimo, como a professora regente já possui um percurso teórico e de exercício 

profissional com tempo maior26 que a professora auxiliar, a coordenação da escola 

decidiu organizar dessa forma o funcionamento da turma do Infantil 1.  

Nesta escola as professoras regentes e auxiliares cuidam não somente do 

processo de ensino e aprendizagem relacionado aos conteúdos pedagógicos 

trabalhados em sala de aula, mas também assumem os cuidados relativos à higiene, 

tais como banhos e trocas de fraldas, bem como à alimentação, auxiliando as 

crianças no refeitório durante os lanches, o almoço e o jantar, tal como será 

detalhado a seguir. Assim, a figura de professora funde-se à de cuidadora nos 

aspectos concernentes à rotina da criança, extrapolando o contexto da educação 

para outros momentos e lugares além da sala de aula.  

                                                             
26 A professora regente está cursando Pedagogia pela segunda vez, já que na primeira 
tentativa abandonou o curso por razões pessoais. 
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 5 A SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM LUGAR DE RELAÇÕES E 

EMOÇÕES 

 

Neste capítulo são apresentadas as análises realizadas a partir da 

triangulação entre o contexto social, as teorias que embasam o estudo e os dados 

obtidos a partir das entrevistas com as professoras da Educação Infantil. Portanto, 

partiu-se do contexto macro, social, teórico e geral para a experiência individual das 

entrevistadas, desvelava através de seu discurso, que carrega forte colorido 

emocional. Em certas ocasiões, são realizados acréscimos (entre colchetes) à fala 

das entrevistadas, para inserção de informações que facilitem a compreensão de 

seus conteúdos. Ressalta-se que o discurso das professoras é apresentado da 

forma menos fragmentada possível, para que a dinâmica da fala de cada uma, bem 

como as emoções vinculadas a cada conteúdo exposto, possa ser percebida mais 

claramente.  

 

5.1 O PROFESSOR E SUA HISTÓRIA: UMA TRAJETÓRIA EMOCIONAL 

 

Neste tópico, são abordadas situações de vida das entrevistadas que se 

intercruzam com a escolha profissional pela pedagogia, demonstrando o quanto a 

prática da docência está completamente atrelada às vivências pessoais de cada 

uma e à sua história de vida. Além disto, são ilustradas as emoções sentidas pelas 

professoras em seu início de carreira, trazendo para análise, as suas vivências 

emocionais mais significativas, seja como professora e/ou enquanto aluna, nos 

diversos níveis da educação.  

 

5.1.1 Professora Dália 

 

Dália tem 29 anos, formou-se em Pedagogia em 2012 e concluiu uma 

especialização latu sensu em Educação Infantil em 2016. Em relação ao tempo na 

docência, afirma: 
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De 2012 até hoje eu tô dentro da sala de aula, mas antes da 
graduação eu também já tive uma experiência de 3 anos em uma 
escola lá na minha cidade, Pinheiro, e desde lá, de antes de estudar 
pedagogia, eu já dava aula porque infelizmente nesses 
interiores eles aceitam, porque a formação é mais escassa, mas 
então desde aí eu já era professora.  

 

Assim, embora o tempo de formada seja de seis anos, esta professora tem 

nove anos de trabalho na docência. A professora Dália compartilhou a seguinte 

vivência como aluna:  

 

(...) me vem à cabeça uma experiência muito forte de uma professora 
de matemática na primeira série, que ela tava dando aula no quadro 
que era de giz, ela de costas dando aula e teve uma brincadeira de 
criança, nós estávamos no fundo da sala e uma criança fez uma 
careta para gente e todo mundo começou a sorrir. Nossa, quando ela 
virou, todo mundo sorrindo, ela começou a falar que não era para 
sorrir na aula, que era sério, só que foi assim uma crise de riso que 
ninguém parou de sorrir, nossa, ela chamou todo mundo [que estava 
sorrindo] deu um bolo [uma palmada na mão] em cada, foi um 
castigo físico e foi horrível porque a gente não merecia, no sentido 
que a gente não estava sorrindo dela. Eu acho que ela pensou que a 
gente tava sorrindo dela, mas não foi, foi uma coisa de criança, a 
gente sorrindo, sorrindo, e ela chamando atenção e a gente não 
conseguia parar de sorrir, foi muito engraçado, aí ela chamou as 
pessoas, não eram todas que estavam sorrindo, mas eu tava nesse 
grupo de quem tava rindo e todo mundo levou um bolo, um bolo 
mesmo! E ficou marcado na minha história muito, porque foi na 
primeira série e me marcou porque eu tinha seis anos, eu vejo isso 
assim, eu lembro dessa cena na minha frente, eu lembro ela de 
costas, eu lembro até hoje que ela tinha o cabelo curtinho, então 
assim foi uma experiência negativa que ficou marcada, mas que não 
me trouxe consequências, eu não fiquei não gostando de aula de 
matemática, não me prejudica em nada, mas assim, quando tu 
perguntou foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Essa 
experiência nunca me influenciou nem negativo, nem positivo, eu 
sempre tive isso de ser professora e essa experiência não me abalou 
em nada, nem positivo, nem negativo.  

 

Embora ressalte que esta experiência não a influencie de forma alguma, ela 

expressa, ao longo de sua entrevista, que se preocupa em não marcar seus alunos 

com experiências negativas, pois acredita que isso os impediria de realizar algumas 

conquistas: “Eu acho que o professor marca a vida de uma criança e se você fala de 
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forma negativa, isso não vai ser tão legal, vai impedir de conquistar alguma coisa”27 

(Dália). 

Logo, há indícios que levam a compreender que essa forte experiência 

negativa como aluna, ainda que de maneira inconsciente, influencia o fazer da 

professora, orientando-a rumo a uma interação cuidadosa e respeitosa com seus 

alunos. Sobre as emoções sentidas no início do exercício de sua profissão, a 

professora Dália revela profundas ligações emocionais cujas raízes encontram-se 

ainda na infância:  

 

Eu acho que foi a realização de um sonho, porque eu desde pequena 
já brincava em casa e acho que quando a pessoa gosta muito do que 
faz, isso já se reflete na infância, acho que é mesmo de verdade, ela 
quer ser professora, aquilo ali é um dom. Desde criança eu fazia 
isso, quando realizei, nossa... e até hoje é assim, toda vez que eu 
entro na sala de aula eu me lembro de antes, de quando eu 
imaginava ser, e eu tento fazer da melhor forma possível.  

 

Dessa forma, a forte sensação de realização é algo que atravessa sua prática 

desde o início, fundando-se em suas vivências emocionais infantis. Quando 

questionada sobre a importância das emoções em sua vida, a professora Dália 

responde:  

 

Ah eu acho que é muito forte porque eu sou muito emotiva. Tudo o 
que acontece na minha vida me marca de uma forma e me lembra 
sempre assim, eu lembro coisas da minha infância, aí eu fico ali 
lembrando daquilo ali, aí eu choro ou eu começo a sorrir ou então eu 
fico zangada, eu fico pensativa. Tudo que aconteceu me faz hoje me 
lembrar uma coisa, é muito forte em mim a vivência das emoções. Às 
vezes eu estou em casa, eu estou chateada com alguma coisa ou 
não conquistei alguma coisa, mas aí eu paro e penso que quando eu 
cheguei em São Luís eu não tinha nada, apartamento, lugar para 
morar, eu não tinha emprego... e hoje eu tenho tudo isso, então o 
que eu não tenho, eu ainda vou conseguir, eu não posso me frustrar 
por isso, eu penso muito no que eu já conquistei no passado. 

  

Esta fala revela o quanto a profissão ocupa um lugar de centralidade em sua 

vida, a partir da qual as demais conquistas foram possíveis. O exercício da docência 

                                                             
27 Este excerto foi retirado de uma fala que se encontra na íntegra no item 5.4 deste 
trabalho. 
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expande-se para além do provimento de recursos materiais e estrutura sua vida, 

dando-lhe forma e sentido. 

Esse orgulho e felicidade em relação à sua formação são melhor 

compreendidos quando expressa a vivência de profundas emoções relacionadas ao 

término de sua graduação:  

 

Quando eu vim morar em São Luís, eu morava na casa de uma tia e 
quando eu saí de lá, por uma confusão tão grande, tão grande, tão 
grande, onde o meu caráter foi botado em jogo, tanto que ela 
chamou o meu pai e contou outra pessoa para o meu pai, mudou 
quem eu era mesmo, de caráter mesmo, de postura, de índole, de 
tudo. Então nesse momento eu senti tanta raiva e tanta decepção, foi 
uma mistura de raiva com decepção, me senti assim um nada e foi 
assim ‘há males que vêm para o bem’, é isso que a minha mãe 
sempre disse para mim e graças a Deus tanto meu pai quanto a 
minha mãe não duvidaram de quem eu era. Em nenhum momento 
eles duvidaram, mas essa raiva e essa decepção foi assim o [estalo 
de dedos] para eu dar a volta por cima, saí de lá e não desisti, 
porque até então se eu não tivesse lugar para morar aqui em São 
Luís, eu ia voltar para Pinheiro28, eu ia ter que largar o meu curso. 
Então foi assim um momento muito conturbado e foi tanta emoção, 
eu senti raiva e tristeza, [eu pensava] ‘eu não quero voltar eu quero 
ficar aqui, porque eu quero terminar meu curso, eu quero ter meu 
diploma. E eu estudava na UFMA29 e naquele tempo era ‘a’ 
UFMA, então eu não queria perder tudo o que eu já tinha 
conquistado, aí eu botei a cabeça no lugar, chorei assim 
durante alguns dias, meu pai ameaçando: ‘tu vais voltar, tu vais 
voltar’, mas eu botei a cabeça no lugar e as coisas foram se 
organizando e eu não precisei voltar para lá e eu estou até hoje aqui. 
Eu acho que foi isso, eu acho que foi a raiva, até hoje eu sinto raiva 
dela, mas isso é muito ruim, é como se eu não tivesse indo para 
frente, é uma coisa que tá travada, que eu ainda não passei 
ainda, que eu fico pensando ‘meu Deus, isso está me impedindo de 
muita coisa’. 

  

Pode-se perceber, nas entrelinhas, que a raiva pelo conflito familiar e o medo 

de retornar à sua cidade natal foram as emoções que a impulsionaram rumo aos 

estudos e a motivaram ainda mais a lutar pela conclusão de sua graduação, porém 

estes mesmos sentimentos geram nesta professora a sensação de estar presa ao 

passado, impedindo novas conquistas e, consequentemente, novas aprendizagens. 

                                                             
28 Cidade do interior do Maranhão, localizada na microrregião da Baixada Maranhense, que 
possui cerca de 81.311 habitantes. 
29 Universidade Federal do Maranhão. 
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Assim, dependendo da forma como são percebidas e organizadas pelo pensamento, 

as emoções tanto podem levar a comportamentos que culminem em 

desenvolvimento quanto em ações que cristalizem o homem em um ponto, 

impedindo-o de superar suas próprias fragilidades, e, assim, de se transformar, 

crescer e desenvolver. 

Esta professora apresenta, a seguir, uma experiência marcante que teve em 

nível profissional, quando trabalhava com Educação Infantil no interior do Maranhão, 

ainda que não possuísse a formação mínima exigida por lei. Um quadro verificado 

com frequência em munícipios do interior do país, em razão de sua grande extensão 

e das dificuldades em realizar a capacitação de todos os professores, mesmo diante 

de esforços legais e acadêmicos.  

 

Quando eu trabalhei em Pinheiro, que ainda não era formada, eu 
trabalhei numa Escola Filantrópica e lá é muito pobre mesmo, é 
família carente, carente, carente, e as crianças chegavam sem 
banhar, sem comer, iam para lanchar... O que me marcou muito, 
muito, muito, foi uma criança e ele tinha na época 5 anos e ele queria 
muito aprender a fazer o nome dele, porque todas as crianças já 
faziam, só que ele vinha de uma família totalmente desestruturada, e 
ele não conseguia isso de forma alguma. Eu sei que eu fui fazendo 
com ele, até que um dia ele aprendeu e ele me escreveu uma carta e 
colocou o nome dele bem no início da carta, isso me marcou muito 
porque assim, eu acho que toda alegria de um professor é saber que 
ensinou algo para alguma criança. Isso se reflete hoje em dia, mais 
lá, porque eles não tinham condições, não tinha uma estrutura, aí 
você poder ser modelo para aquela criança, de fazer ela conquistar 
alguma coisa, eu acho que isso é muito forte, por isso que eu estou 
aqui dentro de sala de aula até hoje porque é muito bom.  

 

Embora seja obrigação do Estado e da família prover a criança dos recursos 

básicos à sua saúde e sobrevivência, infelizmente, nem todas as crianças têm a 

pleno gozo desses direitos. Pelo contrário, muitas delas sofrem com a negligência e 

a violência, tendo seus direitos violados e negados, como demonstra o caso 

vivenciado pela professora Dália. Contudo, a possibilidade de perceber os avanços 

do aluno a partir da intencionalidade de sua ação, levou a docente a sentir uma forte 

emoção de gratificação, percebendo que, na relação com o outro, é possível 

contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, superando 

obstáculos à aprendizagem, tais como a situação de necessidade e a 
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desorganização familiar. Esta professora ressalta a importância da organização 

familiar para o processo de aprendizagem, ilustrada através de exemplos de sua 

vivência pessoal e profissional, em que a família teve protagonismo no desenrolar 

dos processos educativos que culminaram na alfabetização da criança e na 

conclusão de sua formação como pedagoga. 

Assim, através do relato da professora Dália sobre a sua história de vida e 

suas experiências mais marcantes como aluna e professora, podemos compreender 

melhor o cuidado com o qual conduz o seu trabalho, que é fruto de um sonho de 

infância que culminou em luta social, familiar e acadêmica. Todo o esforço para 

concluir o curso de Pedagogia e evitar o retorno ao interior do Maranhão resultou em 

sua postura de compromisso e dedicação ao trabalho. As tramas emocionais que 

atravessaram os momentos de escolha profissional e as experiências vivenciadas 

influenciam direta e indiretamente a sua experiência e o seu trabalho com as 

emoções em sala de aula. 

 

5.1.2 Professora Hortênsia 

 

Hortênsia tem 36 anos e está cursando Pedagogia pela segunda vez, pois na 

primeira tentativa desistiu do curso. Em relação ao seu tempo na prática docente, 

afirma:  

 

Então, eu trabalho em escola desde o início do curso mesmo, desde 
o terceiro período, lá em 2010, por aí, e aí em 2017 eu assumi sala 
mesmo. Quando eu comecei, eu não comecei em sala de aula, eu 
comecei como auxiliar de coordenação e eu trabalhava com 
Fundamental 2 e o Ensino Médio em uma escola que tinha uma 
estrutura bem diferente. E aí quando eu vim para cá, eu tentei antes 
uma outra escola, mas eu não me adaptei ao modelo de Educação 
Infantil que eles tinham como proposta e aí chegou o período de eu 
fazer o meu estágio obrigatório lá na UFMA em Educação Infantil, 
que era uma coisa que eu vinha protelando mas que era pré-requisito 
de outras coisas, então eu tinha que fazer e aí foi muito legal porque 
eu peguei uma orientadora sabe muito assim maravilhosa.  Então 
pensei: ‘eu tenho é que procurar uma escola que tenha uma proposta 
parecida com aquilo que eu acredito’. E aí depois disso eu tentei 
outros estágios e vim para cá e aí fiquei, gostei, gosto da proposta da 
escola e tenho aprendido muito, a minha experiência em Educação 
Infantil foi aqui, e aí em 2017 eu assumi sala, me deram essa 
oportunidade. 
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Assim, esta professora ainda se encontra em formação, embora já tenha 

assumido a regência da classe, o que ocorre mesmo diante da presença de 

professoras auxiliares já formadas. Esta escolha da escola em delegar a regência de 

classe a uma professora ainda em formação ocorre pela maturidade teórica, postura 

profissional e segurança apresentadas por ela, cuja prática se alinha ao 

pressupostos e concepções da escola. A inicial desistência e nova tentativa de 

concluir o curso de pedagogia possui íntima ligação com sua história pessoal e 

trajetória emocional, apresentadas a seguir. 

 

A minha irmã teve um casamento precipitado, abrupto, minha mãe 
não quis, aí já viu, quando fala que não quer... aí ela saiu de casa de 
um jeito assim muito impactante para mim, me chocou muito, me 
chateou, porque ela saiu obrigada e tal e eu pensei que eu fosse 
entrar em depressão, porque a minha família ficou toda 
desorganizada, sabe, minha mãe adoeceu, foi um momento muito 
complicado e eu tinha um namorado que já não tava muito bem o 
namoro e aí degringolou tudo, né? Isso tudo me impactou muito e foi 
um período que eu tava assim estagnada, eu tinha desistido de um 
curso [pedagogia], eu tava chateada pensando o que eu ia fazer da 
vida, porque eu não queria mais ser professora, mas também não me 
via fazendo outra coisa. Tudo o que eu pensava acabava sendo 
licenciatura, história, letras, licenciatura... e depois eu pensava não, 
não quero sala de aula, então eu tava meio que no limbo. E aí 
quando ela saiu de casa, que foi essa confusão toda, que o meu 
namoro terminou, foi aquela coisa, aquela confusão e eu fiquei 
pensando: ‘gente, agora eu vou ter que me sacudir, fazer alguma 
coisa por mim, senão eu vou realmente cair numa depressão e não 
vou mais levantar’. E aí eu voltei a estudar, foi quando deu assim 
aquele arranco, sabe, eu voltei a estudar, eu comecei a fazer coisas 
que eu não fazia, comecei a sair, comecei a organizar uma vida 
pessoal para mim, que eu não tinha. E aí eu resolvi que eu ia fazer 
vestibular, que eu iria voltar a estudar, aí eu comecei logo fazendo 
dois cursos ao mesmo tempo, aí eu saía de manhã e só chegava de 
noite, foi uma coisa que me fez muito bem e aí a minha mãe me viu 
me sacudindo e ela começou a se sacudir também, começou a ver 
como a vida continuava, mas foi preciso um choque emocional e aí 
depois eu vi que foi uma coisa boa para mim, porque eu tava tão 
acomodada, com tanto medo de fazer escolhas e de enfrentar as 
coisas, que se ela [a irmã] tivesse continuado em casa também do 
mesmo jeito, levando a vidinha que a nossa mãe estava organizando 
pra gente talvez eu estivesse lá até hoje esperando um dia o que eu 
ia fazer da vida, entendeu? Foi uma sacudida emocional. 
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Portanto, um momento de intenso conflito emocional, de dor e sofrimento, 

precipitou escolhas de vida fundamentais aos aspectos acadêmico e profissional 

desta professora, à semelhança do que ocorrera com a professora Dália. Os estudos 

possibilitaram uma diversidade maior de contatos sociais e acadêmicos, que 

culminaram em uma nova organização emocional e nova compreensão sobre os 

momentos de dificuldade enfrentados em família, entendendo-os, agora, como algo 

benéfico, que a fez ultrapassar os planos traçados para ela, possibilitando a 

assunção do controle e do planejamento de sua vida, promovendo autonomia. Toda 

essa alteração nas concepções e comportamentos da professora também serviram 

de estímulo e modelo para que a sua mãe fizesse um movimento semelhante, rumo 

à reorganização psicológica e emocional, com a reflexão sobre as suas experiências 

de vida. 

