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RESUMO 

Esta pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa Contextos da Educação da Criança 
(GPCEC), na linha de Práticas Docentes e Formação Profissional, do Programa de Pós-
Graduação da Universidade do Vale do Itajaí, leva em conta a política pública educacional na 
constituição do documento normativo que orienta caminhos e percursos às ações dos 
princípios da Educação Infantil. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na orientação 
da formação de âmbito nacional, determina um currículo para Infância na etapa da Educação 
Básica. A partir disso, a questão problema foi definida: quais princípios, concepções e práticas 
orientam a Educação Infantil de 4 a 6 anos na versão final da BNCC? O objetivo geral visou 
problematizar o documento da BNCC referente aos princípios, às práticas e às concepções 
que orientarão as propostas curriculares das crianças de 4 a 6 anos. Para alcançar esse 
objetivo, os seguintes objetivos específicos em relação aos documentos da BNCC foram 
delineados: examinar os enunciados orientadores voltados às concepções de crianças; 
verificar a proposta prático- pedagógica para crianças de 4 a 6 anos; relacionar a lógica do 
princípio pedagógico, das concepções de crianças e das práticas. O documento da BNCC 
Versão Final teve sua homologação e publicação em dezembro de 2017; assim, para seu 
atravessamento, fez parte do caminho analítico escolhido o contexto, as relações e o encontro 
das estratégias. Para a ordem da problematização (FOUCAULT, 2004) e descrição 
arqueológica (FOUCAULT,1998, 2015; FISCHER, 2001, 2011), elementos metodológicos 
foram utilizados para a escavação dos dados, a saber: fontes dos sítios governamentais, 
materiais de divulgação do documento BNCC Versão Final e documento físico.  Na óptica das 
diferentes abordagens voltadas à Educação Infantil: construtivista, protagonista, 
sociointeracionista, potente e romântica, foi enunciada a concepção da criança com base na 
raridade do que está presente (FOUCAULT, 2015), o que deu suporte a esta pesquisa. 
Também, a reunião de saberes trouxe o contexto do processo de formação para a Base 
Comum na Educação Infantil, na publicação e na implementação inicial no currículo estadual, 
bem como uma demanda retalhada formou os princípios na condição da exterioridade. Os 
princípios, as concepções e as práticas para 4 a 6 anos na análise documental constituíram 
em realce por grupo de cores das estratégias que representam as perspectivas curriculares 
na Educação Infantil:  ora construtivista, as vezes com jargões sociointeracionistas, um pouco 
romântica, bem menos protagonista, e sem menção à abordagem potencial. Os dados 
encontrados das principais estratégias selecionadas trouxeram efeitos camuflados 
denominados de concepções camaleônicas voltados à lógica do princípio pedagógico da 
BNCC Versão Final. A representação é uma disputa do processo da construção do 
documento, prevalecendo estratégias que não são neutras aos interesses da formação do 
capital humano. A abordagem filosófica nesta pesquisa e, também, nas discussões do 
GPCEC (MEDEIROS, 2018; ROSA, 2019) são alicerçadas como a explosão da infância 
(MASSCHEILEIN; SIMONS, 2017; ARENDT, 2007; LARROSA, 2000; KOHAN, 2004; BUJES, 
2007; BARBOSA; HORN, 2007, 2019). Como enunciado de criança completa na idade que 
se encontra (FERREIRA, 2016; FERREIRA; GESSER, 2013; BARBOSA, 2006), ela rompe na 
condição de existência no presente; não permite que seja a prática pedagógica mensurável, 
quantificada por competências e nem organizada previamente em objetivos determinados. O 
princípio pedagógico encontrado na BNCC Versão Final para Educação Infantil de 4 a 6 anos 
terá estratégias no foco das habilidades, as quais orientarão os currículos locais e regionais, 
não abrangendo, de acordo com as análises desta pesquisa, experiências curriculares de 
Infância.  
 
Palavras-chave: BNCC. Base comum. Educação Infantil. 4 a 6 anos.  
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ABSTRACT 

