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RESUMO

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar se a afetividade é proposta no campo de experiência “o eu, o outro e nós”,
campo este proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017). Para tanto, o estudo foi realizado a partir de uma pesquisa
bibliográfica e documental, de cunho qualitativo, e este está dividido em quatro seções, além da introdução e as considerações finais.
Tendo como resultado que apesar de toda a relevância e estudos teóricos que enfatizam e discutem a importância da afetividade para o
desenvolvimento da criança, a BNCC não menciona a afetividade nos objetivos de aprendizagem a serem alcançados na educação
infantil no campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, deixando tal aspecto invisível no documento, apresentando-se assim como
critério dos profissionais a sua estimulação e desenvolvimento no ambiente educativo.

ABSTRACT

The present work had as main objective to analyze if the affectivity is proposed in the field of experience “the self, the other and us”,
this field proposed by the Common National Curricular Base (BNCC / 2017). Therefore, the study was conducted from a
bibliographical and documentary research, of qualitative nature, and it is divided into four sections, besides the introduction and the
final considerations. As a result, despite all the relevance and theoretical studies that emphasize and discuss the importance of
affectivity for child development, the BNCC does not mention affectivity in the learning goals to be achieved in early childhood
education in the “self, the other and the us ”, leaving such an invisible aspect in the document, thus presenting as a criterion of the
professionals its stimulation and development in the educational environment.
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“O EU, O OUTRO E O NÓS”: A (IN)VISIBILIDADE DA AFETIVIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO
DOCUMENTO DA BNCC

“I, OTHERS AND US”: THE (IN) VISIBILITY OF AFFECTIVENESS FOR CHILD EDUCATION IN THE BNCC
DOCUMENT

"YO, OTROS Y NOSOTROS": LA (IN) VISIBILIDAD DE LA AFECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EL
DOCUMENTO BNCC
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RESUMO

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar se a afetividade é proposta no campo de experiência “o eu, o outro e nós”,
campo este proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017). Para tanto, o estudo foi realizado a partir de uma pesquisa
bibliográfica e documental, de cunho qualitativo, e este está dividido em quatro seções, além da introdução e as considerações finais.
Tendo como resultado que apesar de toda a relevância e estudos teóricos que enfatizam e discutem a importância da afetividade para o
desenvolvimento da criança, a BNCC não menciona a afetividade nos objetivos de aprendizagem a serem alcançados na educação
infantil no campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, deixando tal aspecto invisível no documento, apresentando-se assim como
critério dos profissionais a sua estimulação e desenvolvimento no ambiente educativo.
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ABSTRACT

The present work had as main objective to analyze if the affectivity is proposed in the field of experience “the self, the other and us”,
this field proposed by the Common National Curricular Base (BNCC / 2017). Therefore, the study was conducted from a
bibliographical and documentary research, of qualitative nature, and it is divided into four sections, besides the introduction and the
final considerations. As a result, despite all the relevance and theoretical studies that emphasize and discuss the importance of
affectivity for child development, the BNCC does not mention affectivity in the learning goals to be achieved in early childhood
education in the “self, the other and the us ”, leaving such an invisible aspect in the document, thus presenting as a criterion of the
professionals its stimulation and development in the educational environment.

Key-words: Common National Curriculum Base. Child education. Affectivity

RESUMÉN

El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar si la afectividad se propone en el campo de la experiencia "el yo, el otro y
nosotros", este campo propuesto por la Base Curricular Nacional Común (BNCC / 2017). Por lo tanto, el estudio se realizó a partir de
una investigación bibliográfica y documental, de naturaleza cualitativa, y se divide en cuatro secciones, además de la introducción y
las consideraciones finales. Como resultado, a pesar de toda la relevancia y los estudios teóricos que enfatizan y discuten la
importancia de la afectividad para el desarrollo infantil, el BNCC no menciona la afectividad en los objetivos de aprendizaje que se
alcanzarán en la educación de la primera infancia en el "yo", el otro y nosotros ”, dejando un aspecto tan invisible en el documento,
presentando así como criterio de los profesionales su estimulación y desarrollo en el entorno educativo.