Reiterando a capacidade de reorganização psicológica e comportamental 

diante de alterações no ambiente, levando ao aprendizado emocional, a professora 

Hortênsia compartilha uma grande mudança vivenciada durante a sua educação 

básica: 

 

A saída do ensino fundamental, oitava série, e o ensino médio foram 
muito bons porque eu sempre fui uma criança muito contida, muito 
retraída, muito na minha, muito quieta, filha de professor, então eu 
tinha muito aquilo de ‘você tem que dar o exemplo’, a minha mãe era 
muito rigorosa com a gente e muitas vezes coincidiu de eu estudar 
em escolas onde ela trabalhava.  E aí da oitava série até o ensino 
médio eu me soltei, eu lembro que eu cheguei a ser líder de 
classe. Eu me envolvia nas gincanas, na organização dos 
eventos, coisa que antes eu não conseguia participar dessas coisas, 
eu mal conseguia falar na sala quando a professora me perguntava 
alguma coisa. Então me marcou muito porque a impressão que eu 
tenho é que eu só tive vida escolar nesse período em que eu estava 
engajada nas coisas, que eu falava com todo mundo, entendeu? Foi 
um momento muito legal. Eu sempre me identifico muito com a mãe 
de uma aluna, eu converso sempre muito sobre isso, porque ela foi 
uma aluna que sofreu muito e ela sempre tenta poupar muito a filha 
lembrando do sofrimento dela, e eu sempre coloco para ela que eu 
também passei por muita coisa por ser muito inibida, mas a gente 
aprende a criar estratégias para lidar com as circunstâncias, para 
não ficar tão aparente aquilo que a gente acha que é o nosso ponto 
fraco.  Então eu sempre pontuei com ela [a mãe da aluna] que a 
gente tem que ajudar a criança a fazer isso também, a gente precisa 
ter consciência das nossas características, entender que isso faz 
parte do meu temperamento, da minha personalidade, mas eu não 
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posso ficar refém disso, eu só tenho que aprender a lidar com isso, 
assim como a gente tem que aprender a lidar com tudo. 

  

Observa-se que a professora Hortênsia ilustra a possibilidade de educação 

das emoções a partir de sua própria vivência pessoal, demonstrando a característica 

de transformação constante das emoções, das percepções delas advindas e de sua 

forma de expressão ao longo do tempo. Sobre as emoções no início da carreira, a 

professora Hortênsia afirma:  

 

Ah foi muito difícil por isso, essa coisa de saber falar com a criança, 
saber falar com o pai, saber me controlar. Eu lembro que no primeiro 
dia que eu comecei em escola na Fundação [instituição em que 
desempenhava a função de auxiliar de coordenação] pediram pra eu 
acompanhar uma menina que não estava se sentindo bem no 
banheiro, já adolescente, eu entrei no banheiro a menina desmaiou 
por cima de mim. Em outras situações eu teria gritado, feito um 
escândalo, mas ali poxa, era o meu primeiro dia, então já tentei me 
equilibrar naquilo ali e socorrer a menina, imaginei que se eu 
desmaiasse por cima dela eu não ia conseguir ajudar, então eu tinha 
que fazer alguma coisa. E esses conflitos mesmo com as famílias, a 
gente observa essas famílias, e aí a gente sempre não deixa de 
julgar ‘meu Deus por que fulana é assim? Por que que fulana lida 
dessa forma com o filho’, mas ao mesmo tempo você tem que tentar 
empatizar com essa mãe, se colocar no lugar dela, senão você não 
vai conseguir entender mesmo o que se passa.  Tentar não se 
desestabilizar com aquilo, porque a gente também não fica 
indiferente aos conflitos dos outros, né?  Então às vezes gera 
animosidade, porque aquela pessoa é uma pessoa mais difícil, então 
é isso, eu tento me manter sobre controle, mas não é fácil.  Essas 
situações assim, são situações de estresse: lidar com os pais, com 
alguns pais em específico, em algumas situações. No geral é um 
trabalho tranquilo, salvo quando tem aquelas situações assim ‘fulano 
caiu, mordeu, não sei o quê, não sei o quê...’, mas são coisas 
pontuais, no geral é um trabalho tranquilo. 

 

Portanto, a professora Hortênsia traz as dificuldades iniciais em realizar o seu 

trabalho e as inseguranças em relacionar-se com os atores que compõem o cenário 

escolar, que se dissiparam com o tempo e com a prática de trabalho, exemplificando 

como a empatia e a percepção de suas próprias emoções podem auxiliar no 

estabelecimento de uma relação de proximidade e afeto com as famílias e as 

crianças. O medo de não conseguir se controlar frente a uma situação de estresse 

dissipou-se quando percebeu que era capaz de reorganizar suas percepções e 
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atitudes no contexto escolar, ao assumir a função de cuidado com outro, mesmo fora 

da Educação Infantil, já que esta experiência ocorrera em seu primeiro dia em uma 

Fundação, onde assumira a função de auxiliar de coordenação dos ensinos 

Fundamental II e Médio em uma instituição diferente da estudada neste trabalho.  

É perceptível, ao se analisar o discurso da professora Hortênsia, a 

importância que ela atribui à vivência da emoção e à sua característica ativa de 

reorganizar a dinâmica social do homem e promover aprendizagens em diferentes 

âmbitos, sejam eles o profissional, o acadêmico ou o pessoal. Assim, embora tenha 

se sentido naturalmente insegura no início da docência, a percepção das próprias 

emoções e a atenção dada à dinâmica social estabelecida com o contexto familiar 

da criança a levou ao exercício mais fluídico e natural docência. 

 

5.1.3 Professora Margarida 

 

Margarida tem 38 anos, é formada em Pedagogia e possui especialização 

latu sensu em Educação Especial. Em relação ao tempo na docência, são: 

 

(...) três anos, todos aqui nesta instituição. Comecei como estagiária, 
aí foi o tempo que eu graduei e fiquei uns 4 meses auxiliando uma 
professora que estava fazendo um teste aqui nesta escola. E aí 
apareceu esta oportunidade, porque ela estava fazendo um teste, ia 
ficar três meses, aí a diretora ficou observando a desenvoltura dessa 
professora em sala de aula, não gostou, me chamou e perguntou se 
eu queria assumir e eu respondi ‘claro, na hora!’. E aí estou hoje aqui 
fazendo 3 anos de trabalho esse mês.  Então esse foi o meu primeiro 
trabalho. 

  

Verifica-se que a professora Margarida tem como única experiência 

profissional o trabalho nesta instituição, que se iniciou quando ainda era estagiária e 

manteve-se após sua graduação, assumindo a regência de turma. Esse trajeto 

trouxe uma forte vinculação com a instituição de ensino estudada, embora não tenha 

restringido seu sonho de alçar novos voos e ter outras experiências, como expõe a 

seguir:  

 

Quando eu comecei a fazer pedagogia, eu foquei assim: ‘eu quero 
conhecer uma escola privada de grande porte e em segundo 
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momento eu quero trabalhar com crianças pobres’. Então eu 
conquistei aqui nessa escola, essa escola é uma das melhores 
escolas de São Luís, então me tornei professora dessa escola, eu tô 
como excedente no concurso, mas eu tenho grandes chances de ser 
convocada e isso me deixa muito feliz! É um sonho que a gente vem 
lutando há anos e ir se realizando. 

 

Portanto, a pluralidade de experiências profissionais é um desejo desta 

professora, que percebe a sua história como alvo de lutas, conquistas e vitórias. E 

esse contexto desencadeia uma série de emoções, percebidas através dos olhos 

marejados dela ao falar de sua experiência na docência e do seu êxito profissional.   

 

Eu acho que as emoções me regem, eu tenho que estar motivada 
para ter essa emoção... É um pouco difícil tá falando sobre isso, isso 
mexe comigo porque a gente vem de uma caminhada muito grande. 
São quatro anos fazendo pedagogia e às vezes a gente fica 
pensando ‘será que eu vou conseguir uma oportunidade na vida?’. 
Porque muitos profissionais se formam, mas não têm essa 
oportunidade, é muito difícil! As escolas querem alguém que tem 
experiência, lógico, eu não tiro a razão delas. Então aqui nesta escola 
foi onde tudo começou, eu comecei como estagiária e a escola 
observou todo o meu trabalho, tive oportunidade como professora 
auxiliar e depois como professora regente, se eu não tivesse 
construído essa escada eu não tinha chegado a ser professora 
[regente], então foi uma escadinha que eu fui subindo, fui subindo... 
então assim mexe mesmo com a emoção da gente, a gente olha para 
trás e pensa ‘o meu troféu está aqui, na minha experiência!’. Eu 
sempre foquei no aprendizado, lógico que o dinheiro é importante,  
mas o aprendizado para mim,  a experiência que eu tenho na minha 
carteira, ah isso é o meu troféu, é o meu tesouro, não tem dinheiro 
que pague a oportunidade que eu tive aqui na escola e me enche 
mesmo de emoções, eu fico muito feliz de poder olhar para trás e 
pensar ‘nossa eu batalhei muito para chegar até aqui’,  eu valorizo 
muito todo esse degrau que a vida me proporcionou,  não foi nada 
fácil, foi bem difícil chegar até aqui,  sei que terei muitos desafios que 
na vida, que as emoções ainda vão aflorar, mas a vida é assim cheia 
de lutas e batalhas.  

 

Esta emoção quando relata seu percurso profissional é melhor compreendida 

quando a professora Margarida apresenta o cenário emocional que acompanhara 

sua trajetória acadêmica. Quando questionada sobre um momento altamente 

significativo em sua vida em que as emoções tenham proporcionado mudança, a 

professora Margarida, muito chorosa, responde:  
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Eu acho que foi a perda do meu pai, o que me deixa muito 
emocionada ainda [choro]. Ele morreu dia 14 de outubro, eu enterrei 
ele 15 de outubro, dia do professor. Antes de morrer ele sempre 
perguntava quando que eu ia me formar e não deu tempo dele ver.  
E assim eu enterrei meu pai dia 15 e dia 17 já estava na faculdade 
então mexeu muito comigo ele queria muito me ver formada e não 
chegou a ver e eu fui para a faculdade porque eu sabia que ele 
queria que eu fosse, que eu não parasse. Então essa força que eu 
carrego no meu peito eu acho que vem dos ensinamentos dele, 
então mexeu muito comigo e ainda mexe. Ele tem 5 anos de falecido 
mas parece que foi ontem, porque ele foi sempre presente na minha 
vida e eu sou muito chorona mesmo, se eu tô feliz eu choro, se eu 
falo da profissão eu choro, eu choro muito no dia do meu aniversário 
[risos]. Eu sou muito emotiva mesmo, até quando uma amiga vem 
me dar os parabéns eu fico tão emotiva que acabo chorando [risos], 
mas eu tenho que ser forte. A coordenadora diz que eu sou forte, eu 
fui à luta. Então mexe muito comigo falar sobre a pessoa que ele foi 
na minha vida, eu ainda o guardo aqui no peito e eu acho que serviu 
de uma força muito grande, porque eu acho que nenhuma pessoa 
conseguiria enterrar o pai num dia e no outro dia está sentado na 
faculdade, mas eu fiz porque ele queria que eu fizesse. Quando ele 
tava doente, que eu precisava estar com ele, dizia ‘não, você vai 
trabalhar’, e eu estava estagiando na época e ele disse ‘não, você vai 
trabalhar, pode ir’ e eu ia. Então naquele momento que ele partiu, eu 
pensei ‘eu vou seguir’ e segui e tô até hoje aqui. Ele é meu espelho, 
eu o carrego aqui como meu espelho. Quando eu lembro dele, eu 
lembro de luta, de não abaixar a cabeça e seguir. 

 

Observa-se que o cenário de sua graduação envolveu o adoecimento do pai, 

sua impossibilidade de cuidar dele adequadamente e, por fim, o falecimento antes 

da conclusão do curso. Mesmo diante de um contexto de extrema tristeza e tragédia, 

perante a morte de um ente tão querido e estruturante na vida da professora 

Margarida, as ações e comportamentos desta foram reorganizados e direcionados 

rumo ao crescimento profissional e pessoal, impelindo-a a superar a dor e 

ressimbolizar a morte através da conclusão da graduação.  

Diante do contexto de profunda implicação emocional com a sua graduação e 

vivência profissional, a professora Margarida retrata sua indignação com a 

segregação das crianças conforme seu rendimento escolar, verificada durante um 

de seus estágios observacionais:  

 

Quando eu fazia estágio em escolas públicas, eu observava em 
alguns casos, descasos com crianças e teve um que me marcou 
muito, que a professora taxava a criança, falava que ela não ia 
aprender e colocava ela lá atrás e aí quando eu cheguei na sala, ela 
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disse: ‘olha, aquela criança que está lá atrás, ela não aprende, então 
assim, não chega nem perto’. Aí aquilo me marcou porque não é 
assim e eu acabei chegando perto e vi que a criança queria 
aprender. Eu acho que faltou algum estímulo, talvez na família, 
alguma coisa aconteceu. Então essa professora já taxou... eram três 
crianças que ficavam no fundo da sala e aquilo me marcou muito.  As 
crianças que tinham facilidade de aprender ela colocava na frente e 
as que não aprendiam ela botava atrás, então aquilo mexeu muito 
comigo. Aí eu senti que quando eu pudesse trabalhar município, eu 
jamais faria uma coisa dessas, eu ia chegar, ver, analisar, o que 
estava acontecendo com esta criança e dar o meu melhor, porque eu 
acho que quem se forma em pedagogia tem que gostar do que faz, 
tem que amar, porque não é fácil ser professor, mas se você ama 
aquilo que você faz, eu acho que é só alegria, pode ter o problema 
que for, eu acho que é só alegria, tem que enfrentar! O professor tem 
que estar estudando o tempo todo e eu observei que aquela 
professora não estudava, porque se a criança não está aprendendo, 
alguma coisa está acontecendo, pode ser no seio familiar, pode ser 
algum problema neurológico... Então nós não damos diagnóstico, 
mas a gente sinaliza que alguma coisa não vai bem com a criança. 
Então nessa sala eu estava fazendo práticas pedagógicas, a gente 
faz práticas pedagógicas desde o primeiro período, então do primeiro 
ao sétimo eu visitava as escolas públicas só observando e não 
ministrava aula, só no oitavo período que eu ministrei aulas.  Então 
do primeiro ao sétimo [períodos], os alunos que fazem curso de 
pedagogia visitam as escolas públicas e essas visitas são chamadas 
práticas pedagógicas, em que a gente somente observa. Então neste 
momento eu só observava, não tinha como intervir e me sentia 
angustiada, porque eu amo o que eu faço. 

 

Assim, a segregação verificada naquela sala perpetuava as dificuldades de 

aprendizagem de algumas crianças, gerando na professora Margarida a 

compreensão de que a professora regente da sala não se mantinha estudando 

continuamente e cristalizava sua prática em um senso discriminatório, ao invés de 

assumir um caráter investigativo de ação para alcançar todos os alunos em sua 

especificidade. A situação de impotência gerada pela impossibilidade de atuar 

naquele ambiente desencadeou na professora o desejo de atuar na educação 

pública de modo sensível às diversas demandas trazidas pelos alunos. Além disso, 

esta professora concebe o âmbito familiar como fundamentalmente relacionado aos 

processos de aprendizagem das crianças, à semelhança da professora Dália, 

atribuindo a este contexto uma possível causa de dificuldades escolares, localizando 

na interação emocional e social a origem de tais dificuldades. 
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Em relação às emoções desencadeadas no início de sua carreira e o modo 

como elas foram conduzidas ao longo dos anos de prática profissional, a professora 

Margarida afirma:  

 

Eu tive medo, eu senti medo, porque eu estava numa escola top, 
essa escola é mesmo top, e pensei ‘nossa e agora, como é que eu 
vou olhar no olho do pai e falar?’, porque essa era a primeira 
experiência, eu até então só observava as professoras falando com 
os pais, mas aí chegou o momento da Margarida falar com os pais, 
da Margarida ministrar uma aula, da Margarida ser observada pela 
direção e coordenação da escola... mas eu disse ‘eu vou enfrentar!’. 
Eu tive medo no começo, eu acho que no começo de carreira a gente 
sempre tem medo, mas hoje eu não tenho medo. Hoje eu estou mais 
experiente. Mudou... eu acho que hoje eu sou mais capaz, eu tô mais 
segura, eu acho que os anos fazem com que a gente confie mais no 
nosso trabalho, aprimore mais, estude mais. Em relação às birras, eu 
ficava com medo em como agir com a criança, porque era no início e 
na primeira turma e pensava ‘meu Deus o que fazer diante de uma 
birra dessas?’, hoje não, hoje eu já sei o que eu vou fazer, hoje eu já 
tenho um olhar maior de como conversar com a criança. Eu aprendo 
não somente com você, com a coordenadora, com a diretora, com as 
crianças, mas também com as colegas de trabalho que sempre 
trazem uma novidade ‘ah vamos fazer assim, você sabia que é 
assim?’, então eu sempre procuro aprender, nós somos uma equipe, 
então eu acho que quando a gente quer fazer uma mudança na 
gente, a gente tem que pegar essas dicas das amigas. 