This research, linked to the Research Group Contexts of Childhood Education, of the line of 
research Teaching Practices and Professional Education, of the Graduate Program of 
University of Vale do Itajaí, takes into consideration the education public policy on the 
constitution of the regulatory document that guides the paths and routes to the actions of the 
principles of Early Childhood Education. The National Common Curriculum Base [Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC)], in the guidance of formation at national level, stipulates 
a curriculum for Early Childhood in the Basic Education stage. Based on this, the problem 
question was defined: what principles, conceptions and practices guide the Early Childhood 
Education of children aged 4 to 6 years in the final version of the BNCC? The general objective 
aimed at problematizing the BNCC in relation to the principles, practices and conceptions that 
guide the curricular proposals for children aged 4 to 6 years old. To achieve this objective, the 
following specific objectives were outlined in relation to the BNCC documents: to examine the 
guiding statements aimed at conceptions of children; to verify the proposed pedagogical 
practices for children aged 4 to 6 years; to relate the logic of the pedagogical principle to the 
conceptions of children and practices. The Final Version of the BNCC was approved and 
published in December 2017; thus, for its crossing, the context, the relations and the meeting 
of the strategies were part of the analytical path chosen. For the order of the problematization 
(FOUCAULT, 2004) and archaeological description (FOUCAULT, 1998, 2015; FISCHER, 
2001, 2011), methodological elements were used for the excavation of the data, namely: 
sources of government sites, materials for the dissemination of the BNCC Final Version and 
the physical document. From the perspective of the different approaches aimed at the Early 
Childhood Education: constructivist, protagonist, socio-interactionist, potent and romantic, the 
conception of the child was enunciated based on the rarity of what is present (FOUCAULT, 
2015), which supported this research. Also, the combining of knowledge brought the context 
of the process of designing the Common Base for Early Childhood Education, in the publication 
and initial implementation in the state curriculum, as well as a shredded demand formed 
principles in the condition of exteriority. The principles, conceptions and practices for the 4 to 
6-year-old children in the document analysis consisted in highlighting for each group of colors 
of strategies that represent the curricular perspectives in Early Childhood Education; 
sometimes constructivist, sometimes with socio-interactionist jargons, very little romantic, little 
protagonist and without mentioning the potential approach. The data found from the main 
strategies selected brought camouflaged effects called chameleonic conceptions in relation to 
the logic of the pedagogical principle of the BNCC Final Version. The representation is a 
dispute of the process of construction of the document, prevailing strategies that are not neutral 
to the interests of the formation of human capital.  The philosophical approach in this study, 
and also in the discussions of the Research Group Contexts of Childhood Education 
(MEDEIROS, 2018; ROSA, 2019) are based on the explosion of the childhood 
(MASSCHEILEIN; SIMONS, 2017; ARENDT, 2007; LARROSA, 2000; KOHAN, 2004; BUJES, 
2007; BARBOSA; HORN, 2007, 2019). As a foreword of the complete child in the age he or 
she is (FERREIRA, 2016; FERREIRA; GESSER, 2013; BARBOSA, 2006), he/she breaks 
away from the condition of existence in the present; he/she does not allow for a measurable 
pedagogical practice, quantified by competencies and not organized in advance with 
predetermined goals. The pedagogical principle found in the BNCC Final Version for the Early 
Childhood Education for children aged 4 to 6 years will have strategies in the focus of skills, 
which will guide the local and regional curricula, not encompassing, according to the analysis 
of this research, curricular experiences of Childhood. 

Keywords: BNCC. Common base. Childhood Education. 4 to 6 years.  
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1 TEMA, ESTUDOS E CAMINHOS ANÁLITICOS  

A Educação Infantil1, no Brasil, tem uma história recente sobre a organização 

política e pedagógica para atendimento das crianças. A discussão inicial foi seu 

reconhecimento na Constituição Federal (CF) de 1988, em relação à Educação como 

dever do Estado. Além do direito, outra discussão, segundo Barbosa (2006), diz 

respeito à CF relacionar-se com as vidas das crianças na realidade das instituições 

infantis. Isso acarretou na construção do pensamento desse direito das crianças na 

sociedade, modificou a perspectiva de uma educação pela repressão (RIZZINI; 

PILLOTTI, 2009), de uma educação assistencialista (KUHLMANN JUNIOR, 1998), de 

higienização e das condições de trabalho da mulher (FERREIRA, 2016) e das 

relações na ordem econômica, política e social das famílias (CASANOVA, 2017; 

BARBOSA; HORN, 2007). Esse conjunto de relações produz interesses e condutas 

definidas em modos como a sociedade deseja a educação da infância. 

Nesse cenário, os temas que circundam o discurso sobre a Educação Infantil 

acarretam disputas e preocupações nas orientações sobre as organizações 

curriculares dessa etapa da educação. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI - (BRASIL, 2010a) apresentam um discurso que refletiu o 

entendimento das crianças como sujeitos de direitos e participativos. Carvalho (2015, 

p. 467) analisa que as DCNEI visam “[...] promover e garantir a existência de um 

currículo que rompa com o assistencialismo, distancie-se da escolarização e seja 

promotor das relações das crianças consigo mesmas, com seus pares, com os adultos 

e com o mundo”. A autonomia da criança é tratada como um entendimento de currículo 

em princípios éticos, estéticos e políticos (BRASIL, 2010a, p. 16), vivenciado como 

uma identidade na Educação Infantil, com participação e vivências garantidas de um 

grupo social organizado para a Infância em eixos de interações e de brincadeiras. 