Palabras-clave: Base de Currículo Nacional Común. Educación Infantil. Afectividad
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Introdução

As primeiras experiências de atendimento às crianças pequenas surgem com a industrialização e a urbanização, e com o ingresso da
mulher no mercado de trabalho. As creches nascem com a finalidade de atender as crianças das mães trabalhadoras, tendo um caráter
assistencialista e custodial, voltado ao atendimento das crianças de famílias menos favorecidas. Para as crianças de famílias mais
abastadas surgiam os jardins de infância, que assumiam uma preocupação mais pedagógica, fundamentados nas teorias de Froebel,
Montessori e entre outros. Nesse sentido (HADDAD, 2006) assinala um paralelismo nos serviços voltado à educação e cuidado
infantil, caracterizando-o em um sistema de ofertas dividido em dois blocos: um na modalidade de creches institucionais e similares,
voltado para a população em situação de risco, e outro na modalidade de programas pré-escolares (jardins de infância), destinados à
promoção do desenvolvimento e aprendizagem da criança.

A expansão desse atendimento infantil em creches e pré-escolas no Brasil se dá em meados dos anos 70, por meio de lutas da
sociedade em defesa da criança, com os movimentos sociais e suas reivindicações, pautados na ideia da criança como sujeito de direito
e cidadão, pois não havia compromisso e nem obrigatoriedade do poder público em relação à educação da infância, sendo algo privado
da família.

Após décadas de lutas, debates e disputas políticas em torno da educação infantil no Brasil é que ela alcança um avanço considerado
significativo em termos de conquistas legais, com a Constituição Federal de 1988, que reconheceu-se pela primeira vez no Brasil um
direito próprio da criança pequena, estabelecendo-se em seu Art. 208, inciso IV, de que é dever do Estado, enquanto poder público, “a
garantia do atendimento em creches e pré-escolas, às crianças de 0 a 6 anos de idade” [1]. O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA
8.069/90) em seu artigo 54, expressa que o Estado tem o dever de oferecer atendimento em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5
anos, embora não fale de educação infantil, faz referências às instituições que podem oferecer esse atendimento. Contudo, foi com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), que surge uma concepção de educação infantil vinculada ao
sistema educacional. A educação infantil como discorre a LDB, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Entretanto, para chegar a esse estágio
percorreu um longo caminho no nosso sistema educacional, e ainda existe um longo trajeto entre o direito proclamado e a efetivação
desses nas instituições de educação infantil.

Além desses elementos que marcam a história da educação infantil, é possível destacar também os debates referentes à ressignificação
das práticas desenvolvidas nos espaços infantis, pois historicamente a creche e a pré-escola se constituíram em dois campos diferentes
de atuação. Enquanto a pré-escola desde a sua origem evidenciou um caráter educacional, de preparação para a escola regular, a
trajetória da creche nos mostra que o assistencialismo foi presença marcante em toda a sua história. Assim, o trabalho pedagógico que
norteia os espaços infantis deve ser ressignificado por uma visão de criança como ser social, com especificidades e caraterísticas
peculiares, assim, para embasar essa etapa da educação básica e servir de fundamento para que os professores que atuam nela tenham
um documento de apoio para o desenvolvimento de suas práticas, são estabelecidos os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (RCNEI). O documento se constitui como um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam
contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições
necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras (BRASIL, 1998).

Já em 2009, foi estabelecida através da Resolução nº 5, de 17 de dezembro do referido ano, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI). Dessa forma, as DCNEI reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e
avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil (BRASIL, 2010).

Para estabelecer uma base curricular comum para a educação brasileira foi homologada em dezembro de 2017, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Documento de caráter normativo, a BNCC tem como principal objetivo servir de base para que os estados
e municípios elaborem seus próprios currículos. Diante de todo o contexto da educação infantil e a relevância dessa etapa educacional
para o desenvolvimento integral da criança, é importante analisar se o documento da BNCC enfatiza a afetividade na educação infantil,
uma vez que vários estudos destacam o grande valor desse aspecto no espaço educativo, como meio para fortalecer o desenvolvimento
e a aprendizagem das crianças. Desse modo, formulou-se a seguinte questão para este trabalho: qual é a ênfase dada a afetividade no
campo de experiência “o eu, o outro e o nós” da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil?