 

A professora Margarida apresenta sua emoção inicial de medo diante dos 

desafios quando começou as atividades como professora, porém, a partir do 

desenvolvimento de seu próprio trabalho e da aquisição de novas experiências, ela 

passou a sentir-se mais segura, madura e confiante na competência de seu 

trabalho. Além da experiência alcançada com o exercício do trabalho, Margarida 

traz, como elemento fundamental à mudança de suas emoções na prática docente, 

o hábito do estudo e as aprendizagens ocorridas em nível institucional. Isso torna-se 

possível em virtude das relações de colaboração e amizade existentes entre as 

professoras, a direção, a coordenação e o serviço de psicologia, implantado e 

desenvolvido por mim. Assim, tais relações impulsionam a aprendizagem e o 

desenvolvimento do corpo docente da escola na medida em que atuam na Zona de 

Desenvolvimento Proximal das professoras, instigando-as, apoiando-as e 

impulsionando-as rumo à descoberta de novos saberes e de novas práticas 
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pedagógicas. Neste sentido, a escola funciona como um organismo voltado para a 

aprendizagem, não somente dos alunos, mas de todas as pessoas que a compõem. 

Diante deste contexto de profunda vivência emocional em relação à sua 

graduação e ao seu trabalho docente, afirma-se que a professora Margarida 

organiza suas emoções no intuito de promover aprendizagem e segurança em seu 

fazer docente, buscando auxílio nas teorias e nas vivências dos colegas de profissão 

e demais profissionais que trabalham na escola. Concebendo sua experiência como 

o seu maior troféu, Margarida alia os conhecimentos advindo de sua prática docente 

às vivências de outras pessoas e ao seu próprio percurso de estudo teórico. 

 

5.1.4 Professora Jasmim 

 

Jasmim tem 26 anos, é formada em Pedagogia e possui pós-graduação em 

Psicopedagogia. Em relação ao seu tempo de experiência como professora, 

discorre: “eu estou na docência há 3 anos, todos aqui nesta escola, mas já estagiei 

em outras escolas particulares, mas eu tive experiência em escola pública na época 

do estágio na faculdade, teve duas escolas em que dei aula”.  

Assim como a professora Margarida, Jasmim teve sua experiência como 

profissional somente na escola estudada, embora tenha tido contato com o contexto 

do ensino público por meio dos estágios realizados durante a sua graduação. A 

professora Jasmim apresenta uma forte vivência da infância relacionada à sua 

escolha pela profissão: 

 

(...) foi na terceira série, porque eu sempre quis ser professora, 
desde criança, então eu adorava quando a professora me dava caixa 
de giz para eu trazer para casa, aí eu riscava as paredes, fingia que 
era professora com as bonecas e eu lembro muito bem disso.  

 

Dessa maneira, a vivência da docência se concretizava desde a infância por 

meio da brincadeira de faz de conta, carregando uma tonalidade emocional, 

vinculada ao prazer de brincar e à relação de proximidade estabelecida com a 

professora, que permitia que a criança levasse o giz para casa e simbolizasse a 

interação ocorrida em sala de aula.  
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A professora Jasmim relata uma forte experiência pessoal, que implicou em 

uma representativa alteração do seu contexto emocional, inclusive no convívio 

afetivo com as crianças.  

 

Eu já me apaixonei uma vez por uma pessoa, mas aí não deu certo, 
e eu chorava bastante por causa disso. Então eu disse que eu não ia 
mais me apaixonar e nem sofrer por ninguém, então eu levo a vida 
muito assim... Então às vezes eu estou com uma pessoa e não dá 
certo e aí eu choro um dia só e aí eu não choro mais, porque aquilo 
ficou marcado em mim, entende? Então eu sou muito assim, eu não 
me apego afetivamente a outras pessoas. Então eu acho que isso 
marcou muito para mim na minha vida. É porque fica assim meio que 
uma defesa eu botei muito isso na minha cabeça porque eu sofri 
muito aí eu pensava ‘não deu certo não deu, mas eu também não 
vou ficar chorando’. Na época eu me apeguei muito aos meus alunos 
de estágio, porque eu estava estagiando na época, então me 
apegava muito com eles, eles me faziam esquecer todo o problema, 
então eu acho que essa experiência não alterou o meu 
comportamento [em relação às crianças].  Eu acho que eu suspendi 
mais a minha alegria que eu tinha dentro de mim, então foi o que 
mais marcou a minha vida. 

  

Embora afirme que essa experiência não tenha alterado o convívio com seus 

alunos da época, esta professora também revela que se apegou muito a eles, assim, 

uma forte experiência no contato amoroso também é capaz de alterar outros campos 

emocionais. Desta forma, o convívio em sala de aula foi reestruturante para a 

professora, que estreitou o contato afetivo com seus alunos, conseguindo transpor a 

barreira das defesas emocionais levantadas para proteger-se do sofrimento. Além 

disso, quando afirma que não se apega afetivamente a outras pessoas, Jasmim se 

refere ao campo das relações amorosas, já que em relação à convivência emocional 

em sala de aula houve o mecanismo inverso, com intensificação dos vínculos 

afetivos, quando afirma que se apegou muito aos seus alunos. 

Transposta essa experiência de intenso sofrimento, a professora assume uma 

postura de superação frente às adversidades enfrentadas, demonstrando a 

possibilidade de educar-se no âmbito das emoções ao alterar sua forma de percebê-

las e de agir em relação a elas. Ou seja, as novas experiências e o aprendizado 

advindo delas proporcionam novas formas de organizar o pensamento e as 

emoções.  
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Na minha vida, eu acho que eu tenho emoções bem positivas, 
dificilmente eu fico triste. Se eu ficar triste é coisa de um dia, depois 
passa, então eu sou muito assim, eu gosto muito de seguir em frente, 
não deixo nada me abater muito não, eu acho que eu tenho essas 
emoções bem controladas. Quando eu era mais jovem não, mas eu 
acho que quando a gente vai aumentando de idade, a gente vai 
amadurecendo muitas emoções da gente. Eu sou assim, eu gosto de 
ver as coisas muito pelo lado positivo, eu nunca vejo as coisas pelo 
lado ruim.  No sentido profissional, eu acho que eu sei separar muito 
bem as coisas, às vezes a gente tá com problema em casa e às 
vezes é difícil separar, mas a gente controla, às vezes a gente tá 
com problema e no serviço esquece deixa aí deixa passar. As outras 
emoções que vão surgindo no dia a dia fazem com que a gente 
esqueça um pouco mais os outros problemas que a gente tem lá 
fora, eu acho que é isso. 

  

A dinâmica das emoções e das atividades em sala, bem como as interações 

sociais nela estabelecidas, alteram as percepções sobre as problemáticas que 

acompanham o professor e são externas ao contexto da escola. Consequentemente, 

quanto maior a percepção do professor sobre as suas emoções, maior a capacidade 

de reorganizar-se e estabelecer um convívio em sala de aula sadio e favorável à 

aprendizagem. O controle das emoções deve ser compreendido como 

aprendizagem, não como repressão, pois elas são fundamentais à dinâmica 

educacional estabelecida em sala. Em relação às experiências marcantes que 

ocorreram no âmbito escolar, a Jasmim afirma:  

 

A mais marcante para mim mesmo foi no Maternal 2, que foi uma 
turminha bem difícil e aí aconteceu de um aluno apertar o dedo na 
porta e aquilo ali para mim, caiu, desabou, assim para mim eu fiquei 
desesperada sem saber o que fazer, tanto que na hora eu nem corri 
para diretora para falar, para tentar resolver, eu queria mais era 
acudir ele, porque eu fiquei desnorteada, aquilo ali para mim foi o 
que marcou. Quando eu vi o aluno apertando o dedo eu fiquei com 
vontade de chorar, porque dói na gente e a preocupação de ver que 
o outro está sofrendo por uma coisa que machuca foi muito forte, eu 
fiquei com vontade de chorar mesmo, foi horrível, foi um desespero. 
Eu lembro até da avó dele que chegou dizendo ‘esse menino ainda 
tá chorando?’ e aí eu fiquei muito assustada com aquilo. Acho que 
para mim foi que marcou mais.  Foi uma angústia, um medo, eu senti 
medo e aí nesse mesmo dia aconteceu de uma mãe me chamar no 
carro tava muito chateada porque não sabia que tinha que vir de 
fantasia, foi na época do Halloween, e acabou que foram várias 
confusões nesse mesmo dia do ano de 2016, que ficou marcado. 

  



 
131 

 
 

 

A vivência de uma forte emoção, desencadeada pela empatia e pela ligação 

afetiva com a criança, demonstra a implicação e preocupação não somente com os 

aspectos educacionais e de cuidado, mas com a dor que o outro ser humano sentia, 

além da sensação de responsabilidade imposta pelo lugar de professora. Sobre o 

início da carreira e as sensações advindas, a professora Jasmim relata o medo e a 

insegurança:  

 

Quando eu entrei aqui nesta escola, eu fiquei bem apreensiva porque 
era a primeira experiência como professora mesmo e aí eu fiquei 
muito assustada ‘será que eu vou dar conta, será que eu vou 
aprender isso?’, porque são várias informações ao mesmo tempo e a 
gente fica meio confusa. A princípio eu fiquei bem com medo mesmo, 
mas depois, com o dia a dia, a gente vai aprendendo e a gente já vai 
mais tranquilo, hoje já está mais tranquilo para mim. No começo a 
gente fica meio insegura, às vezes tem medo até de falar uma coisa 
e entenderem errado e agora não, já me sinto mais acolhedora do 
que no começo. E assim, na minha primeira turma ele já eram 
maiores e a gente tem aquela acolhida, mas é diferente do que 
quando são os menorzinhos, que a gente quer abraçar mais, 
paparicar, botar no colo. Então eu acho que tem essa mudança ao 
longo do tempo, dependendo da faixa etária tem sempre uma 
alteração de comportamento. 

  

Além das transformações emocionais ocorridas ao longo da carreira, com a 

dissipação do medo inicial e a superação da insegurança, a professora Jasmim 

apresenta as diferenças entre as interações estabelecidas com crianças de 

diferentes faixas etárias. 

Ela traz conteúdos da sua infância relacionados à escolha pela profissão, 

demonstrando um profundo laço emocional, tanto pela escolha quanto pelo seu 

exercício, através da empatia e da preocupação frente ao bem-estar de seus alunos. 

Mostra-se muito responsiva às emoções das crianças, estabelecendo uma relação 

acolhedora, baseada no contato afetivo e físico, com abraço, carinho e colo. Embora 

a emoção de tristeza tenha sido alvo dos exemplos, a professora Jasmim traz em 

seu discurso a importância em perceber e educar suas emoções para que o contato 

afetivo com as crianças não seja prejudicado, dada a sua importância para os 

processos de aprendizagem infantil.  
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5.1.5 Professora Rosa 

 

Rosa tem 34 anos, é formada em Pedagogia e possui especialização em 

Psicopedagogia. Em relação à experiência na docência, afirma que iniciou em 2015 

na esfera pública, porém no começo de 2016 passou a trabalhar na escola estudada 

– inicialmente como professora auxiliar, assumindo o cargo de professora regente 

em agosto do mesmo ano. Logo, são 4 anos dedicados ao exercício da docência. 

Em relação à escolha pela profissão, a professora afirma: 

 

Eu já atendia duas crianças em casa nessa modalidade de ensino 
que eles chamam de ‘particular’, é um reforço, e aí diante disso veio 
aumentando ainda mais essa paixão por estar perto de criança, pela 
educação, e aí eu fiz a graduação e a pós. E essa graduação foi bem 
difícil porque o meu pai não aceitava que eu fizesse pedagogia, que 
eu fosse professora, então quando eu sai de casa, isso marcou 
muito, eu falava ‘bença pai’ e ele dizia ‘Deus te abençoe, mas não é 
isso que eu quero’. Aí ele dizia ‘não filha, eu quero que você faça 
Engenharia’, aí eu dizia ‘mas eu quero fazer pedagogia, eu amo!’. 
Então ficou dessa forma, sempre batia, em qualquer conversa que 
estávamos em família ele sempre batia nesse assunto, porque até 
então eu trazia isso comigo ‘eu vou me formar, mas meu pai não 
gosta dessa profissão, ele não quer’, e chegou um dia que ele 
faleceu e eu encontrei com o chefe dele e ele disse assim ‘tu não 
sabes a felicidade que tu deste ao teu pai, ele disse que depois do 
seu nascimento, o dia mais lindo para ele foi ele entrar por aquele 
tapete e te levar para receber o anel’.  E foi muito forte porque como 
ele não aceitava essa profissão, essa graduação, eu convidei o meu 
esposo para ser meu padrinho, não meu pai. Eu pensei ‘ele não 
aceita, então como que eu vou convidar ele?’. Só que meu marido 
não conseguiu sair do trabalho a tempo e quem que estava lá 
sentado? Ele! Aí eu perguntei ‘o senhor pode entrar comigo?’, ele 
disse ‘posso!’. E aí ele entrou e aí ele relatou para o chefe dele no 
trabalho que o dia mais feliz para ele depois do meu nascimento foi 
esse dia que ele me levou para receber esse anel. Então para mim 
foi assim ‘nossa, então ele aceitou, então eu amo muito mais a minha 
profissão!  

 

A professora Rosa percebeu sua inclinação para a docência no exercício do 

contato educativo, empenhando-se em capacitar-se ainda que a contragosto de seu 

pai. Neste sentido, o amor pela profissão a motivava a continuar mesmo diante da 

oposição de uma figura de referência, afeto e autoridade. Porém, ao saber que o 

momento de celebração da conclusão do curso foi uma experiência emocionante e 
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significativa para o seu pai, ela intensificou ainda mais a ligação emocional que 

mantém em relação à sua profissão. Esta ligação tem como consequência o 

comprometimento e o empenho em trabalhar da melhor forma, o que por vezes 

implica, inclusive, em uma sensação de frustração, quando ocorrem incidentes com 

as crianças ou quando o trabalho não alcança o resultado esperado. Em suas 

palavras:  

 

Como hoje eu tava falando com uma colega de trabalho, que muitas 
vezes ela me diz que me olha frustrada, aí eu digo para ela é porque 
eu não faço por fazer, então quando acontece algo que eu vejo que 
aconteceu, mas não foi por negligência minha, então eu fico muito 
frustrada, isso dói em mim, porque eu faço com muito empenho, com 
muito amor, aí a gente tava falando a respeito disso. 

 

Ao ser questionada sobre a sua experiência mais marcante como aluna, a 

professora Rosa responde que foi a Educação Infantil, apresentando uma memória 

perceptiva em relação a ela.  

 

Eu acredito que foi mesmo a Educação Infantil, tanto que quando eu 
entrei nessa escola, na minha entrevista eu senti o cheiro de giz de 
cera, tanto é que outro dia nós estávamos conversando a respeito 
disso com a coordenadora e ela disse que nunca sentiu cheiro de giz 
de cera na escola, mas eu acho que esse cheiro de giz de cera da 
Educação Infantil me marca muito. Sempre quando eu estou fazendo 
atividade eu lembro, eu acredito que foi mesmo essa primeira 
experiência, esse contato, essa vivência de pegar o lápis, de tá ali só 
vivendo o momento social, eu acho que é isso, eu sempre lembro e 
me traz algo bom. 

 

A vivência da Educação Infantil, e de seus elementos tão característicos como 

o giz de cera, marcou esta professora em seu campo perceptual, vinculando-se a 

uma experiência prazerosa do contato social, que promove a aprendizagem. Além 

desta percepção, Rosa relata uma difícil experiência vivenciada durante seu estágio:  

 

Com 4 meses de estudo na faculdade, eu já fui estagiar na escola e 
eu tinha um aluno com paralisia total, ele andava de cadeiras de 
rodas e quando ele chegava na escola tinha uma cadeira adaptada 
para ele.  E aí eu ficava horrorizada... eu acho que por isso que eu 
visto tanto [a camisa] que eu não queria ser igual àquela professora, 
porque quando a mãe chegava, ela era uma professora totalmente 
dedicada àquela criança e quando a mãe se ausentava, ela não era. 
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Quem ficava com ele era eu, as atividades eu que fazia tudo com ele, 
ele não falava mas ele se comunicava com o olhar, tanto que quando 
eu precisava levar alguém ao banheiro, ele ficava acompanhando no 
olhar e se eu vinha com a criança no braço, ele já ficava com olhinho 
cheio de água, lacrimejando, aí eu dizia ‘não precisa Luís Adriano 
[nome fictício], a tia Rosa precisa cuidar de todos [voz suave]’, aí eu 
explicava para ele. Incomodava porque quando a mãe chegava, era 
uma pessoa que não estava ali com ele e ela se comportava como 
se estivesse, eu acho que por isso eu visto tanto a camisa, isso me 
deixava muito incomodada, tanto é que me marcou tanto que eu 
ainda lembro o nome dele, ela [a professora] não viveu o que 
realmente ela precisava viver, que era dar atenção àquela criança, 
porque por mais que ele tivesse aquela deficiência, mas todo o 
cognitivo dele, as emoções, estavam ali totalmente preservadas. 