A Educação Infantil, antes da CF de 1988, era integrante da Assistência 

Social; assim, o tema do currículo na Educação Infantil não era comum de ser 

discutido. Depois, quando foi inserida na Educação Básica, passou ao Ministério da 

Educação. Essa passagem acarretou o vínculo institucional e burocrático na 

 
1 A Educação Infantil teve dispositivos legais que a denominaram, os quais serão discutidos como 
acontecimentos discursivos ao longo desta dissertação, a saber: a Constituição Federal (CF) de 1988, 
que reconheceu a Educação como responsabilidade do Estado; a  promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases (LDBEN), Lei No 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a responsabilidade de atendimento 
para o Ministério da Educação (MEC); e a implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no contexto de 2009.  
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organização da educação das crianças. Nesse sentido, um currículo na Educação 

Infantil ainda soava de forma negativa, devido ao entendimento de que os termos 

“aluno” e “conteúdo”, por exemplo, eram entendidos como conceitos da escola regular 

e, portanto, davam a ideia de uma antecipação da escolarização2.   

Alguns pesquisadores declaram, como imprescindível, o conhecimento 

escolar a ser ensinado e aprendido na Educação Infantil. Arce (2004), Arce e Jacomeli 

(2012), Prado e Azevedo (2012) defendem uma desmistificação da Infância, ao 

argumentarem que, nessa etapa da Educação Básica, é preciso basear-se em um 

ensino didático-pedagógico, voltado a conteúdos e currículos promotores do 

desenvolvimento infantil como um processo escolar. 

Já outros pesquisadores da infância defendem essa etapa da Educação 

Básica como experiências infantis. Estes compreendem a infância como um tempo 

presente, diferente da visão da falta de desenvolvimento e o ensino de conceitos 

voltados apenas à aprendizagem escolar. A criança, portanto, é concebida como um 

ser completo na idade em que se encontra, como apresentam os estudos de Barbosa 

(2006), Abramowicz (2003, 2006), Ferreira e Gesser (2013) e Ferreira (2016), os quais 

defendem o período da criança nas creches e na pré-escola como um tempo de 

Infância. 

 Com a discussão sobre a ideia da formação humana comum e de conteúdos 

mínimos da Constituição de 1988, e, após, com a promulgação, na Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) – Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de uma base comum para 

a Educação Básica brasileira, houve uma compreensão de ensino de elementos 

preparatórios para o Ensino Fundamental, como indicam Ferreira (2016) e Campos e 

Barbosa (2015).  

Na contramão dessa ideia, as Diretrizes são propostas em 2010, no respeito ao 

direito de infância das crianças. Para isso, o cenário histórico de 1988 a 2010 teve 

lutas e movimentos acerca desse direito, de modo a garantir sua organização em uma 

ordem prática. 

No campo da educação infantil [...], a defesa residiu, sobretudo, na 
necessidade de operacionalizar as diretrizes curriculares, isto é, construir 
uma orientação a partir da qual os professores pudessem desenvolver suas 
práticas, respeitando as diversas dimensões da infância e dos direitos das 
crianças. (CAMPOS; BARBOSA, 2015, p. 358). 

 
2 A escolarização é entendida como disciplina, horários e organização da escola voltados ao ensino de 
conhecimentos técnicos-científicos.  
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Embora as DCNEI foram lançadas como um documento aberto para 

diferentes propostas curriculares, o debate sobre a construção da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)3 na Educação Infantil continuou como uma disputa. Nessa 

disputa, as mídias governamentais e seus apoiadores tiveram um papel de força, 

particularmente nos discursos, nas frases4 de efeito capazes de suscitar lemas a favor 

da formulação dessa base. A mídia, nesse processo, teve seu funcionamento para 

nutrir o tema do currículo na Educação infantil, suscitado no processo da construção 

da Base (Figura 1). Como Paraíso (2007) aponta, uma operação como divulgadora e 

eficiente sobre questões educacionais para o processo de governo e de 

corresponsabilização da população na mídia. Lançam, assim, a ideia de que base não 

é currículo. O que é então? 

Figura 1 – Frases de efeito da mídia na construção da BNCC 

 

Fonte:  Elaborada pela autora com base em Brasil (2017d). 

No semestre do meu ingresso do Mestrado Acadêmico em Educação da 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), no Programa de Pós-Graduação em 

 
3 O processo da Base teve algumas versões que, nesta pesquisa, nomearemos: Versão Preliminar 
(2014), Primeira Versão (2015), Segunda Versão (2016), Terceira Versão (2017a) e Versão Final 
(2017). 