É importante destacar que a BNCC para a educação infantil propõe 5 campos de experiências a serem desenvolvidos com as crianças
de 0 a 5 anos. No campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, especificamente, não é mencionado a afetividade como apoio para o
desenvolvimento e aprendizagem das crianças, mas para que os objetivos de aprendizagem proposto pelo documento sejam
alcançados, pressupõe-se o estímulo da afetividade nas práticas pedagógicas.

Assim, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar a afetividade no campo de experiência “o eu, o outro e nós” na BNCC
para a educação infantil. Para tanto, inicialmente foi identificado o que são os campos de experiências na BNCC para a educação
infantil, a fim de verificar se existe alguma relação da afetividade com o que proposto no campo de experiência “o eu, o outro e o nós”
e compreender a importância da afetividade para o desenvolvimento das crianças, a partir de práticas pedagógicas que estimulem tal
aspecto.

Para desenvolver o estudo foi realizado uma pesquisa bibliográfica e documental, de cunho qualitativo, partindo, a princípio, de uma
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revisão de literatura em alguns dos principais bancos de dados de produções acadêmicas brasileiras, sendo estes: Portal de Periódico da
CAPES, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e SciELO. Após a busca nesses sites, o próximo passo constitui-se na leitura na
integra dos materiais selecionados, os quais serviram de apoio para a fundamentação teórica. Em seguida, a análise se deu no
documento da BNCC, com ênfase, no campo de experiência “o eu, o outro e o nós”.

Desse modo, o trabalho divide-se em quatro seções, além da introdução e considerações finais. Na primeira seção é apresentado uma
síntese da BNCC, a segunda vem destacar a (in)visibilidade da afetividade no campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, a terceira
ressalta a importância da afetividade nas práticas pedagógicas, e a quarta e última seção traz uma análise entre o que se tem proposto
pela BNCC e o campo teórico que discute a importância da afetividade na educação infantil, levando em consideração se os aspectos
relacionados a afetividade estão em estreita relação com o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. E por fim, as
considerações finais sintetizam os principais pontos do estudo realizado.

A BNCC e os Campos de Experiências

A educação brasileira é composta por três etapas: educação infantil (para crianças de 0 a 5 anos), ensino fundamental (para alunos de 6
a 14 anos) e ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). Um dos principais desafios das instituições educacionais é garantir uma
educação de qualidade e que possibilite o pleno desenvolvimento dos sujeitos que usufruem desses espaços. Visto que, não é apenas
garantir o acesso à educação, mas proporcionar os meios para que ela se efetive com qualidade.

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e possibilita o primeiro contato da criança com o espaço educativo, a qual
contempla a creche (para as crianças de 0 a 3 anos) e a pré-escola (para as crianças de de 4 anos a 5 anos e 11 meses). De acordo com
as DCNEI (BRASIL, 2010, p. 12) a criança é:

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.

Considerando a criança e suas várias dimensões, Mahoney (2007) destaca que na teoria de Wallon o desenvolvimento intelectual
envolve muito mais do que um simples cérebro, existem elementos básicos que se comunicam o tempo todo como: a afetividade, o
movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa.

As DCNEI caracterizam o currículo como “conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade” (BRASIL, 2010, p. 12).

No ano de 2017 foi homologada a BNCC, que se constitui como um documento de caráter normativo, “plural, contemporâneo, e
estabelece com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos,
têm direito” (BRASIL, 2017, p. 05). Com isso, estados e municípios terão que construir seus currículos de acordo com as propostas do
documento e adaptar as suas necessidades locais e regionais.

A BNCC enfatiza que “nas últimas décadas, vem se consolidando, na educação infantil, a concepção que vincula educar e cuidar,
entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo” (BRASIL, 2017, p. 34). Além disso, o documento ressalta que
deve ser assegurado seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se,
tendo como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras.

A partir dos direitos de aprendizagem estabelecidos na BNCC são criados cinco campos de experiências: “o eu, o outro e o nós”;
“corpo, gestos e movimentos”; “traços, sons, cores e formas”; “escuta, fala, pensamento e imaginação”; e “espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações”. Para a BNCC “os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38).

O campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, destaca que “é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com
outros pontos de vista” (BRASIL, 2017, p. 38).