  

Neste relato de indignação com a negligência sofrida por uma criança, a 

professora demonstra suas concepções de integralidade do homem e da capacidade 

de aprendizagem de todos a partir da vinculação emocional, independentemente de 

suas condições ou limitações biológicas. A educação deve atingir a todos em suas 

características mais específicas; para isso, faz-se necessário um olhar sensível e 

uma prática responsável da docência que veja em cada um a possibilidade real de 

aprendizagem e, portanto, proporcionar-lhe o desenvolvimento. 

Rosa também demonstra o quanto as transformações ocorridas em sua vida 

pessoal, a partir da maternidade, tiveram impacto sobre a sua percepção em relação 

à dinâmica relacional estabelecida na escola. 

 

O nascimento da minha filha, o ser mãe me trouxe algo muito bom. 
Eu tive a minha filha depois de 4 anos de casada, mas mesmo assim 
eu tinha um vínculo muito grande como filha, é como se eu não 
tivesse casado. Depois que minha filha nasceu, eu tipo, vesti a 
camisa, ‘não, eu sou agora uma mulher de família’. Eu vou deixar um 
pouco de ser a filha, a filhinha, a primeira filha, a primeira neta, e aí 
eu tenho que ir pro meu lar, eu tenho que assistir meu esposo e 
agora minha filha mais. Eu acredito que mais essa experiência 
mesmo de ‘não, eu não sou mais a Rosa que era só da mamãe, 
agora eu tenho uma família’. O nascimento da minha filha me trouxe 
isso. Houve uma transformação muito grande, muito grande mesmo. 
E a respeito da vida profissional, eu acredito que essa mudança 
pessoal tão grande que veio na minha vida, eu acho que é [vista] 
todos os dias quando o pai deixa essa criança e confia. Nossa, a 
minha filha é o meu bem maior. É só uma manhã, mas são horas que 
passam e ali está toda uma confiança, está a vida deles. Eu acredito 
que isso, isso é o que mais me emociona, dizer assim que eles estão 
depositando toda a confiança em mim. E quando eles chegam e a 
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criança está sorrindo e correndo para os braços deles sorrindo. Aí 
ontem, o pai de um aluno, [que era] da sala da tia Dália, chegou e o 
aluno disse assim ‘eu não quero ir embora, eu vou ficar aqui mais um 
pouco. Por que você veio tão cedo?’. E isso, eu fiquei assim feliz, 
poxa, como eu alcancei ele, né? E na semana em que nós 
começamos, no primeiro dia, ele disse para o pai ‘você tem que vir 
antes de ficar noite, antes de ficar escuro’, ai o pai disse ‘eu prometo, 
antes de ficar escuro eu vou aparecer aqui, eu venho buscar você’. E 
ontem ele já perguntou ‘por que você veio?’. O pai teve que falar 
‘não, eu estou indo’, teve que se esconder e tal, pra ele ter a vontade 
de sair da sala. Isso é muito gratificante. 

 

Dessa forma, a partir da maternidade e da assunção do lugar ativo de 

educação em relação ao seu lar e à educação de sua filha, a professora Rosa 

passou a valorizar ainda mais o seu papel de professora e a responsabilidade que 

lhe é dada quando cada família deixa suas crianças sob seus cuidados, 

empenhando-se em nutri-las afetivamente através de uma relação dialógica, de 

respeito e confiança. Este empenho é ilustrado por meio do exemplo da criança que 

inicialmente estava receosa e amedrontada em ficar sob os cuidados da professora 

Rosa, desejando retornar o mais breve possível para o contato com os pais. 

Todavia, a partir da convivência emocional com a professora, ela passou a sentir-se 

segura o suficiente, inclusive, para desejar partilhar um pouco mais de tempo junto 

com a professora.  

A profunda implicação emocional com seu trabalho fez com que uma 

experiência muito marcante em sua vida estivesse totalmente atrelada ao âmbito 

profissional, tal como expõe a seguir:  

 

Eu acredito que o que mais marcou a minha vida foi quando eu 
consegui ter uma turma que eu pudesse chamar de minha turma e, 
passado algum tempo, acho que um ano ou um ano e meio, eu 
precisei pedir para a coordenadora para eu reduzir a minha carga 
horária, mas não era algo que eu queria, porque eu gosto de estar na 
escola, mas eu tinha alguém lá na minha casa que precisava desse 
meu tempo [a voz começa a ficar embargada]  e aí a coordenadora 
disse ‘Rosa talvez não seja viável isso’, então eu disse ‘infelizmente 
eu vou ter que me desligar da escola, porque é preciso’. Eu acho que 
foi isso que me marcou muito, aí eu acho que foi na última semana, a 
coordenadora disse assim ‘agora você vai ter que conversar com a 
diretora’ e eu tive que falar algo muito particular da minha vida com a 
diretora, para ela entender porque eu estava fazendo aquilo, não era 
porque eu queria, eu estava no auge da minha sensação enquanto 
profissional e aí eu trouxe para ela e isso que era algo muito grave e 
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ela entendeu. E aí o que me marcou muito foi na última semana, uma 
sexta-feira, que eu fiquei no plantão, a coordenadora inventou tanta 
coisa para eu ficar nesse plantão, e eram os pais que prepararam 
uma festa de despedida para mim e foi algo muito lindo. Foi algo 
assim muito verdadeiro, eu acho que foi o reconhecimento, por mais 
que eles não soubessem o motivo, eu nunca relatei, a única pessoa 
que sabe é a diretora da escola, porque ela precisava entender 
porque eu estava fazendo aquilo, e eles aceitaram, foi algo tão 
bacana que eles aceitaram, porque eles poderiam reagir assim ‘poxa 
Rosa, você tá querendo sair no meio do ano!’, mas não, eles 
entenderam e foi muito bonito, os meninos me abraçando, foi algo 
assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. 

 

A escola compreendeu que seria melhor para todos aceitar o desejo da 

professora de reduzir sua carga horária, com isso, a partir da metade do letivo em 

que houve essa mudança, a professora Rosa passou a ministrar aulas somente pela 

manhã, o que se mantém até hoje. Mesmo com essa alteração de horário e 

mudança em pleno ano letivo, os pais dos alunos e a própria escola foram sensíveis 

à necessidade da professora, demonstrando empatia e respeito pela história de vida 

dela e emocionando-a profundamente com as demonstrações de afeto, respeito e 

preocupação. Sobre as suas emoções no início da carreira e o modo como elas se 

transformaram ao longo do tempo, a professora Rosa afirma:  

 

Eu estou muito melhor em termo profissional, em segurança... Foi a 
maturação que ao longo do tempo me trouxe isso, as essas 
experiências também, nos trazem essa maturação também. Acho 
que no início era muito mais insegurança, insegurança em como 
receber esse aluno: ‘e agora? E esse pai?’. Hoje eu me sinto muito 
mais segura no tratar dessa chegada na porta [da sala de aula], no 
passar de como essa criança ficou. Nossa, não tem comparação, a 
segurança, a maturação. E o exemplo é do diário, entende? Numa 
mordida onde na primeira vez eu fiquei muito preocupada, ‘como eu 
vou passar isso para o pai? E agora? Nossa, como levar a 
coordenação? Vão falar que eu estava desatenta, desapercebida’.  E 
aí isso foi gerando confiança. No passado, agora não, mas no 
maternal 1 tem muita mordida, essa fase oral é bem presente deles, 
e aí eu [disse] ‘não gente, são pequenos’. Aí eu comecei também a 
ler também a respeito e quando tu busca, isso te traz também uma 
segurança. Já hoje não, eu já vou com um respaldo mesmo teórico, 
‘não, é normal, eles estão na fase oral, é um meio também de 
comunicação’. E aí, eu acho que é isso, a maturação do diário, das 
experiências.  
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Assim, a professora Rosa demonstra como superou a insegurança inicial 

através da aprendizagem com suas próprias experiências e com a investigação 

teórica, proporcionando aos seus alunos uma prática mais amadurecida e segura da 

docência. A modificação do contexto emocional vivenciado por esta professora em 

suas atividades profissionais implica na percepção das emoções como passíveis de 

modificação não somente em seu aspecto externo, comportamental, mas também 

interno relativo às percepções destas emoções diante de um estímulo. Rosa carrega 

consigo uma forte relação emocional entre as suas trajetória de vida pessoal, 

acadêmica e profissional, que se materializa na preocupação e no empenho em 

realizar um trabalho que de fato alcance a todas as crianças. 

De modo geral, as professoras têm histórias de vida e trajetórias emocionais 

que se intercruzam com a escolha pela docência, o que explica o comprometimento, 

o cuidado e a preocupação com o trabalho que desenvolvem, já que é fruto de 

intensa motivação e luta pessoal. Há, portanto, a ilustração prática da premissa de 

Fichtner: “o professor representa um modelo vivo da união do conhecimento e da 

atitude pessoal”. (FICHNER 2012, p. 223, grifo do autor). Não são técnicas em si 

que são decisivas para a aprendizagem, mas a pessoa do professor, quem ele é, 

sua história de vida, aliada aos conhecimentos que possui. 

A graduação, as vivências acadêmicas nos estágios e os acontecimentos na 

vida pessoal de cada uma delas foram fundamentais para o estabelecimento de uma 

prática fundada no respeito, na empatia e na emoção. Não se trata de uma 

expressão pura e livre de diferentes emoções, mas, pelo contrário, de percebê-las, 

reconhecê-las e de relacioná-las a novos comportamentos e percepções, naquilo 

que Vigotski compreendia como educação das emoções. Para este autor, “são 

precisamente as reações emocionais que devem constituir a base do processo 

educativo”. (VIGOTSKI, 2001, p. 144). 

As professoras apresentaram suas compreensões sobre a importância das 

emoções no contexto educativo e expressaram suas dificuldades iniciais no 

exercício da docência, da insegurança e do medo, ultrapassados por meio do estudo 

teórico, do apoio de outros profissionais da escola e de suas próprias práticas, que 

funcionam como aprendizagem contínua para o professor. Tais emoções ocorrem 

em consonância ao pensamento de Paulo Freire: “O que a contra indica, em face ao 
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medo, a ser educadora, é a incapacidade de lutar para sobrepujar o medo e não o 

fato de tê-lo ou de senti-lo”. (FREIRE, 2013, p. 161). Assim, em consonância com os 

pressupostos de Freire, as entrevistadas superaram o medo e as inseguranças 

iniciais ao assumirem uma postura de luta e enfrentamento dessas emoções em 

direção a uma prática da docência mais segura, tranquila e feliz. 

 

5.2 REFLETINDO SOBRE UM CONCEITO: O QUE SERIAM AS EMOÇÕES? 

 

Neste item, são abordadas as concepções sobre as emoções que cada 

professora possui e o modo pelo qual se expressam em seu fazer docente. Assim, 

através da percepção dos conteúdos, que emergem dos discursos de cada uma, é 

possível não somente compreender as concepções sobre o que são as emoções 

para cada uma delas, mas também o modo como tais pensamentos se articulam na 

escola enquanto grupo social. Dessa maneira, torna-se possível a comparação entre 

o paradigma teórico adotado neste trabalho e o microcosmo social existente na 

escola estudada. 

A professora Dália define as emoções do seguinte modo:  

 

Eu acho que é o que você transparece a cada momento. Se você 
está feliz, na tua cara eu já vi a felicidade. Eu pelo menos sou muito 
aparência, eu demonstro muito o que eu tô sentindo, se eu tô feliz o 
meu semblante muda, então os sentimentos e emoções é muito isso, 
é o que a pessoa vai te mostrando naquele momento. (Dália). 

 

A professora Jasmim realiza uma definição semelhante afirmando que 

“Emoção eu acho que é quando a gente expressa algum sentimento no momento, 

uma alegria, a felicidade... é demonstrar aquilo através de gestos”.  

Observa-se que é ressaltado nestas concepções o aspecto comunicativo das 

emoções, evidenciando suas características interna, enquanto percepção das 

alterações biológicas e sua vinculação com as memórias e vivências passadas, e 

externa, como expressão das alterações autônomas e da execução de certos 

comportamentos, vinculados à emoção, tal como exposto no item 3.2 deste trabalho. 
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A professora Hortênsia ressalta em seu discurso a importância da educação 

das emoções para uma dinâmica psicológica e, consequentemente social, 

saudáveis, afirmando que:  

 

As emoções podem te desestabilizar se você não tiver bem 
emocionalmente ou se você não tiver inteligência emocional. Se você 
não souber lidar com situações de estresse você se desorganiza 
totalmente. As emoções são fundamentais, correspondem aquilo que 
nos humanizam, mas ao mesmo tempo elas têm esse outro lado. (...) 
É isso, a emoção é o que nos humaniza, é o que nos aproxima dos 
outros, mas ao mesmo tempo a gente precisa viver as emoções e 
senti-las de uma forma saudável. É muito tênue a diferença entre 
você estar bem emocionalmente e você já está ficando doente 
mesmo, então a gente sempre tem que estar olhando para isso com 
cuidado para esse equilíbrio, isso é fundamental (Hortênsia).  
 

A professora Rosa compartilha desta mesma visão, trazendo em seu discurso 

conteúdos similares, conforme atestam as suas palavras:  

 

Emoções para mim é algo que te faz ser importante enquanto ser 
humano, porém se tu não souber trabalhar, ele pode te destruir como 
pessoa. Eu sou muito emotiva, então se eu não souber controlar 
essa emoção, alguém que me olhar pode dizer assim ‘olha ela é 
fraca’, mas não é fraca, é porque às vezes eu me deixo levar muito 
por essa emoção, principalmente com os meus alunos, eu cuido 
quando eles entram por aquela porta, tanto é que quando eles se 
machucam eu fico ‘nossa, eu poderia ter evitado’ e as professoras 
auxiliares dizem ‘mas eles são crianças podem se machucar’, aí eu 
digo, ‘sim, mas a mãe me entregou sem o machucado, como que eu 
vou entregar agora machucado?’, é uma responsabilidade muito 
grande e eu trago essa emoção. Eu não sei te explicar, mas eu tenho 
consciência que se eu não sei trabalhar bem essas emoções ela 
pode me levar a um declínio eu tenho essa consciência.  É bom sim, 
é bom para que você se sinta como ser humano.  Eu acredito que a 
sociedade está tão corrompida por essa falta, que se tornaram tipo 
‘eu vou viver aqui e acabou, eu vou olhar para o meu umbigo, eu só 
vou pensar em me dar bem, e tal’ e as emoções? E eu me colocar no 
lugar do outro? E a empatia?  E se eu estivesse no lugar dele? 
(Rosa).  

 

Dessa maneira, a professora Rosa ilustra a tradição dualista, que insere as 

emoções em um lugar inferior à razão e imputa fragilidade àqueles que as 

expressam, discordando claramente desse posicionamento, assumindo a visão da 

integralidade do homem, quando ressalta a importância das emoções para o 
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cuidado e a educação das crianças, trazendo questionamentos referentes ao 

esvaziamento das emoções e da empatia nas interações sociais em geral.  Tal como 

Vigotski, as professoras Hortênsia e Rosa inserem as emoções no âmbito das 

funções mentais superiores, que caracterizam o homem enquanto tal, e asseguram 

a importância da educação das emoções rumo à saúde mental, evitando que a 

desorganização psicológica inerente aos momentos de maior dificuldade e conflito 

culminem em sensações e comportamento destrutivos. “Desse modo, a emoção 

mantém o seu papel de organizador interno do nosso comportamento”. (VIGOTSKI, 

2001, p. 139).  

Em outro momento, a professora Hortênsia apresenta de modo direto a 

possibilidade da educação das emoções na Educação Infantil e o concretiza por 

meio de um exemplo:  

 

A criança, ela tem as emoções, ela não tem esse controle ainda, ela 
está aprendendo a lidar com as emoções dela, está ainda 
aprendendo o que são as emoções, a identificá-las, então o trabalho 
na Educação Infantil passa por isso, não tem como não passar, 
passa tanto por você ajudar a criança a lidar com as emoções, como 
com você respeitar as emoções que estarão à flor da pele, com a 
forma dessa criança lidar naquele momento com essas emoções 
quando ela não tem tanta perícia ainda. Eu tenho como exemplo um 
aluno que está muito bem hoje comparado com que ele já esteve 
antes, mas aqui e ali ele ainda chora, ele ainda é muito 
esquentadinho, com pavio mais curto, isso tem a ver com o 
temperamento dele, então eu tenho tentado trabalhar com ele para 
ele ser mais inteligente nesse aspecto, para que nos momentos de 
estresse ele consiga ter mais autocontrole e lide melhor com as 
emoções (...). Às vezes ele fala ‘eu já tô ficando nervoso’ então eu 
digo ‘então a gente vai se acalmar’. Isso de certa forma é bom 
porque ele já está tendo essa percepção do que estressa ele, que se 
‘agora já estou ficando nervoso’, então eu já sei que eu vou me 
descontrolar, então eu vou logo tratar de dar uma esfriada nisso. 
(Hortênsia). 

 

Assim, esta criança já identifica a emoção de raiva, a verbaliza e, no 

momento, está aprendendo a vincular esta emoção a pensamentos e 

comportamentos que não gerem destrutividade, possibilitando uma vivência menos 

danosa da emoção de raiva, em processo claramente educacional, que parte de 

uma expressão imediata das emoções para uma expressão mediada pelos 

processos de aprendizagem. 
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A professora Margarida realiza uma forte vinculação entre a vivência das 

emoções e a sua prática docente, trazendo à tona a interligação que existe entre os 

diversos aspectos do funcionamento psicológico humano, como a emoção, a 

cognição e a motivação, em concordância com a premissa de que “o pensamento 

tem sua origem na esfera da motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, 

interesses, impulsos, afeto e emoção”. (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1993, p. 

76). 