Assim, esse primeiro campo de experiência proposto pela BNCC busca se debruçar sobre a construção da identidade, da subjetividade,
das relações interpessoais, do respeito próprio e coletivo, sensações de pertencimento, em que as crianças são convidadas a participar
ativamente do processo educativo, incluindo-as nas decisões dos projetos coletivos propostos pelas instituições, pois reconhecer seu
pertencimento a um grupo social é compreender que há diferentes modos de dizer, fazer, querer, ser, além da importância de respeitar
as diferenças no grupo em que a criança está inserida.

No segundo campo de experiência: “corpo, gestos e movimentos”, as crianças são consideradas como um ser que “desde cedo,
exploram o mundo, o espaço, os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos
sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade” (BRASIL,
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2017, p. 39), sendo realizado por meio das diversas linguagens.

Este campo de experiência proposto pela BNCC propõe a exploração dos espaços, das sensações e brincadeiras como forma de
descobrir possibilidades e limites corporais pelas crianças, ou seja, remete-se em grande parte ao desenvolvimento de
competências e habilidades que devem ser desenvolvidos com as crianças, tendo como ênfase a busca por descobertas
sensoriais, com ênfase na interação das crianças com o outro (com o adulto e com seus pares) e com o meio.

Já o terceiro campo de experiência denominado de “traços, sons, cores e formas”, fomenta que o convívio com:

Diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da
instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas
formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. (BRASIL, 2017, p. 39).

Nesse campo de experiências é possível notar a visibilidade das diferentes manifestações artísticas, culturais e cientificas, incluindo a
linguagem musical e visual, com foco estético e crítico que devem ser desenvolvidos com as crianças pertencentes a educação infantil,
além de enfatizar experiências de escuta ativa, criação musical, ou seja, o contato com diferentes objetos sonoros e instrumentos
musicais, que tais elementos promovem a sensibilidade do campo visual, na produção de desenhos, pintura, escultura, modelagem,
colagem, etc.

O próximo campo de experiência se caracteriza como “escuta, fala, pensamento e imaginação”, nesse campo é ressaltado que as
crianças, desde o nascimento, interagem com diversas situações que envolvem a comunicação.

As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal,
o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro.
Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de
expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu
veículo privilegiado de interação. (BRASIL, 2017, p. 40).

A comunicação oral e escrita ganha foco no quarto campo de experiência proposto pela BNCC, apresentando-se como elemento para
desenvolver o potencial criativo e os conhecimentos técnicos com as crianças pequenas, valorizando a comunicação como
potencializadora do desenvolvimento infantil. Tal campo de experiência ganha-se notoriedade para a capacidade de se comunicar e
expressar, trata-se da imaginação e percepção, onde as instituições infantis sejam promotoras de atividades que busquem interações
entre a criança-adulto e criança-criança, por meio da fala, contação de história, etc.

O último campo envolve as questões de “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Neste são considerado os lugares
onde vivem as crianças, os diversos contextos e situações, por exemplo:

Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos
(dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu
próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os
diferentes. (BRASIL, 2017, p. 40).

Desse modo, esse campo de experiência visa contribuir de forma proeminente no processo ensino-aprendizagem, possibilitando
diversos intercâmbios de conhecimentos, estabelecendo relações com os diversos saberes, para tanto, é necessário proporcionar
condições para que as crianças possam buscar resposta a suas indagações e curiosidades, observando o ambiente, manipulando objetos,
investigando e explorando o seu entorno.

Considerando os campos de experiências citados acima, a seguir será realizada uma análise mais específica do campo de experiência
“o eu, o outro e o nós”, apresentando o que é proposto no documento da BNCC e como pode ser explorado nas práticas educativas da
educação infantil, uma vez que, é enfatizado no documento que a criança aprenderá a se desenvolver. Porém, vale questionar se a
afetividade é considerada como um dos elementos constituintes para o desenvolvimento das crianças de acordo com o documento da
Base Nacional Curricular Comum.

“O eu, o outro e o nós”: a (in)visibilidade da afetividade

O desenvolvimento da criança ocorre de maneira processual e perpassa várias fases da vida, com isso, as interações com o meio e com
o outro são de fundamental importância para que ela se desenvolva de forma plena e alcance os objetivos almejados.

Os objetivos de aprendizagem dispostos na BNCC estão organizados em grupos por faixa etária e de acordo com cada campo de
experiência. No grupo 01 são estabelecidos os objetivos para os bebês de zero a 1 ano e 6 meses. No grupo 02 estão as crianças bem
pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e no grupo 03 estão as crianças, de 4 anos a 5 anos e 11 meses.
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“O eu, o outro e o nós” é um dos cinco campos de experiências estabelecidos pela BNCC, considerando os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento para a educação infantil. A BNCC (2017) estabelece os seguintes pontos a serem desenvolvidos nessa etapa da
educação básica, que contempla as crianças de 0 a 5 anos:

01-Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.

01-Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais
participa.

01-Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos,
brinquedos.

01-Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.

01-Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

01-Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.

02-Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.

02-Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e
desafios.

02-Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.

02-Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.

02-Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.

02-Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.

02-Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.

03-Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir.

03-Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e
limitações.

03-Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

03-Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

03-Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros
(crianças e adultos) com os quais convive.

03-Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.

03-Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e
adultos. (BRASIL, 2017, p. 43-44)

Ao longo desses objetivos, que buscam assegurar o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, foi possível observar que não
existe a palavra afetividade em nenhum deles. No entanto, a afetividade é algo que se deve levar em consideração no indivíduo desde o
seu nascimento e não há como deixar de considerar as suas contribuições, principalmente, no desenvolvimento e início da trajetória
educativa da criança.

A afetividade é mencionada em alguns estudos (GUIMARÃES, 2006; TASSONI, 2000 e 2008; DELL’AGLI, 2008; COLOMBO,
2007; GROTTA, 2000) como fundamental nas práticas de educação infantil, visto que, a “qualidade das interações promovidas no
espaço da sala de atividades/referências contribuirão, em grande parte, para levar a criança ao desenvolvimento pleno de suas
capacidades, sejam elas cognitivas, afetivas ou motoras”. (LOSS-SANT’ANA; GASPARIM, 2013, p. 200).

Segundo Mahoney (2007, p. 25) “podemos entender ‘afetivo’ aqui como a capacidade de afetar o outro, contagiando-o para o
atendimento a uma solicitação”. Nesse sentido, percebe-se a afetividade de maneira subentendida em alguns dos objetivos elencados
na BNCC, como ao “comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras”. (BRASIL, 2017, p. 43). A
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criança afeta o outro (pode ser outra criança ou o adulto) para que este atenda a sua solicitação.

Para Loss-sant’ana e Gasparim (2013, p. 201) a afetividade também pode ser entendida como:

‘Conjunto’ por esta fazer parte de muitas situações que se integram e formam o indivíduo em sua
totalidade. Afetividade é a “qualidade do fruto”, na raiz da palavra. O termo “qualidade” abre um leque
de possibilidades para designar o que nos afeta ou o que e quem afetamos, bem como a maneira como
somos impactados por esses afetos.

Entender como afetamos o outro e o que nos afeta pode ser fomentado, de maneira implícita, em outros objetivos do campo de
experiência “o eu, o outro e o nós”.

01-Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.

02-Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.

03-Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir. (BRASIL, 2017, p. 43-44)

Como é notório nesses objetivos destacados acima, a afetividade é entendida como modo de afetar o outro e de ser afetado, está
diretamente interligada para atingir os objetivos propostos. Entretanto, a afetividade se torna invisível no texto da BNCC, uma vez que
ela não é descrita em um dos objetivos da educação infantil.

Desse modo, para que a afetividade seja explorada e valorizada nas práticas educativas e no desenvolvimento da criança, já que não é
explícita na BNCC, é de suma importância a colaboração entre os profissionais que atuam nos espaços infantis, sejam eles: professores
regentes, professores auxiliares ou coordenadores, mas que busquem viabilizações de ações afetivas como meio de proporcionar a
criança que ela seja afetada e afete o outro.

É válido destacar ainda, que tais conceitos tão vastos e complexos que aparecem no campo de experiências “o eu, o outro e o nós”
como a identidade, a subjetividade e a coletividade, são termos que ainda estão sendo discutidos em como devem ser construídos e
explorados pelos professores que trabalham com a educação da infância. Pois, o maior desafio para os professores será aliar os
conteúdos e às competências determinadas pela base. Sendo imprescindível assim, que o professor repense seu papel e esteja atento a
toda essa transformação que alteram as práticas desenvolvidas nos espaços de educação infantil.