 

Eu acho que emoção é você ministrar uma aula e ver o retorno do 
aluno, ver o aluno dando as respostas que você está estimulando, aí 
eu acho que isso enche o professor de emoção e de alegria de poder 
não desistir. Ao ver que a criança aprende, responde, eu fico 
encantada, ‘babando’. Eu acho que a emoção é você estar feliz com 
aquilo que você está fazendo, porque você se você não tem uma 
emoção, você vai ficar desmotivado. Pode ter qualquer problema 
mas você tem que estar motivado todo tempo. Se eu estou motivada 
a trabalhar, a lutar pelos meus objetivos, me encho de emoção! 
Emoção para conquistar aquilo que eu almejo! (Margarida).  

 

Assim, o encantamento e o prazer que envolvem o seu fazer profissional 

funcionam como um mecanismo de incentivo não somente para ela enquanto 

pessoa e professora, mas também para as próprias crianças, que, ao se sentirem 

seguras e motivadas pela professora, lançam-se no processo de aprendizagem e 

retroalimentam as emoções que emergem no convívio social. Nas palavras de 

Vigotski: “Antes de comunicar aquele ou este sentido, o mestre deve suscitar a 

respectiva emoção do aluno e preocupar-se com que essa emoção esteja ligada a 

um novo conhecimento”. (2001, p. 144). O contágio das emoções possibilita não 

somente a aprendizagem dos conteúdos e experiências a serem contemplados em 

Educação Infantil, mas também o fortalecimento dos vínculos emocionais que, por 

sua vez, funcionam como catalizadores nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento humanos. 

De modo geral, em consonância ao posicionamento teórico assumido neste 

trabalho, as emoções são concebidas pelas professoras entrevistadas como um 

aspecto indissociável do processo educativo, sendo elas próprias alvo de educação. 

Ou seja, tanto as emoções são imprescindíveis à aquisição de novos conhecimentos 

quanto podem ser o alvo, o novo conhecimento a ser descoberto e internalizado.  
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Tal como Vigotski, as professoras não compreendem a educação das 

emoções como repressão ou negação, mas como uma mudança na forma de 

exprimi-las, vinculando-as a outras emoções e a comportamentos que não gerem 

prejuízo ou destrutividade e que sejam orientados para uma finalidade.  

 

Esse domínio das emoções, que constitui tarefa de qualquer 
educação, à primeira vista pode parecer uma repressão dos 
sentimentos. De fato, significa apenas subordinação do sentimento e 
sua vinculação às demais formas de comportamento, sua orientação 
voltada para um fim. (VIGOTSKI, 2001, p. 147). 

 

Embora não apresentem uma definição específica ou um fechamento 

conceitual sobre as emoções, as professoras as caracterizam e expõem suas 

concepções, ilustrando-as por meio de exemplos da convivência cotidiana. Essas 

concepções estão na fala de todas as entrevistadas, seja no transcorrer de toda a 

entrevista, seja quando questionadas especificamente sobre a definição das 

emoções, de modo que uma professora complementa aspectos relacionados à 

emoção que a outra deixou como lacuna. Isto implica em uma visão convergente 

sobre as emoções ao demonstrar harmonia de compreensões e comunhão de 

paradigmas educacionais no corpo docente da referida escola. 

 

5.3 A CONVIVÊNCIA HUMANA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Neste item são abordadas as interações sociais estabelecidas na escola, o 

modo como se configuram e em que sentido elas se articulam com as emoções de 

professores e alunos no exercício da aprendizagem. Logo, busca-se apresentar 

como professores da Educação Infantil lidam com as suas emoções em seu fazer 

docente e como mediam as emoções na dinâmica social estabelecida em sala de 

aula. Para tanto, as falas das professoras e os exemplos das vivências em sala de 

aula serão expostas e articuladas no intuito de se perceber semelhanças e 

diferenças, buscando compreender como o contexto da escola de forma geral 

contribui para as dinâmicas sociais estabelecidas em cada sala de aula. 

As professoras Dália e Hortênsia apresentam modificações específicas ao 

seu fazer docente, mas que vêm superando ao longo de seu trabalho, a partir da 
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percepção de sua importância para o desenvolvimento infantil. Dália está 

conseguindo superar sua dificuldade em relação a contato físico, tão solicitado por 

crianças pequenas e Hortênsia vem conseguindo estabelecer uma relação cada vez 

mais horizontal e democrática com seus alunos. 

A professora Dália afirma:  

 

Antes eu não tinha isso de ter esse contato tão físico, [foi algo] que 
eu vim conquistando, foi uma barreira que eu fui quebrando e hoje já 
é muito mais presente isso em mim, ainda não é muito predominante, 
mas hoje já se vê mais. Então isso eu acho que é uma coisa que é 
perceptível de mudança emocional da minha relação com os 
alunos. Eu acho que isso eu tenho conquistado, esse contato físico e 
as outras coisas eu acho que é mesmo isso que você vai 
conquistando, você vai mudando. Se você brincava desse jeito, você 
vai mudando aos poucos, mas foi mais essa questão do abraçar 
mesmo. Também vai muito das crianças, porque às vezes você 
se identifica mais com essa turma, aí depois vem uma outra 
totalmente diferente e tu tens que te adaptar a eles, que é o exemplo 
desse ano. A turma da manhã é totalmente diferente da turma da 
tarde, as respostas e até o jeito deles é diferente, então eu tive que 
me adaptar a duas turmas muito diferentes. De manhã eles brincam 
juntos e à tarde eles têm mais esse negócio de brincar separado, aí a 
gente tenta unir, e de manhã já é tão junto que a gente tem que 
separar um pouquinho. Então eu acho que assim é uma adaptação 
também do professor, de acordo com a turma que ele vai pegando, 
com as crianças, ele vai se adaptando. Eu acho que a gente é uma 
borboleta o tempo todo. (Dália). 

 

Percebendo a sua dificuldade em manter uma relação de maior contato físico, 

com abraços e oferta de colo às crianças, esta professora vem modificando suas 

próprias emoções em relação a este contato, permitindo-se ultrapassar essa barreira 

e proporcionando uma relação mais adaptada a cada turma enquanto grupo social 

dotado de características específicas. Desta maneira a professora Dália apresenta a 

importância da percepção e da aprendizagem das características de cada grupo 

social, mediando as emoções conforme a dinâmica de cada um e, com isso, 

evitando uma prática engessada e padronizada, que não contempla a variedade de 

relações que existem em diferentes grupos sociais.  

Assim, a mediação das emoções e da convivência humana é realizada 

conforme as necessidades de cada grupo. Logo, se em uma turma os alunos têm 

dificuldades em brincar juntos, este será o aspecto estimulado, incentivando 



 
144 

 
 

 

interações criança-criança, para que progressivamente elas próprias desenvolvam 

esta intencionalidade no contato com os colegas. Se ocorrer o extremo oposto, ou 

seja, caso as interações criança-criança sejam tão frequentes e intensas que 

dificultem o desenvolver da rotina escolar, impedindo o estímulo de outros aspectos 

fundamentais ao desenvolvimento da criança, como o respeito aos limites e à fala do 

outro, então tais interações devem ser mediadas pelo professor de modo que não 

dificultem o alcance dos objetivos traçados para cada atividade, mas que funcionem 

como promotoras da aprendizagem. 

Esta forma de conceber o processo educativo, de ajustá-lo às capacidades e 

momentos de desenvolvimento de cada criança, possibilita uma atuação prospectiva 

em relação aos processos de aprendizagem, permitindo um trabalho na Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Assim, é fundamental conhecer os alunos, suas 

capacidades e dificuldades, para que o ensino possa se inserir na lacuna entre o 

que a criança já alcança sozinha e o que realiza somente com auxilio, sendo 

eficiente, promovendo desenvolvimento e desafiando as crianças dentro das suas 

possibilidades de aprendizagem, tal como proposto por Vigotski na obra “A formação 

social da mente” (2007). 

A professora Hortênsia diz:  

 

Tenho tentado ter uma relação mais horizontal com eles, o que é 
muito difícil porque a nossa referência pessoal de escola não tem 
nada a ver com isso, mas aqui e ali eu já consigo. Até a forma como 
eles falam comigo já é ‘você não está cumprindo o que a gente 
combinou’, no sentido de falar mesmo e falam porque eles sabem 
que podem falar ‘to chateado com você, estou triste com você, agora 
foi você que fez a bobagem’ e eu ter que dizer ‘fui, dessa vez fui eu 
que fiz a bobagem, então desculpa’ ou então ‘Qual foi a bobagem? 
Ah é verdade, eu não fiz o que a gente combinou, então desculpa’. 
Isso é pequeno, mas é um começo para eu tentar ter um 
relacionamento mais horizontal com eles, mas eu estou me 
trabalhando nesse sentido. Aqui e ali é lógico que a gente tem que 
ter aquela autoridade, porque por mais que a gente tente 
horizontalizar essa fala, não há uma relação igualitária, a gente sabe 
que há um desnível em relação à criança, uma questão até de 
maturidade. (...) Então assim eu vou tentar ao longo da minha 
carreira caminhar para isso, para conseguir organizar os grupos no 
sentido de que eles tenham mais autonomia, principalmente nesses 
momentos em que eles estão livres. Claro que em uma hora eu 
preciso dar uma orientação, né? Mas assim, que eles consigam se 
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organizar mais como grupo, sem que eu precise estar sempre sendo 
tão arbitrária, dizendo: ‘senta, levanta, vai, volta’. 
 

 

É na oportunidade de fala de todos os participantes da interação social que 

ocorre o intercâmbio de emoções, signos e signos e significados, proporcionando 

aprendizagem a professores e alunos. Haja vista que “Interação e intercâmbio 

implicam, necessariamente, que todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem devam falar e tenham oportunidade de falar”. (MOREIRA, 2017, p. 

119, grifo do autor). Esta liberdade de fala e de contato afetivo e social com o 

professor é fundamental para o estabelecimento de uma prática democrática em 

sala de aula: “(...) para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar 

sendo com as liberdades e não contra elas”. (FREIRE 2015a, p. 96, grifo do autor). 

Embora na própria rotina estabelecida na escola haja a prática do sentar no 

chão juntos e exista o estímulo à fala de todos, a professora Hortênsia deseja 

intensificar esta horizontalização, estendendo a possibilidade de fala das crianças 

também à expressão de suas emoções, inseguranças e angústias, posicionando-se 

em um lugar de escuta e compreensão para evitar um postura vertical e repressora. 

“Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé dos homens, o diálogo se faz uma 

relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia”. 

(FREIRE, 2015a, p. 113). 

As professoras demonstram o entrelaçamento emocional que existe na 

dinâmica social estabelecida entre todas as pessoas que compõem o grupo social, 

sejam alunos ou professores. Assim, se por um lado as emoções do professor se 

refletem nas ações dos alunos, o mesmo se verifica em sentido contrário: as 

emoções dos alunos se refletem no professor, proporcionando a ambos, no contato 

social, a superação de seu estágio emocional inicial.  

Para a professora Dália:  

 

Eu acho que é muito dependente o modo como está, a questão da 
emoção, porque transmite, então se eu não tô bem, transmite para 
os meus alunos, mas eles são aquela coisa que te dá um ânimo, que 
te dá uma força que te levanta, gigantesca, que não tem como 
descrever. Eu posso não estar bem, mas com eles, muda. Não vou 
dizer que eu também fico 100%, mas assim você muda o seu jeito, 



 
146 

 
 

 

você sorri, você canta, você dança, você tá entregue ali para 
eles, mas parece que se você sai de dentro da sala, volta aquela 
sensação que você estava e isso vale muito também para a equipe 
[professoras auxiliares] que você tá trabalhando, porque também, 
querendo ou não, você não se permite conversar, mas nem é algo 
com aquela pessoa, é contigo, é algo que aconteceu com você, mas 
que você não pode nem dizer para o outro, porque nem para todo 
mundo você conta o que está passando, mas acaba que interfere na 
relação muito. Então essa questão das emoções, você tem que estar 
muito bem preparada para todo tipo de coisa que acontecer, porque 
você não vive só, você vive em um grupo de pessoas e depende de 
todo mundo, a gente não depende só da gente. Então tu tens que 
estar muito segura disso que tu estás sentindo, porque pode 
atrapalhar tanto dentro da sala, quanto fora. (Dália).  

 

Verifica-se que professora Dália ressalta importância da auto percepção e a 

imersão social que existe na escola, afirmando o quanto a rotina em sala de aula é 

restauradora das emoções, na medida em que implica na atividade lúdica do 

homem. A professora Hortênsia, em uma visão semelhante, compartilha sua 

percepção: 

 

A gente entra em sala de aula trazendo as nossas emoções junto e é 
um público que você tem que ter mais paciência, que você tem que 
ter mais controle, mais equilíbrio emocional justamente por isso tem 
aquela coisa da contagiosidade das emoções: se você está mais 
agitado, se você está chateado, se você está desmotivado, a gente 
percebe nas crianças o reflexo disso, então a gente tem que estar 
bem e ao mesmo tempo precisa ter essa sensibilidade de entender o 
que ela está sentindo, não maximizar, mas também não subestimar 
as emoções.  Eu acho que não é fácil não de jeito nenhum fazer essa 
mediação das emoções, porque a gente não é professor só de 
trabalhar um conteúdo, a gente tá formando pessoas, então a gente 
precisa também ajudá-los nesse sentido de se conhecer, de se 
entender, de se autoavaliar. (Hortênsia). 

 

A professora Hortênsia apresenta em sua fala a característica da Educação 

Infantil de desenvolver integralmente a criança, em todos os seus aspectos, tal como 

previsto na LDB quando discorre sobre a finalidade da Educação Infantil. Logo, na 

convivência humana escolar ocorre também a estruturação psicológica infantil, com 

a construção do autoconceito e da autoestima das crianças.  

O professor é um ser humano dotado de várias emoções, assumi-las ou 

percebê-las não corresponde a um ato de fragilidade, mas de aprendizagem, afinal, 
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“a educadora não é um ser diferente, invulnerável. É tão gente quanto o educando”. 

(FREIRE, 2013, p. 161). Quando há compreensão sobre o estado emocional em que 

se está imerso, há também a possibilidade de superação deste, ou seja, ocorre o 

surgimento de novas formas de pensar e agir perante as emoções, tal como 

exemplifica a professora Jasmim: 

 

Quando uma aluna minha mordeu a outra, eu fiquei muito chateada, 
eu fiquei assim sem noção, eu peguei ela no colo comecei a brigar 
mesmo com ela aí depois eu pensei ‘não, eu tenho que dar uma 
controlada, porque também não é assim’, eu acho que fica muito 
marcado. Entre elas têm bastante emoção o tempo todo, muito afeto, 
carinho mesmo, que por mais que aconteça algumas coisas de ruim, 
eles nunca ficam com medo um do outro. Por exemplo, essa aluna 
que foi mordida nunca fica com medo da colega, pelo contrário, a 
busca cada vez mais, quer sentar perto da colega, então eu vejo que 
tem muito carinho, tem muito amor um pelo outro lá na sala e da 
gente [equipe de professoras] em relação a eles. E entre a nossa 
própria equipe tem muita afetividade, tem muita confiança. Eu acho 
que quando a gente trabalha com confiança tudo flui dentro da sala, 
eu acho que isso é bom também para todo mundo.  A dinâmica toda 
vai dando certo, não precisa nem a gente está falando o tempo todo, 
uma para outra, a gente já sabe o que tem que fazer. Eu acho que é 
muito assim na nossa sala, tem muita harmonia entre todos, tanto 
entre os alunos quanto entre os professores. (Jasmim).  

 

Neste caso, tanto a professora reviu e modificou sua maneira de agir frente a 

uma ocorrência de mordida quanto a própria criança que mordera sentira, através 

das emoções e palavras da professora, que aquela não é a melhor forma de agir em 

relação à colega. Porém, mesmo diante desses incidentes comuns na Educação 

Infantil, devido à predominância da oralidade no processo de conhecer o mundo, o 

grupo é tomado por relações de carinho e amor entre as crianças e as professoras. 

Neste episódio é perceptível o emprego das três condições facilitadoras à 

aprendizagem, na perspectiva do Rogers: a autenticidade, presente pela expressão 

genuína da emoção da professora; a aceitação, que corresponde ao apreço pelo 

aluno mesmo diante de suas imperfeições e erros, tal como a mordida; e a 

compreensão empática, que corresponde à intenção de compreender o aluno sob o 

ponto de vista deste, o que ocorreu quando a professora percebeu que a sua atitude 

poderia ficar muito marcada para a criança, que ainda se encontra em um momento 
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de imaturidade emocional, psicológica e social, fortemente marcado pela 

sensorialidade oral. 

É através da percepção das próprias emoções e do afeto que sente em 

relação aos seus alunos que a professora Rosa ilustra a importância da mediação 

das emoções para a aprendizagem das crianças:  

 

Eu acho que eu não seria a professora Rosa sem essas emoções, eu 
não teria as minhas características se não tivesse as emoções tão 
afloradas, que eu acho que até muito às vezes, mas me faz ter 
orgulho de mim, porque eu sinto outro deixando essa emoção viva 
dentro de mim, com amor, com carinho. Às vezes eu me machuco 
muito fácil, mas eu tenho orgulho de mim mesma, de ser assim. Essa 
semana um aluno me olhou e isso me marcou muito, ele olhou para 
mim e disse assim ‘tia Rosa você tem um olhar muito especial’, aí eu 
disse ‘ai que legal, estou me apaixonando’, ele me deu um abraço e 
esse aluno é muito sensível, é uma criança muito sensível, e aí 
quando foi semana passada ele falou assim ‘tia Rosa a outra tia não 
faz parte da nossa família porque ela é da família da manhã, mas 
sabia que você já faz parte da nossa família da tarde?’.  Aí eu disse 
‘nossa, eu fiquei muito feliz de ser tão bem recebida’.  Então, eu 
acredito que eu alcanço essas crianças muito com as emoções, com 
essa emoção do amor, do me dar total, por mais que isso me traga 
alguns prejuízos.  De me dar tanto e às vezes a pessoa que está ali, 
do lado de fora, não consegui ver o tanto que eu estou me dando 
para aquela situação e às vezes ser interpretada mal. Até mesmo em 
relação aos pais, de você dizer ‘nossa, olha esse conteúdo, ele 
alcançou! Nossa, que legal!’ e às vezes os teus olhos ali 
lacrimejarem de emoção, ‘poxa, ele alcançou e não foi com a varinha 
mágica, foram estímulos todos os dias’ e aí você passar aquele 
momento único pro pai e aí ele olha para você e só fala ‘ah que 
legal... Ele evacuou, ele comeu, ele falou alguma coisa?’. Aí eu sinto 
‘poxa, parece que o meu trabalho não é tão importante’. (Rosa).  