A importância da afetividade nas práticas pedagógicas da educação infantil

Como visto na seção anterior, estudos apontam que a afetividade no sentido de Mahoney (2007), entendendo-a como modo de afetar o
outro e de ser afetado, influencia na forma como a criança aprende e, consequentemente, como ela se desenvolve. Entretanto, a BNCC,
novo documento que serve como guia para o desenvolvimento do currículo e das práticas pedagógicas que devem ser desenvolvidas
em instituições escolares de Estados e municípios, não menciona a afetividade nos objetivos de aprendizagem para a educação infantil,
mais especificamente, no campo de experiência “o eu, o outro e o nós”, campo analisado neste artigo. Porém, sabendo da relevância da
afetividade para o desenvolvimento da criança, como o professor pode realizar práticas pedagógicas que envolva a afetividade e o que
deve ser considerado no planejamento para tais ações?

A mudança da concepção de homem, que vem ocorrendo ao longo dos anos, tem intensificado a ideia de um ser humano integral, o
qual possui aspectos afetivos e cognitivos que estão interligados e são, além de tudo, indissociáveis, ou seja, para que esse ser obtenha
uma aprendizagem de qualidade faz-se necessário considerar ambos os fatores.

A aprendizagem ocorre, em sua maioria, pela relação da criança com o objeto e com o meio, sendo permeada pelos aspectos cognitivos
e afetivos, e tendo o professor como mediador dessa interação. A mediação entre a criança e o objeto resultará numa aprendizagem de
qualidade, na maior parte dos casos, quando as práticas pedagógicas, que são desenvolvidas nas salas de atividades ou referências,
além dos aspectos cognitivos que forem considerados como aspectos afetivos. Dessa forma, o vínculo que o professor estabelece com
a criança e as práticas pedagógicas realizadas no espaço educativo, poderão trazer consequências positivas e/ou negativas para a
formação dos sujeitos que estão nesses ambientes.

O ambiente escolar não contempla apenas a transmissão dos conhecimentos produzidos pelas gerações anteriores ou a construção de
um novo conhecimento, é um espaço em que os sujeitos estão construindo uma imagem do seu eu, da sua personalidade e da imagem
do outro. Isso abrange as diversas interações e vivências, ocorrendo nos variados e complexos contextos. Nesse sentido, o professor
tem um papel de suma importância diante das práticas pedagógicas que são realizadas e das suas ações nesse espaço enquanto
profissional da educação infantil.

Assim, para que a aprendizagem e o desenvolvimento na perspectiva da formação integral da criança aconteçam, deve ser

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_eu_o_outro_e_o_nos_a_invisibilidade_da_afetividade_para_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



desenvolvido um trabalho efetivo com as crianças na educação da primeira infância, afinal precisamos conhecer as crianças (em todos
os seus aspectos) antes de realizarmos qualquer proposta pedagógica. E dessa forma, conhecer como elas aprendem, conhecem o
mundo e se desenvolvem, sendo assim a base para nortear o trabalho pedagógico.

Nos últimos séculos, discutir a formação integral da(s) criança(s) e infância(s) implica que se discuta a educação vista como um
processo permanente e contínuo. Nesse sentindo, destacamos uma das concepções de desenvolvimento chamada interacionista, ideia
baseada na interação entre o organismo e o meio. Onde a experiência servirá de base para novas construções, mas que dependerão
também da relação entre o indivíduo e o ambiente. Diante dessas acepções, destacam-se no século XX as contribuições de importantes
teóricos como Piaget, Vygotsky e Wallon.

Um dos grandes teóricos, que assim pensou e que é considerado um estudioso da infância, Henri Wallon médico, psicólogo e filósofo
francês, cuja teoria perpassa o pensamento de que a escola deve proporcionar formação integral, de modo intelectual, afetiva e social,
sua teoria aponta para o desenvolvimento intelectual, pois este envolve muito mais do que um simples cérebro. Essa teoria aquietou as
convicções numa época em que memória, retórica e erudição eram o máximo em termos de construção do conhecimento.

Wallon foi o primeiro a considerar não somente o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da escola e sala de
atividades/referências. Fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos que se comunicam o tempo todo, são eles: a afetividade,
o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa.

As emoções, para Wallon (1968), têm papel preponderante no desenvolvimento da criança. A afetividade é um tema central nas obras
de Henri Wallon. É por meio delas que a mesma exterioriza seus desejos e suas vontades, que expressa um universo importante e
perceptível, mas pouco estimulado pelos modelos tradicionais de ensino. Assim também na família, muitas vezes as expressões
emotivas são tolhidas e proibidas, propiciando que a criança cresça em um ambiente carente de relações intrapessoais. Então os
educadores, assim como os pais, no ambiente familiar, desempenham a função de proporcionar ao aprendiz exemplo de conduta
emotiva.

No contexto educativo, o papel do professor é primordial, principalmente em relação à condução da rotina da educação de crianças.
Um destaque sobre esse pensamento diz respeito aos brinquedos e brincadeiras, ao lúdico como processo de construção e apropriação
de conhecimento, envolvendo todos os aspectos necessários a uma conduta considerada adequada de educação infantil, tais sejam: o
cognitivo, o socioafetivo e o psicomotor.

Dessa forma, o planejamento realizado pelo professor necessita que seja elaborado, pensando a criança como um ser que possui corpo
e mente, e que tal relação entre adulto-criança seja construída com perspectiva para o seu pleno desenvolvimento, visto que, “as
práticas pedagógicas que se constituem a partir desta relação promovam a construção do conhecimento e também marcas afetivamente
na relação com o objeto a ser conhecido” (LEITE; TAGLIAFERRO, 2005).

Apesar da BNCC não enfatizar em seu texto a afetividade, o estímulo desse aspecto é essencial, como pode ser observado através de
estudos acerca da temática. Com isso, o professor precisa ter um olhar atento para as suas ações, refletindo sobre suas práticas diárias e
as vivências das crianças no contexto educativo.

Destarte, ao realizar o planejamento das práticas pedagógicas de acordo com objetivos de aprendizagem que as crianças devem
alcançar na educação infantil, os quais são estipulados pela base, a inclusão da afetividade dependerá da compreensão que o professor
tem diante de tal assunto e a sua relevância para as crianças que estão no espaço escolar.

Resultados e discussões

A partir da análise do documento BNCC (2017) para a educação infantil e seus campos de experiências, em especial o campo de
experiência “o eu, o outro e o nós”, foi possível evidenciar que tal documento não traz especificações em como deve ser desenvolvida,
ou estimulada a afetividades nas práticas pedagógicas para o trabalho com as crianças pequenas. Contudo, sendo a afetividade nos dias
atuais um tema muito discutido dentro e fora das instituições educativas. O desenvolvimento socioafetivo implica o desenvolvimento
emocional e afetivo, na socialização, interação e principalmente na aprendizagem da criança, pois a afetividade é considerada a energia
que move as ações (SILVA; SCHNEIDER, 2007).

Partindo da premissa de que o ser humano é dotado de desejos, vontades e sentimentos próprios que começam desde o nascimento e se
desenvolvem ao longo da infância; ocorre durante este período o processo de desenvolvimento socioafetivo da criança, períodos em
que são importantes as interações que proporcionam vivências afetivas (SILVA; SCHNEIDER, 2007).

A conduta socioafetiva, de acordo com Rodrigues (2003, p. 41) “é uma forma da criança desenvolver a sua própria personalidade e
aprender a tomar decisões sem necessitar de ajuda”. Grande parte do comportamento da criança no contexto educacional é da sua
interação com os colegas e professores, nessa fase a criança tem seu próprio pensamento e se torna mais independente em função de
seu maior desenvolvimento da linguagem, embora a ligação e a influência do convívio com os pais e familiares ainda seja forte.

Como discutido no tópico anterior, a teoria de Henri Wallon (1968) sobre a psicogênese da pessoa completa está centrada no estudo da
pessoa como um todo, em suas dimensões cognitiva, afetiva e social, de forma integrada, e na forte influência que o meio social exerce
sobre a formação da pessoa. Para este teórico, no estudo do desenvolvimento da criança não poderá ser deixada de lado a afetividade, o
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que tem acontecido muitas vezes por alguns educadores no processo de ensino e aprendizagem, onde desconhecem totalmente a
relação de reciprocidade existente entre afetividade e cognição, fato este encontrado no documento proposto pela BNCC.