 

Esta fala ilustra o quanto na intencionalidade educativa do professor, que é 

emocionalmente comprometido com o seu trabalho, residem diferentes emoções e 

expectativas, não somente em relação ao próprio aluno, mas também às suas 

famílias. Assim, as emoções de felicidade desencadeadas na professora pelo 

alcance de determinado objetivo proporcionam à criança tanto emoções internas, de 

prazer para atingir a finalidade da atividade, como também pela percepção das 

emoções da professora frente à sua conquista.  

Em relação às famílias das crianças, muitas vezes existe certa confusão em 

relação ao trabalho do professor, não compreendendo que a Educação Infantil 
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superou o aspecto assistencialista, inserindo-se no contexto educacional e 

articulando-se ao cuidado, mas não se restringindo a ele. E é justamente na 

dificuldade de entender o aspecto educativo da Educação Infantil que reside um 

ponto de tensão entre as famílias e a escola, o qual vem sendo superado a partir de 

reuniões que fornecem elementos para que as famílias compreendam a Educação 

Infantil enquanto tal. Destaca-se que, conforme as famílias compreendem a 

importância das atividades e estímulos que as crianças recebem na escola, para 

além dos cuidados com a higiene e a alimentação da criança, ocorre também a 

progressiva valorização das produções das crianças, que funciona como mais um 

incentivo à aprendizagem das mesmas.  

A professora Margarida também expõe o modo como aprende com as 

crianças, sobre as suas características mais próprias e também as atípicas, além de 

exemplificar a dificuldade das famílias em entenderem o aspecto educativo próprio 

da Educação Infantil, a partir da prática recorrente de não contribuírem com 

elementos fundamentais à realização de algumas atividades em sala de aula.  

 

A minha turminha é muito agitada, mas são crianças que respondem 
muito! Se você perguntar o número, eles falam, as cores, as formas... 
Eles têm responsabilidade com atividades deles, que eles falam ‘é a 
minha atividade, é a minha atividade!’. Quando o pai não manda uma 
foto para uma atividade, eles ficam muito tristes, aí olham para a tia 
Margarida como se ela fosse a culpada [risos]. Dizem: ‘tia Margarida 
e a minha foto?’. Já mandei aviso, conversei com o pai, e o pai não 
mandou a foto, então eles [as crianças] também cobram muito. São 
danadinhos? São! Mas eles são crianças! Uma criança que fica 
parada, ela tem algum problema, lógico que a gente vê algumas 
coisas e pensa ‘isso é porque a família não estimula, não conversa 
com a criança’, tem isso, mas ‘o ser criança’ a gente tem que ter 
esse olhar! A criança pula, corre... (...) eu aprendo muito com eles é 
uma psicologia todo dia, eu aprendo com eles, aprendo com você, 
com a coordenadora, com a diretora, entender esse choro... Tem que 
ter esse olhar!  Outro dia uma aluna minha estava chorando demais, 
aí eu fiquei percebendo e descobri que ela estava se sentindo mal, 
na verdade estava com um problema no ouvido, porque ela não é 
assim. Então até sobre o choro o professor precisa ter um olhar para 
diferenciar o choro de manha, o choro de dor, então tem que ter esse 
olhar. (Margarida).  

 

A professora Margarida revela a prática de dar liberdade às crianças para 

comportarem-se enquanto tal, correndo, pulando, brincando etc., mostrando que, na 
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própria agitação há aprendizagem, há preocupação com as atividades da escola, há 

implicação e comprometimento com os objetivos traçados para elas. Assim, a 

liberdade de expressar suas características traz os sentimentos de segurança e 

confiança necessários à aprendizagem. 

Além disso, Margaria traz a perspectiva da sua aprendizagem, demonstrando 

que o professor pode não somente aprender sobre os seus alunos, mas também 

aprender com eles na dinâmica relacional existente em sala de aula, em 

concordância com o pensamento de Freire: “o educador já não é o que apenas 

educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao 

ser educado, também educa”. (FREIRE, 2015a, p. 96). Ademais, pode proporcionar 

aprendizagem a todos, por meio de um olhar específico às necessidades de cada 

aluno e do grupo em geral, atuando com uma intencionalidade que favorece a 

autopercepção das crianças e a aprendizagem de novas formas de agir e sentir, 

mediante os estímulos e interações que ocorrem em sala de aula e na escola como 

um todo.  

Além da dinâmica estabelecida entre as próprias crianças, a professora 

Margarida ilustra situações em que as suas próprias emoções afloram no contexto 

da sala de aula, mostrando o prazer e a gratificação que advém do contato com as 

crianças e com a relação de confiança e amorosidade com elas estabelecida.  

 

São muitas emoções, muitas... Quando a mãe vem buscar o aluno e 
ele não quer ir embora, aí eu penso que é porque fica o dia inteiro 
comigo, aí a criança não quer ir embora. Por um lado eu fico até 
envergonhada, porque eu fico pensando que essa mãe pode estar 
com ciúmes, de repente ela pode sentir isso. Lógico que nenhuma 
delas demonstrou o ciúme da professora com filho, mas eu tenho 
essa preocupação. São muitas emoções quando a criança chega 
sorrindo, corre para abraçar a professora, quando dá um tchau, uma 
despedida que tá indo embora, quando traz um presentinho cheio de 
felicidade para a tia Margarida, isso a gente fica mesmo bem 
emotiva, enche a gente de emoção esses atos do cotidiano ou 
quando pega o cabelo da tia e diz ‘tá cheiroso o cabelo da tia 
Margarida’ e o cabelo tá suado [risos]. Então essas coisas mexem 
com a gente, quando presta atenção no brinco da tia que é igual ao 
brinco da mãe, aí a gente percebe que são observadores, então isso 
deixa a gente bem feliz. (Margarida).  
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Desta forma, Margarida ilustra a relação de proximidade e contato que 

mantém com seus alunos, trazendo elementos da rotina da criança, e avaliando 

aspectos ligados à percepção, à aprendizagem e à dinâmica psicológica infantil.  

A professora Jasmim e a professora Rosa trazem dois aspectos 

imprescindíveis à dinâmica educativa da Educação Infantil: a confiança e a 

segurança das famílias e crianças no trabalho e na pessoa do professor.  

 

É muito importante você está se sentindo seguro com aquela pessoa 
que você está ali todo dia porque às vezes eu penso assim ‘o 
fulaninho de tal chora todo dia, será que o pai pensa que ele não 
gosta da gente aqui da escola? Será que ele pensa que a gente tá 
fazendo alguma coisa de ruim?’.  A gente sempre tenta tá próximo, tá 
brincando, tá fazendo brincadeiras. Às vezes faz uma bobagem e a 
gente tem que dar bronca, porque é preciso também, mas eu acho 
que é sempre importante a gente está sempre próximo, perguntando, 
abraçando, beijando, porque a criança também se sente acolhido 
né? Eu acho que é isso que faz com que as relações acabam se 
estendendo mais. Principalmente quando tem a separação para 
outra professora [com a mudança de ano], às vezes eu fico com 
coração apertadinho... vai para outra professora, mas eu queria ir 
junto. Eu acho que é bem assim, fica bem marcada essa amizade 
para a gente, tanto que às vezes eu chamo [o aluno] de meu amigo, 
‘vem cá meu amigo, venha cá minha amiga’, para não ficar só assim 
‘ela é a minha professora...’, [mas sim] ‘bom, ela é minha professora, 
mas ela é minha amiga também’, eu sou desse jeito. (Jasmim).  

 

A amizade com as crianças é ilustrada na fala da professora Jasmim que, à 

semelhança da professora Dália, demonstra a importância do brincar na Educação 

Infantil, um mecanismo de aprendizagem e desenvolvimento, já que age na Zona de 

Desenvolvimento Proximal da criança, possibilitando a aquisição e a recriação de 

conceitos, significados e signos, bem como a dissociação entre a concretude do fato 

e o aspecto imaginário da ação, retirando-lhe da passividade e colocando-a na 

perspectiva da ação, tal como concebido por Vigotski. Além disso, é expresso o 

modo como os choros e resistências apresentados por algumas crianças são 

tratados: através do acolhimento, da atenção e do estímulo à brincadeira.  

A percepção da professora Rosa em relação à importância da segurança e da 

confiança é descrita a seguir:  
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Eu peguei uma turminha de uma professora que pediu para sair, os 
pais já estavam acostumados com ela, então foi algo muito grande 
para mim a primeira experiência e eu já ter todo esse contato, já ter 
essa vivência para mim, foi algo que eu tive que me manter forte 
para conseguir e eu tenho esse exemplo. Quando eu recebo uma 
turma que tem toda aquela adaptação, eu lembro muito de quando 
eu iniciei aqui, que eu tive que romper barreiras, porque a confiança 
de um pai quando tu adquires é algo surreal e depois vem outra 
pessoa que você não sabe como vai cuidar do teu filho... eles estão 
deixando algo que é muito precioso para eles, então eles querem 
que cuidem da melhor forma, então foi um desafio muito grande para 
mim essa experiência.  A infância é a plenitude da vida, porque é a 
base da vida e a gente leva para o governo, mas eles não se 
preocupam, aqui no Brasil não tem essa preocupação que a base é 
aqui, os doutores eram para estar aqui nessa base, mas ainda é 
muito pouco para dimensão do que essa base pode vir a construir. A 
infância para mim é isso, é a inocência, mas também é a plenitude 
de tudo da sociedade, é a inocência que nos traz o amor, é a 
inocência que em uma frase como meu aluno falou ‘você tem um 
olhar especial’, que às vezes você tem um contato tão forte com 
adulto e não ouve uma frase dessas e parar para refletir assim ‘eu 
acho que eu tenho esse olhar especial’ e eu acho assim que essa 
inocência que encanta, que poderia ser muito mais amparada, muito 
mais reconhecida, como um dia eu falei para a diretora ‘essa escola 
é uma utopia, porque é uma educação que envolve o amor, o 
cuidado, que traz conhecimento, que traz um estímulo muito bom’. E 
aí eu posso fazer essa parábola: você abre essa janela e olha lá fora, 
não existe lá fora essa educação que é feita aqui, é utopia. (Rosa). 

 

A professora Rosa ressalta a importância do desenvolvimento de estudos e 

pesquisas sobre a Educação Infantil, com aumento do número de pesquisadores, 

doutores e mestres nesta etapa da educação básica. Ademais, apresenta a forte 

relação que estabelece com sua turma, expressa pela fala de um aluno sobre o 

modo como percebe o olhar da professora. Assim, através de um contato de 

proximidade, acolhimento e segurança, há também a reciprocidade destas 

características, expressa seja pelas manifestações de carinho das crianças, seja por 

suas elaborações verbais, que clarificam as emoções presentes no contexto 

educativo. A professora Rosa ressalta, utilizando uma imagem metafórica, o quanto 

a dinâmica relacional que existe na escola estudada é pautada no amor e no 

cuidado, visando o conhecimento, algo que, segundo a sua visão, não é comum no 

cenário da Educação Infantil, mesmo que a legislação conceba como indissociáveis 

a educação e o cuidado nesta etapa da educação. 
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Em termos gerais, as professoras entrevistadas compreendem-se como seres 

integrais, dotados de aspectos cognitivos, sociais, emocionais, volitivos, perceptivos 

etc., portanto, levam as suas próprias emoções para o contexto de sala de aula, 

percebendo que, quanto mais atentas e sensíveis estiverem em relação às 

manifestações dessas emoções, mais a dinâmica relacional do grupo funcionará em 

benefício dos processos de aprendizagem de todos. Quanto mais conscientes de 

suas emoções frente à relação estabelecida com o aluno, mais as professoras 

conseguem estabelecer um contato edificador de conhecimento.  

Assim, não há frieza ou distanciamento emocional, pelo contrário, todas as 

professoras relatam situações de extremo comprometimento emocional com o outro, 

possibilitando aprendizagens para o grupo de maneira geral, ou seja, tanto para os 

alunos, quanto para as próprias professoras. Este contexto apresenta uma ligação 

com as ideias de Freire: “Não é certo [...] que serei tão melhor professor quanto mais 

severo, mais frio, mais distante [...] me ponha nas minhas relações com os alunos no 

trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar”. (2015b, p. 138). 

A mediação das emoções no grupo social, independente do lugar físico da 

escola em que estejam, seja na sala de aula, no parquinho ou no refeitório, ocorre 

na própria dinâmica relacional, que é acolhedora e cuidadosa, por meio de estímulos 

à identificação dos sentimentos das crianças, da escuta das demandas destas e por 

meio do comprometimento com cada uma das crianças, que possibilita um ambiente 

de liberdade de expressão e de busca pelo bem-estar e pelo desenvolvimento da 

criança em todos os seus aspectos. Para Souza Neto:  

 

Desde o nascimento, o ser humano necessita do outro, se faz com o 
outro e, nessa relação, constrói o conhecimento [...]. Quando fala 
com o outro ou estabelece formas de vínculos, um sujeito acaba 
sempre por descobrir alguma coisa de si mesmo. (2009, p. 164). 

 

Dessa maneira, é no relacionar-se que as professoras identificam se o 

momento é mais propício para a brincadeira, para o relaxamento ou para a bronca, 

esta que ocorre diante de algum ato que fuja às regras de convivência ou que 

provoque mal estar no grupo, tais como as birras e mordidas. Também é através 

desse contato com os alunos que as professoras aprendem sobre si, sobre as suas 
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sensações, reações e características frente à ação do outro, podendo modificá-las 

ao longo do tempo. 

 

5.4 RELAÇÕES ENTRE EMOÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

Neste tópico são apresentadas as ideias e percepções das professoras sobre 

as relações possíveis entre as emoções e o processo educativo, exemplificando-as 

por meio de vivências decorrentes de seu trabalho em Educação Infantil.  

A professora Dália acredita em uma articulação fundamental entre emoção e 

educação, sendo que a primeira pode ser tanto facilitadora quanto bloqueadora ou 

impeditiva à segunda, a depender do modo como o professor gerencia as emoções 

em sala de aula. Para ela, o sucesso do aluno em desenvolver-se tem relação direta 

com o modo como professores e alunos se relacionam em sala de aula. “É por isso 

que as emoções não podem ser inaceitáveis, nem indesejáveis ao pedagogo”. 

(VIGOTSKI, 2001, p.141). 

 

Eu acho que é muito acompanhamento do professor e daquela coisa 
positiva do que o professor dá e não um bolo, uma coisa negativa, eu 
acho que é muito aquilo de ‘você foi bem’, eu acho que é exaltar 
aquilo e cada vez mais ele vai te conquistando, ele vai te trazer 
respostas e mais conquistas. Eu acho que o professor marca a vida 
de uma criança e se você fala de forma negativa, isso não vai ser tão 
legal, vai impedir de conquistar alguma coisa, e se você fala de forma 
positiva, vai ser muito legal. Eu acho assim que antes eu cobrava 
muito uma aluna com dificuldade de dicção e comunicação, cobrava 
assim no sentido não de brigar, mas aquela cobrança: ‘fulana, fala de 
novo; fulana, vamos fazer de novo’. Aí depois eu pensei ‘meu Deus 
eu não posso estar cobrando tanto, porque ela pode se inibir 
mais’. Então eu tenho deixado de cobrar mais, mas eu ainda vou 
nela, pergunto, questiono, mas assim, eu pergunto  brincando, não é 
aquela coisa mais direcionada, porque eu tenho medo de marcar e 
trazer uma experiência negativa para ela, porque ela está numa fase 
assim tão não falar, que eu não quero ser mais uma que vai impedir 
dela falar, porque eu acho que ela já é muito reprimida em 
casa, então eu não posso trazer uma experiência negativa para ela e 
uma lembrança negativa: ‘ah, a professora Dália me marcou nisso 
aqui’. Eu tenho essa preocupação. (Dália). 

 

A professora Hortênsia afirma que as emoções são fundamentais aos 

processos de aprendizagem da criança:  
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As emoções são fundamentais ao aprendizado em sala de aula, elas 
são fundamentais! Eu não concebo uma aprendizagem neutra, 
isolada das emoções e da afetividade em nível nenhum de ensino. 
Eu sou adulta e se eu tenho um professor que eu não consigo 
admirar, um professor com quem eu não me identifico, um professor 
por quem eu desenvolvo uma antipatia, eu aprendo porque eu sento 
e me disciplino, eu vou ter que dar conta desse dessa atividade, mas 
eu vou fazer isso com mais dificuldade do que quando acontece 
aquele encantamento pelo professor, que ele mostra o mundo dele, 
que ele ensina de uma forma que me faz apaixonar pelo que ele 
transmite, é totalmente diferente! E na criança isso é mais grave 
ainda, porque a criança está construindo a autoestima dela e isso 
passa pelo meu olhar para ela, ela percebe a forma com que eu a 
vejo e isso impacta a autoestima dela também. Então a afetividade 
no início da vida é o primeiro campo funcional e é a partir da 
afetividade que a gente se comunica, que a gente aprende a confiar 
nos adultos, que a gente explora o mundo. A gente vai crescendo e 
os outros campos vão assumindo papéis mais importantes ainda, o 
cognitivo, o motor, mas afetividade está o tempo todo ali fazendo um 
link entre as coisas. Se eles não confiassem em mim, se eles não 
gostassem de mim, eles não conseguiriam aprender o que eu ensino, 
eles não conseguiriam nem ficar na escola comigo, por isso uma 
adaptação bem feita é muito importante, por isso cativar o pai e a 
mãe também é importante, porque se os pais não confiam no 
professor, a criança vai ter mais dificuldade ainda de confiar. São 
fundamentais em qualquer nível de educação, mas na Educação 
Infantil os vínculos afetivos são fundamentais entre professor e 
aluno, criança-criança, adulto-adulto, se eu não tivesse um bom 
relacionamento com a professor-auxiliar, o clima em sala de aula não 
ia ser um clima bom e isso iria repercutir neles com certeza. 
(Hortênsia).  

 

A professora Hortênsia explica a afirmação inicial de que as emoções são 

fundamentais ao aprendizado através do próprio desenvolvimento infantil, que é 

marcado pela afetividade e pelas emoções desde o primeiro momento de vida, 

através do estabelecimento da comunicação com o mundo social. Assim, os 

processos educativos sofrem influência direta das emoções que emergem no 

contato social e emocional entre os adultos e crianças na escola, funcionando 

também como forma de reconhecimento de si mesmo, de suas características mais 

evidentes e de seus pares. Além disso, afirma a interdependência entre diferentes 

processos mentais superiores como o pensamento e a emoção, bem como a 

característica regulatória desta última, que organiza os comportamentos 
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subsequentes a ela, adotando os pressupostos vigotskianos sobre a teoria das 

emoções. 

As professoras Margarida e Jasmim destacam o quanto as emoções são 

necessárias para direcionar a atenção e a curiosidade da criança para a situação de 

aprendizagem estruturada em sala de aula. A professora Margarida diz:  

 

Se a criança não demonstra uma emoção e se eu não ministrar 
minha aula com emoção, não tem aprendizagem! Tem que ter uma 
emoção e a emoção que vai fazer essa criança desviar o olhar para 
mim. Se eu ministrar uma aula de qualquer forma, a criança não vai 
ter interesse, é no meu semblante que ela vai [pensar] ‘ah a tia 
Margarida vai falar alguma coisa’, aí ela [a criança] vai ficar olhando. 
Então eu tenho que ministrar minha aula com emoção, com prazer, 
eles têm que perceber que eu estou feliz em estar ali com eles. Por 
maior que seja o problema que eu esteja no momento, mas na hora 
que eu sento com eles tem que vir a emoção, para eles perceberem 
que eu estou motivada e que eu quero ter esse olharzinho para mim.  

 

A professora Jasmim afirma:  

 

Eu acho que quando a gente tá bem, tá fazendo um trabalho legal, 
todo mundo se envolve, todo mundo compartilha daquele momento 
legal, mas mesmo quando não tá legal e aí acaba fazendo com que 
todo o grupo fique destoado, fica mais difícil, mas eu acho que 
quando [o aluno] aprende mesmo é quando está uma coisa bem 
agradável para todo mundo, é quando está bem interessante para 
todo mundo, e eu acho que é isso que a gente procura fazer todo dia.  
Principalmente porque a gente sempre procura algo novo para 
chamar atenção, porque a gente sabe que a repetição às vezes 
acaba ficando enfadonho tanto para eles quanto para a gente. Eu 
acho que é isso, são as mudanças do dia a dia que fazem com que a 
gente aprenda cada vez mais, não só eles [os alunos] mas a gente 
também enquanto professor. 

  

Assim, cada professora apresenta a forma como atua para despertar a 

atenção de crianças tão pequenas: a professora Rosa demonstrando sua emoção 

ao ministrar a aula e despertando emoções em seus alunos, que se sentem 

motivados a participar da atividade, e a professora Jasmim concentrando esforços 

na pluralidade de estímulos e modificação constante na abordagem do assunto a ser 

trabalho, mediante uma dinâmica social agradável e prazerosa, que permite que a 

aprendizagem de fato ocorra. Tais práticas ocorrem de acordo com o pensamento 
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de Vigotski, que assevera: “sempre que comunicamos alguma coisa a algum aluno 

devemos procurar atingir o seu sentimento. Isto se faz necessário não só como meio 

de melhorar a memorização e apreensão, mas também como objetivo em si”. (2001, 

p. 143). 

A respeito da estruturação do trabalho em Educação Infantil, a professora 

Hortênsia demonstra como é possível planejar e concretizar um trabalho com vistas 

ao desenvolvimento integral da criança.  

 

Em Educação Infantil ele precisa ser um trabalho dinâmico, é um 
formato diferente do Ensino Fundamental que também tem que ser 
dinâmico, mas que tem uma expectativa maior em relação aos 
conteúdos que a criança precisa atingir. Na Educação Infantil a gente 
trabalha esses conteúdos, mas o objetivo maior na verdade é o 
desenvolvimento da criança como pessoa, no aspecto cognitivo, no 
aspecto emocional e no aspecto motor. O cognitivo no sentido que a 
criança vá pensar sobre algo e fazer tentativas. Então parte da sala 
já está lendo, mas esse é um trabalho que a gente trabalhou em 
cima disso, do pensar sobre a palavra, pensar sobre o som da 
palavra a partir de textos, a partir da rotina que a gente bota no 
quadro, não foi um trabalho mecânico de sentar e dizer ‘vamos 
escrever essa palavra e vamos pensar na sílaba, o que começa com 
'ba'?’. E não foi isso, foi dentro de um contexto, eu acho que eu 
preciso fazer aquilo ser significativo para criança e não trabalhar de 
uma forma isolada, tipo isolar uma sílaba e trazer para cá, dissecar 
uma palavra, fazer uma análise mais analítica das coisas, precisa tá 
relacionado com tudo, com o dia-a-dia, precisa dá suporte para eles 
aprenderem coisas que o link é o dia-a-dia, mas que estão para além 
do dia-a-dia deles e precisa ser significativo. Então é isso, tem que 
ser divertido, tem que ser interessante e tem que ser significativo. Se 
for divertido e interessante vai ser significativo, se for uma coisa 
mecânica, uma coisa puramente analítica, uma aluna com 
dificuldades de concentração, por exemplo, não consegue participar. 
A gente faz uma leitura coletiva, todo mundo participa, quem tá lendo 
participa lendo, quem não tá lendo participa acompanhando e 
fazendo as suas hipóteses, de como ele acha que se escreve a 
palavra, qual palavra é essa que ele acha que a gente vai ler agora, 
se organizando dentro do texto, sabendo ‘ah, a gente tá no começo 
do texto, agora a gente está na metade do texto, agora a gente 
terminou o texto’, isso é uma coisa simples, mas que é um pré-
requisito para amanhã alguém começar a ler. Então eu acho que é 
isso, tentar fazer coisas significativas, coisas interessantes. Tem que 
passar pelo aspecto lúdico, porque a ludicidade é importante para o 
ser humano, mas a criança vive isso com uma intensidade maior, ela 
não está tão engessada quanto a gente, então precisa passar pelo 
aspecto lúdico, precisa passar pelo crivo da ludicidade para ficar 
mais interessante. 
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A dinâmica do trabalho pedagógico em Educação Infantil deve respeitar o 

funcionamento psicológico deste período do desenvolvimento humano, 

apresentando-se de forma dinâmica, emocional, vinculada à vida e ao dia a dia da 

criança, sendo portanto algo significativo para ela, e não um conjunto de saberes 

que se isolam de sua rotina e vida pessoal. Logo, é a partir da vinculação entre os 

contextos de aprendizagem escolar e extraescolar que se faz possível o 

desenvolvimento integral infantil, afinal, “só a vida educa, e quanto mais amplamente 

ela irromper na escola mais dinâmico e rico será o processo educativo. O maior erro 

da escola foi ter se fechado e se isolado da vida com uma cerca alta”. (VIGOTSKI, 

2001, p. 456). 

A professora Rosa exemplifica a importância da percepção das emoções na 

convivência humana para a promoção da aprendizagem.  

 

Eu acredito que para vivenciar a Educação Infantil tem que haver 
emoção, porque todos os dias são descobertas, é algo que eles 
trazem pra ti que eles não trouxeram para família, é algo muito novo 
deles que vai ali brotando, que vai ali nascendo com os estímulos e 
com as conversas, eu acho que é tudo isso. Tu não vais alcançar ele 
se tu não conhecer, se não perceber as variáveis, porque vai ter dia 
que ele vai chegar e ele vai tá muito bem, tem dia que não, e tem 
que respeitar esse dia que ele chegar e não tiver legal, porque aí tu 
vais alcançar ele muito mais rápido. Como agora, uma aluna na hora 
que sentou pra fazer a atividade começou a chorar. Tem que 
acolher? Tem, mas eu preciso perceber ela. Então eu disse ‘vamos 
conversar? Vamos sentar?’, ela já veio sentando no meu colo e eu 
disse ‘não, senta aqui no tapetinho que vou conversar com vc. O que 
aconteceu? Porque você chorou? Bateu em alguma coisa?’, ela 
disse ‘não’, aí eu percebi que foi um barulho, então ela já se 
espantou com esse barulho. É o perceber. Aí eu disse ‘me dá um 
abraço, está tudo bem’ e ela retomou, ela voltou para a atividade. 
Então é perceber todos os dias. Eu poderia muito bem [dizer] ‘não, 
você está chorando? Eu já vi essa cena, vamos sentar, parou o 
choro’. E não é assim, é o perceber, é sentir essa criança. E o êxito 
de tudo vem através disso. Ontem mesmo tive um atraso por causa 
dessa questão de transito, de protesto, aí quando eu cheguei eu 
senti a professora auxiliar muito eufórica, muito inquieta, e os 
meninos estavam também, aí eu disse assim ‘nossa, essa sala está 
muito agitada, tia’. Peguei, tomaram água, [disse] ‘vamos deitar um 
pouco no tapete, fazer um momento de relaxamento’. E mesmo 
assim, eles [estavam] mexendo a perna, o braço, e tipo, cantando 
que eles não iam ficar. Eu disse assim ‘não, nós vamos ficar em 
silêncio. Olha, vamos imaginar aqui, em nosso pensamento, uma 
estrela. Uma estrela. Olha o som, será qual instrumento que eles 
estão tocando para fazer essa música?’. E aí eles foram respirando. 
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Aí eu disse ‘você também, professora, senta, você está agitada’. E aí 
é perceber essas emoções, né? Essas emoções de euforia, de 
inquietação. Aí eu sei que demorou um pouco, muito mais do que a 
gente costuma relaxar, e eles pararam e sentaram. Eu sei que eles 
foram acalmando, e aí é que nós fomos fazer a atividade, porque eu 
sabia que não iria acontecer, eu não iria alcançar o meu objetivo 
daquela atividade se eu pegasse eles agitados daquela forma. 

 

Assim, a atenção às características de cada criança, refletida na percepção 

de sua dinâmica em sala de aula é fundamental ao processo de aprendizagem. É 

através das emoções do grupo que a professora consegue perceber todas as 

crianças, buscando compreender as recusas e dificuldades de cada uma e, a partir 

disso, formular novas estratégias de ação relacionadas à própria dinâmica humana. 

Portanto, ela proporciona o bem-estar da criança e possibilita-lhe a aprendizagem, 

seja sobre os conteúdos a serem alcançados, seja sobre sua própria condição 

emocional.  

Desse modo é ilustrada a relação entre as emoções e a aprendizagem: uma 

relação de interdependência, em que uma intensifica ou dificulta a ação da outra, 

dependendo do modo como as relações humanas são estabelecidas em sala de 

aula. “O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que outros 

aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas proporções em que 

o são a inteligência e a vontade”. (VIGOTSKI, 2001, p. 146). 

De uma maneira geral, todas as professoras afirmam a existência da 

interdependência entre as emoções e o processo de aprendizagem, tal como 

concebido por Vigotski. Através das emoções é possível perceber tanto o aluno em 

particular quanto a dinâmica do grupo e organizar a convivência em sala de aula de 

modo que favoreça a aprendizagem de todos. Por meio da expressão das suas 

emoções, as professoras voltam o olhar e atenção das crianças para elas, 

despertando interesse e curiosidade e suscitando novas emoções nelas que, por 

sua vez, influenciam os atos e pensamentos das professoras, em um processo de 

troca afetiva fundamental a uma aprendizagem fundada na amorosidade, no cuidado 

e no respeito ao outro. “O momento da emoção e do interesse deve 

necessariamente servir de ponto de partida a qualquer trabalho educativo”. 

(VIGOTSKI, 2001, p. 145). 



 
160 

 
 

 

É importante destacar a sintonia desses depoimentos com as reflexões 

apresentadas nos capítulos 2 e 3, quando ambos se referem à importância da 

emoção no processo de aprendizagem e convivência humana. Esta dinâmica 

relacional é permeada pela emoção dos sujeitos envolvidos neste processo: de um 

lado o sujeito professor, de outro, o sujeito criança e ainda a interferência do 

complexo arquitetônico e dos demais profissionais que trabalham na escola. O 

ambiente físico, social e emocional da escola pode ser considerado um espaço 

saudável para o desenvolvimento da criança, já que as professoras dispõem das 

condições materiais (estrutura física da escola e quantidade adequada de 

professores por aluno) e psicológicas (Coordenação, Setor de Psicologia e Direção), 

para realizar a mediação das emoções da criança a partir da consciência de suas 

próprias emoções no contato social. 

Através das vivências na Educação Infantil as crianças aprendem sobre os 

seus limites em relação à ação e à escuta do outro, os conteúdos exigidos pela 

legislação, como conversar e agir em relação ao colega ou ao professor, a identificar 

e modificar a expressão de suas emoções. As professoras aprendem sobre as 

novas características e aquisições da criança; diferentes hábitos familiares e modos 

de agir; novas formas de perceber e interpretar os conteúdos ministrados; sobre si 

mesmas, quando escutam as crianças, que se revelam em falas tão carregadas de 

emoção e percepção sobre a pessoa da professora e sua função educadora. Em 

síntese: as professoras aprendem a olhar de forma humana para cada criança, 

evitando que uma prática generalista e engessada se estabeleça por meio de uma 

repetição mecânica de práticas desvinculadas ou estanhas ao grupo social no qual 

se trabalha.  

As professoras entrevistadas possuem forte vínculo emocional com a escola 

estudada, não só do ponto de vista da identificação com a proposta de trabalho, mas 

também pela mudança qualitativa que nela se operou para a maioria: a mudança de 

estagiária para professora auxiliar, para professora regente de turma. Assim, esta 

escola é muito mais do que um local de trabalho, é também o lugar onde elas se 

tornaram professoras ao assumirem pela primeira vez a regência de uma turma. 

Fato este que marca emocionalmente a vida de cada uma, o que desperta um forte 

comprometimento com o trabalho e influencia sua atuação rumo ao exercício das 
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ideias que sustentam a escola estudada, tal como a prática da docência fundada no 

amor e no respeito às crianças.  

Este contexto de comprometimento docente é ilustrado na fala de Lev Vigotski 

“O mestre deve viver na comunidade escolar como parte inalienável dela e, neste 

sentido, as suas relações com o aluno podem atingir tal força, transparência e 

elevação que não encontrarão nada igual na escala social das relações humanas” 

(2001, p. 455). Assim, a prática das professoras é marcada pela mediação das 

emoções, que ocorre diante do fornecimento de condições que servem de suporte 

para esta prática: uma equipe de professoras por turma, um conjunto arquitetônico 

que favorece a aprendizagem e o estabelecimento de relações de ajuda entre 

diferentes profissionais da instituição. 

O contexto de interdependência e de ajuda entre as professoras regentes, as 

professoras auxiliares, a coordenadora, a diretora e a psicóloga, gera um ambiente 

de segurança para a vivência e expressão de diferentes emoções. Semelhante 

contexto, por sua vez, gera novos aprendizados a todos ao permitir uma constante 

mudança das práticas pedagógicas e psicológicas, visando o bem-estar e o 

desenvolvimento de todos os envolvidos no ambiente escolar, sejam crianças ou 

adultos, e atende às exigências e recomendações legais sobre as práticas e o 

funcionamento da Educação Infantil no Brasil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação apresentou-se um panorama sobre as modificações da 

convivência humana em sala de aula ao longo do tempo, conforme a influência de 

diferentes correntes, bem como uma definição sobre as emoções a partir dos 

pressupostos teóricos de Vigotski. Além disso, a história da Educação Infantil, seu 

modo atual de funcionamento e exigências legais foram brevemente apresentadas, 

formando um embasamento teórico suficiente para investigar as emoções na 

Educação Infantil. 

Considera-se que os objetivos traçados para este estudo foram alcançados, 

percebendo-se como as professoras entrevistadas concebem a emoção no processo 

educativo e, mais especificamente, investigando como lidam com as suas emoções 

em seu fazer docente; percebendo como mediam as emoções na dinâmica social 

estabelecida em sala de aula; e compreendendo como relacionam emoção e 

educação. 

Afirma-se que as professoras entrevistadas concebem as emoções como 

aspectos humanizadores, fundamentais ao processo de aprendizagem, dotados da 

capacidade de mudar drasticamente as ações do homem. As emoções são 

organizadoras do pensamento e do comportamento humanos, em uma visão 

convergente àquela elaborada e defendida por Vigotski. Assim, para as 

entrevistadas, as emoções podem atuar tanto no sentido de gerar desenvolvimento 

e superação das dificuldades quanto podem desencadear comportamentos e 

pensamentos destrutivos. 