Wallon foi um grande psicólogo da infância, e criou um modelo de desenvolvimento que coloca no mesmo grau de importância os
domínios funcionais: a afetividade, o ato motor, a pessoa e o conhecimento. Segundo Almeida (1999, p. 42), para Wallon “[...] a
afetividade é um domínio funcional, uma das etapas que a criança percorre, a primeira de todas elas. Nesse mesmo sentido, Wallon
(1968) pontua que o nascimento da afetividade é anterior à inteligência [...]”. Essa afetividade, então, progride com a criança e seus
motivos estão ligados aos estados de bem-estar e mal-estar.

A afetividade está presente na vida da criança, desde o seu nascimento. Antes de obter a linguagem falada, toda ação da criança é
expressa por meio do movimento, que primeiramente é caracterizado por espasmos e descargas motores, e que posteriormente, com a
influência do meio, evolui e vai se multiplicando em meios de expressão cada vez mais diferenciados, dando início ao período
emocional da criança. Em outras palavras, podemos dizer que todo o desenvolvimento da pessoa humana está vinculado a processos
afetivos.

A relação da criança se inicia como uma forma de satisfazer suas necessidades primordiais, e que vai evoluindo, criando laços de
relacionamento e comunicação com o mundo ao seu redor. Desse modo, a afetividade, assim como a inteligência, não aparece pronta e
acabada, as duas evoluem e constituem o processo de personalização do indivíduo. Segundo Almeida (1999, p. 50), a afetividade e a
inteligência na obra walloniana “constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas têm funções bem definidas e,
quando integradas, permitem à criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados [...]”. Diante disso, não é possível fazer uma
separação entre estas duas funções, pois sua integração está presente mesmo quando o período é propício apenas para a preponderância
de uma.

Há de se destacar ainda, que as vivências afetivas são fundamentais, emoções, sentimentos, equilíbrio e controle emocional, etc., são
situações vitais presentes em todo ser e que tanto as emoções agradáveis como as desagradáveis são necessárias para o
desenvolvimento equilibrado da personalidade das crianças, pois as próprias situações cotidianas irão favorecer que as crianças
vivenciem tais emoções e sentimentos.

Considerações finais

Compreende-se que a afetividade está presente na criança desde o seu nascimento e consequentemente em suas relações sociais,
contribuindo para o aprimoramento das habilidades cognitivas, motoras, emocionais e afetivas, como destaca por Wallon (1968) e
Mahoney (2007). Porém, apesar de toda a relevância e estudos que enfatizam a importância do afeto para o desenvolvimento da
criança, a BNCC não menciona a afetividade nos objetivos de aprendizagem a serem alcançados na educação infantil, no campo de
experiência “o eu, o outro e o nós”, deixando esse aspecto de forma invisível no documento e a critério dos profissionais a sua
estimulação e desenvolvimento no contexto educativo.

Desse modo, a (in)visibilidade da afetividade na BNCC não pode prescindir a sua pertinência nas ações que visam o desenvolvimento
da criança. Dessa forma, toda a equipe do ambiente educacional precisa considerar a relevância do afeto e estimular a sua
aplicabilidade nas práticas diárias, relacionando a afetividade com os objetivos que são explicitados no documento que serve de base
para a formulação de currículos escolares, a BNCC.

Assim, nota-se que a educação infantil é uma etapa da educação básica que vem se ampliando ao longo dos anos, frente a sua trajetória
histórica, tendo como principal objetivo garantir o direito a educação para as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB, 9.394/96) . Sendo assim, se faz
necessário destacar que não é apenas ampliar o acesso, mas que essa educação possa ser oferecida com qualidade, implicando na
formação desse sujeito que está nesse espaço de construção do eu e de produção de conhecimento ao seu modo particular.

Ademais, com a ampliação desse campo educacional, os profissionais que atuam na educação infantil precisam ficar atentos as
demandas que surgem diariamente, para que assim uma educação de qualidade seja efetivada nos espaços de educação infantil.
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