As professoras consideram que, enquanto seres integrais, carregam suas 

emoções para o contexto de sala de aula e compreendem que, quanto mais atentas 

estiverem a essas emoções, mais as suas ações podem proporcionar situações de 

aprendizado para as crianças. Logo, não se trata de uma repressão das emoções, 

mas, pelo contrário, da percepção delas no convívio estabelecido em sala de aula, 

que organiza as ações das professoras rumo ao desenvolvimento da turma como 

um todo. 

Em relação ao modo como as professoras mediam as emoções na dinâmica 

relacional em sala de aula, embora muitos conteúdos tenham aflorado – tal como a 
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importância de perceber a dinâmica emocional de cada grupo e de cada criança 

para proporcionar um aprendizado que tenha significado para cada criança e que 

esteja na Zona de Desenvolvimento Proximal –, houve uma lacuna, um ponto cego, 

que não possível abordar com clareza neste trabalho: como o professor realiza a 

mediação entre as emoções que afloram no contato criança-criança. Portanto, este 

ponto ainda ficou obscuro, mesmo que de maneira geral as professoras tenham 

exemplificado situações da emergência das emoções em grupo.  

As professoras entrevistadas estabelecem uma relação de interdependência 

entre as emoções e a aprendizagem, atribuindo às primeiras a característica de 

potencializar ou dificultar a última. Logo, elas percebem as crianças como seres cujo 

desenvolvimento é dependente de inter-relações entre diferentes esferas, 

concedendo às emoções uma responsabilidade muito grande sobre o sucesso da 

aprendizagem, articulando amorosidade e cuidado no fazer pedagógico junto às 

crianças de zero a cinco anos. 

O impacto das emoções sobre o funcionamento psicológico humano e o 

processo de aprendizagem é percebido nas relações sociais estabelecidas na 

escola. Assim, as emoções atuam como um agente potencializador ou inibitório do 

processo de aprendizagem. As professoras entrevistadas empregam as emoções 

segundo a primeira perspectiva, o que se torna possível por conta percepção de 

suas próprias emoções, sejam aquelas advindas de sua trajetória histórica, ou 

aquelas que emergem no próprio contato com as crianças. 

Quanto mais o professor estiver atento às suas emoções, advindas de 

qualquer campo relacional, mais a sua prática em sala de aula alcançará um 

convívio afetuoso, carinhoso e edificador, proporcionando o desenvolvimento 

integral da criança, e, consequentemente, uma saudável estruturação psicológica, 

social e cognitiva do grupo.  

Neste sentido, afirma-se que as vivências emocionais em sala de aula não 

são o motivo de entraves ou dificuldades à aprendizagem, pelo contrário, quanto 

mais o educador aprende sobre as suas emoções – sobre quais aspectos as 

precipitam, sobre o modo como as exprime e qual o impacto delas sobre as 

emoções das crianças – mais proporciona aprendizagem e felicidade a si e ao 

próximo.  
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A problemática surge quando o educador não possui conhecimento sobre as 

emoções que o movem, ou seja, o mascaramento, a repressão ou a ausência de 

reflexão frente às emoções geram conflitos que eclodem no convívio social. Quando 

o professor desconhece a sua dinâmica emocional, as suas ações podem gerar 

emoções destrutivas nos alunos, que impactam e dificultam não somente a 

aprendizagem, mas também a sua capacidade de estabelecer laços afetivos e 

gerenciar conflitos. 

A consciência emocional é fundamental ao desenvolvimento de uma relação 

que proporcione aprendizagem e desenvolvimento ao aluno. Neste sentido, quanto 

mais o professor aprende sobre si, mais potencializa a capacidade de gerir as suas 

emoções e comportamentos frente às vivências em sala de aula, proporcionando um 

aprendizado significativo para o aluno. O convívio social saudável, educativo e 

estruturante em sala de aula é fruto de uma consciente dialética emocional. 

É a consciência sobre as vivências das emoções, seus impactos e 

consequências, aliada à empatia e ao cuidado com o outro, que impossibilitam que o 

professor repita com os alunos as mesmas mazelas sofridas ao longo de sua vida, 

provocando uma quebra no círculo de violência, negligência e violação emocional 

Esta consciência emocional é facilitada, no contexto escolar, pelo 

estabelecimento de relações de afetividade e confiança entre os funcionários da 

escola. Quando o professor encontra na figura dos colegas, sejam eles professores 

ou não, uma rede de apoio não somente instrucional e teórica, mas de suporte 

emocional, a tarefa de conhecer e refletir sobre as suas emoções é potencializada. 

Desta forma, quando a escola não negligencia nem reprime as emoções do 

corpo de funcionários, pelo contrário, tenta trabalhar e refletir sobre as dificuldades 

de relacionamento entre uns e o forte vínculo entre outros, ela também proporciona 

aprendizagem aos seus colaboradores, possibilitando a vivência e aprendizagem de 

um convívio emocional sadio e respeitoso. 

Assim, quando o professor aprende a refletir sobre suas emoções e tomar 

consciência sobre elas, reorganizando suas formas de agir, ele também aprende a 

ensinar isto aos seus alunos e o faz por meio de sua prática docente e de seu 

contato afetivo em relação a eles, mediando seus conflitos e dificuldades. O trabalho 

do professor é resultado da união entre o que ele sabe, sente, pensa e age. 
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As emoções são necessárias ao desenvolvimento e à aprendizagem, 

inserindo-se como aspecto organizador das percepções, pensamentos e ações 

humanas, passíveis de modificação ao longo do tempo. Desta forma as emoções, 

enquanto aspectos inerentes à convivência humana, erguem-se como possibilidade 

de estudo em outros campos relacionais.  

Neste sentido, abre-se uma possibilidade rica de continuação deste trabalho, 

em diferentes contextos para investigar as emoções em outras configurações da 

convivência humana, como nas esferas social, familiar e psicológica.  

As emoções e a aprendizagem estão presentes na convivência familiar, tendo 

em vista que é no contato social que a aprendizagem ocorre e que as emoções 

emergem. Assim, desde o momento de chegada do bebê à sua casa ocorre a 

aprendizagem tanto dos adultos em relação à criança, quanto desta em relação à 

sua nova forma de sobrevivência: a extrauterina. 

As dificuldades de expressão das emoções, de aprendizagem de novas 

formas de expressão destas, bem como a dificuldade em estabelecer uma 

convivência saudável nos grupos sociais dos quais participa, são aspectos que 

potencializam o surgimento de pensamentos e comportamentos patológicos, que 

culminam na destrutividade humana. Assim, uma investigação psicológica e social 

sobre o modo como as pessoas lidam com as próprias emoções e como aprendem 

sobre elas é fundamental para uma vivência emocional equilibrada, saudável e 

edificadora. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

INSTITUIÇÃO 

 

Gostaríamos de convidar a Instituição a participar da pesquisa: “A emoção na 

Educação Infantil: um olhar sobre a aprendizagem na convivência humana”, que se 

propõe a investigar como as emoções influenciam as relações interpessoais no 

contexto escolar e o processo educativo destas advindo, já que a aprendizagem é 

um fenômeno social. Neste sentido, a relevância do estudo encontra-se na 

possibilidade de se traçar novas reflexões e construir novos saberes sobre o 

processo educativo e as relações sociais que o cercam, trazendo para análise a 

vivência, o olhar e o fazer do professor da Educação Infantil.  

O objetivo geral desta pesquisa é perceber como professores da Educação 

Infantil concebem a emoção no processo educativo. Os objetivos específicos são: 

investigar como professores da Educação Infantil lidam com as suas emoções em 

seu fazer docente; perceber como os professores da Educação Infantil mediam as 

emoções na dinâmica social estabelecida em sala de aula; compreender como os 

professores da Educação Infantil relacionam emoção e educação. O procedimento 

de coleta de dados ocorrerá por meio da realização de uma entrevista 

semiestruturada com professores da Educação Infantil, que poderá ocorrer em mais 

de um encontro. O conteúdo desta entrevista terá seu áudio gravado e será 

transcrito posteriormente.  

Tanto o instrumento de coleta de dados, quanto o contato interpessoal 

oferecem riscos mínimos aos participantes. São possíveis danos: o constrangimento 

diante da exposição de seus dados pessoais e o desencadeamento de diferentes 

emoções e sensações sobre os seus percursos pessoal e profissional diante das 

perguntas realizadas. Para evitar tais danos, é assegurado o direito à privacidade e 

confidencialidade dos dados e informações que lhe identifiquem, serão realizados o 

suporte e o acolhimento das demandas emocionais surgidas durante a entrevista, 

bem como os devidos encaminhamentos, se necessário. Os benefícios se 

encontram nas reflexões estabelecidas durante e após a entrevista, bem como na 

possibilidade de se repensar e reelaborar novos saberes e novas práticas no 



 
174 

 
 

 

contexto da aprendizagem, revendo o lugar das emoções no contexto da Educação 

Infantil. 

Além disto, a execução deste trabalho culminará na construção de novos 

conhecimentos, sobre os quais a Instituição terá conhecimento, ou seja, lhe é 

garantido o acesso aos resultados da pesquisa. É assegurado aos participantes da 

pesquisa acompanhamento, tratamento e assistência imediata e integral gratuitos 

para atender complicações e danos decorrentes, direta ou indiretamente, da 

pesquisa, ainda que haja interrupção do estudo. Assim, o participante de pesquisa 

receberá a assistência integral e imediata, de forma gratuita realizada pelo 

pesquisador, pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da 

pesquisa.   

Os participantes da pesquisa serão esclarecidos pelo pesquisador sobre a 

pesquisa em quaisquer aspectos que desejarem. A Instituição e os participantes são 

livres para recusarem-se a participar, retirarem seu consentimento ou interromperem 

a participação a qualquer momento. A participação da Instituição e dos Participantes 

da pesquisa são voluntárias e a recusa não irá acarretar qualquer penalidade ou 

prejuízo. O pesquisador irá tratar a identidade da Instituição e dos participantes com 

padrões profissionais de sigilo e privacidade.  

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas os 

pesquisadores terão acesso a essa informação), bem como a identificação do local 

da coleta de dados. A Instituição e os participantes não serão identificados(as) em 

nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. A participação no estudo não 

acarretará custos nem para a Instituição nem para os participantes e não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira. Não há previsão de nenhum 

gasto referente à participação da Instituição na pesquisa, porém, é necessário 

destacar que, caso haja algum gasto não previsto, é garantido à Instituição e aos 

participantes da pesquisa o ressarcimento de todas as despesas referentes à 

participação na pesquisa. A Instituição tem direito à indenização em caso de danos 

decorrentes do estudo. 
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Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos 

éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que “é um Colegiado interdisciplinar, 

de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" - Rua da Consolação, 896, 

São Paulo - SP - Ed. João Calvino – 4º andar sala 400 – telefone (11) 2766-7615 - 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br. Horário de atendimento ao público: segundas e 

quartas-feiras das 15:00h às 18:00h; terças e quintas-feiras das 09:30h às 12:30h. 

Além disto, você poderá ter fácil acesso ao pesquisador em caso de urgência por 

meio do telefone (98) 991321746. Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o 

consentimento desta Instituição para o contato com os Participante da Pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, que as dúvidas que tive 

foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável e que ficarei com uma via deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estou ciente que a participação da 

Instituição e dos Participantes da Pesquisa é voluntária e que, a qualquer momento, 

ambos têm o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição: _______________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:____________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a 

serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas. Informo que este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi assinado em duas vias, ficando uma com o Participante da Pesquisa 

e uma com o Pesquisador. 
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São Luís, ______ de _____________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Pesquisador  

João Clemente de Souza Neto 

E-mail: joao.souza@mackenzie.br 

Endereço: Rua Schilling, 579 Leopoldina, Apartamento 144, São Paulo – SP. 

Telefone: (11) 991917123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assistente de Pesquisa 

Rafaela da Rocha Silva 

E-mail: rafaelarocha01@gmail.com 

Endereço: Rua Duque Bacelar, nº 22, quadra 21, Quintas do Calhau, São Luís – MA. 

Telefone: (98) 991321746  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa: “A emoção na Educação 

Infantil: um olhar sobre a aprendizagem na convivência humana”, que se propõe a 

investigar como as emoções influenciam as relações interpessoais no contexto 

escolar e o processo educativo destas advindo, já que a aprendizagem é um 

fenômeno social. Neste sentido, a relevância do estudo encontra-se na possibilidade 

de se traçar novas reflexões e construir novos saberes sobre o processo educativo e 

as relações sociais que o cercam, trazendo para análise a vivência, o olhar e o fazer 

do professor da Educação Infantil.  

O objetivo geral desta pesquisa é perceber como professores da Educação 

Infantil concebem a emoção no processo educativo. Os objetivos específicos são: 

investigar como professores da Educação Infantil lidam com as suas emoções em 

seu fazer docente; perceber como os professores da Educação Infantil mediam as 

emoções na dinâmica social estabelecida em sala de aula; compreender como os 

professores da Educação Infantil relacionam emoção e educação. O procedimento 

de coleta de dados ocorrerá por meio da realização de uma entrevista 

semiestruturada, que poderá ocorrer em mais de um encontro. O conteúdo desta 

entrevista terá seu áudio gravado e será transcrito posteriormente.  

Tanto o instrumento de coleta de dados, quanto o contato interpessoal 

oferecem riscos mínimos aos participantes. São possíveis danos: o constrangimento 

diante da exposição de seus dados pessoais e o desencadeamento de diferentes 

emoções e sensações sobre os seus percursos pessoal e profissional diante das 

perguntas realizadas. Para evitar tais danos, é assegurado o direito à privacidade e 

confidencialidade dos dados e informações que lhe identifiquem, serão realizados o 

suporte e o acolhimento das demandas emocionais surgidas durante a entrevista, 

bem como os devidos encaminhamentos, se necessário. Os benefícios se 

encontram nas reflexões estabelecidas durante e após a entrevista, bem como na 

possibilidade de se repensar e reelaborar novos saberes e novas práticas no 

contexto da aprendizagem, revendo o lugar das emoções no contexto da Educação 

Infantil. 



 
178 

 
 

 

Além disto, a execução deste trabalho culminará na construção de novos 

conhecimentos, sobre o quais você terá acesso e poderá fazer uso posteriormente 

em seu fazer profissional e vida pessoal, ou seja, lhe é garantido o acesso aos 

resultados da pesquisa. É assegurado a você acompanhamento, tratamento e 

assistência imediata e integral gratuitos para atender complicações e danos 

decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa, ainda que haja interrupção do 

estudo. Assim, você receberá a assistência integral e imediata, de forma gratuita 

realizada pela pesquisadora, pelo tempo que for necessário em caso de danos 

decorrentes da pesquisa. Você será esclarecido(a) pelo pesquisador sobre a 

pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a participar, 

retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, sem 

qualquer tipo de penalização por parte do pesquisador. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou 

prejuízo.  

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 

Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação 

do local da coleta de dados. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Você terá direito à indenização em caso de danos 

decorrentes do estudo. A participação no estudo não acarretará custos para você e 

não será disponível nenhuma compensação financeira adicional. Não há previsão de 

nenhum gasto referente à sua participação na pesquisa, já que o pesquisador se 

deslocará quantas vezes forem necessárias ao seu encontro para a realização da 

entrevista, em momentos sinalizados por você como ociosos, porém, é necessário 

destacar que, caso haja algum gasto não previsto, é garantido a você o 

ressarcimento de todas as despesas referentes à participação na pesquisa.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, que “é um Colegiado interdisciplinar, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no 
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desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" - Rua da Consolação, 896, 

São Paulo - SP - Ed. João Calvino – 4º andar sala 400 – telefone (11) 2766-7615 - 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br. Horário de atendimento ao público: segundas e 

quartas-feiras das 15:00h às 18:00h; terças e quintas-feiras das 09:30h às 12:30h. 

Além disto, você poderá ter fácil acesso ao Pesquisador em caso de urgência por 

meio do telefone (98) 991321746.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, que as dúvidas que tive 

foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável e que ficarei com uma via deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estou ciente que a minha participação 

é voluntária, e que, a qualquer momento, tenho o direito de obter outros 

esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo.  

 

Nome do Participante da Pesquisa: _______________________________________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: ___________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Participante da Pesquisa os procedimentos a 

serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

assinado em duas vias, ficando uma com o Participante da Pesquisa e uma com o 

Pesquisador.  

 

 

 

 

São Luís, ______ de _____________________ de 2018. 
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__________________________________________________________________ 

Pesquisador  

João Clemente de Souza Neto 

E-mail: joao.souza@mackenzie.br 

Endereço: Rua Schilling, 579 Leopoldina, Apartamento 144, São Paulo – SP. 

Telefone: (11) 991917123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assistente de Pesquisa 

Rafaela da Rocha Silva 

E-mail: rafaelarocha01@gmail.com 

Endereço: Rua Duque Bacelar, nº 22, quadra 21, Quintas do Calhau, São Luís – MA. 

Telefone: (98) 991321746  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

1. Caracterização pessoal e profissional  

a) Idade:  

b) Formação superior: graduação e pós-graduação (curso, ano);  

c) Tempo na docência: 

 

2. Questões dirigidas para investigação das relações interpessoais em sala de aula  

a) Qual a sua experiência mais marcante como aluna, em sua vida escolar? 

b) Para você, o que são emoções? 

c) O que as emoções significam em sua vida como pessoa e como professora? 

d) Como foram as emoções no início de sua carreira profissional? 

e) Fale sobre as lembranças mais significativas de seu relacionamento com seus 

alunos. 

f) Como você explica o êxito dos alunos no processo de aprendizagem no seu 

fazer docente? 

g) Qual é a importância da emoção e dos vínculos no processo de 

aprendizagem da criança? 

h) Você percebe alguma mudança em seu relacionamento com seus alunos no 

decorrer de sua carreira? 

i) Fale sobre uma experiência altamente significativa em sua vida pessoal ou 

profissional em que a emoção foi o princípio fundamental para a mudança. 

j) Como você percebe as emoções na dinâmica da sala de aula? Cite 

exemplos. 