4 Consulta sobre a BNCC nas plataformas digitais em educação.  Notícias da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED, 2016) e Apresentação utilizada pelo MEC 
(BRASIL, 2017). 

A Base não 
é currículo 
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Educação (PPGE), em 2017, houve a homologação da BNCC (2017) pelo MEC5. As 

reflexões acerca do tema já estavam sendo debatidas no grupo de pesquisa, e, 

principalmente, as relações sobre o contexto6 da criança. Com as leituras realizadas 

pelo Grupo de Pesquisa Contextos da Educação da Criança (GPCEC), dei início a 

esta pesquisa.  

As pesquisas7 sobre os discursos propostos na legislação brasileira para a 

Educação infantil e as relações com o contexto educacional da criança foram 

motivadores para eu elucidar temáticas que envolvem as políticas educacionais. O 

documento intitulado BNCC – Educação é a Base foi homologado em dezembro de 

2017 e, a partir disso, problematizamos8 a construção de um currículo obrigatório para 

as crianças de 4 a 6 anos, já que a matrícula nessa modalidade é obrigatória. 

Nesse documento dirigido à Educação Infantil, foram dispostos 83 objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento e 19 sínteses de objetivos. A estrutura disposta 

se divide em 32 objetivos na idade de 4 a 6 anos de idade (BRASIL, 2017a, p. 42-50 

[BNCC Versão Final]), os quais prescrevem o que as crianças devem aprender nessa 

faixa etária no arranjo curricular denominado “Campos de Experiências”. Nessa 

versão, os conceitos teóricos serão analisados, mostrando uma ruptura do que estava 

sendo debatido no processo de construção da BNCC como arranjo curricular, como 

vamos abordar mais adiante. 

Com as reflexões e os estudos do GPCEC, minha posição teórica do currículo 

e educar infantil foram constituídas e tensionadas. Bujes (2007, p. 19) mostra “[...] uma 

visão de currículo muito mais política, muito mais comprometida com a ideia de que a 

educação é o processo pelo qual nos tornamos o que somos”. Nessa constituição de 

práticas, a visão de uma Educação Infantil, preocupada mais como se aprende e 

 
5 No dia 22 de dezembro de 2017, foi publicada a Resolução CNE/CP Nº 2, que institui e orienta a 
implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 
etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica (BRASIL, 2017b).   
6 Conceituaremos o termo “Contexto” no sentido de descrever a profundidade das relações contidas e 
possíveis de serem ditas nos discursos. Essa é uma lente teórica do Grupo de Pesquisa Contexto da 
Educação da Criança (GPCEC), que busca aproximar-se da análise arqueológica em Foucault (2015), 
de “escavar” os contextos políticos, sociais e econômicos em que a criança se encontra na Educação.  
7 As pesquisas podem ser acessadas no Blog do GPCEC: http://gpcec.blogspot.com/. 
8 Nesta pesquisa, a aproximação de Foucault (2015) é a condição que coloca os problemas frente à 
abordagem de questões da política. Em entrevista no ano de 1984, traduzida em língua portuguesa no 
livro Ditos e Escritos V, Foucault explica esse conceito em sua pesquisa: “Ela [a pesquisa] é de 
preferência da ordem da ‘problematização’, ou seja, da elaboração de um domínio de fatos, práticas e 
pensamentos que me parecem colocar problemas para a política” (FOUCAULT, 2004, p. 228)  
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menos com o que se pode ensinar, foi conflitante, principalmente para a idade de 4 a 

6 anos, que é mais alvo de discursos de aprendizagem.  

A realidade pesquisada por Ferreira (2016) aborda os dados que as crianças 

dessa faixa etária estão cada vez mais ocupadas com compromissos escolares. A 

autora declara a seguinte preocupação:  

[...] uma Educação Infantil como função sociopolítica, como espaço de 
convivência, que proporcione a construção de identidades coletivas e 
ampliação dos conhecimentos de diferentes naturezas, que facilite o acesso 
a bens culturais e crie as possibilidades de vivência da infância, ainda é 
distante. (FERREIRA, 2016, p. 12)  

Assim sendo, entendemos que “[...] a educação é a forma com que o mundo 

recebe os que nascem” (LARROSA, 2000, p. 188, grifo do autor). Pensar a infância 

fora do tempo cronológico é pensar na infância como outra presença no mundo 

(LARROSA, 2000). Ambas não se separam, mas se cruzam o tempo todo, pois a 

criança precisa de cuidados e viver sua infância. Dessa forma, compartilhamos da fala 

de Kohan (2007) sobre duas infâncias, uma majoritária, passível da conformidade 

modelo; outra minoritária, que habita outra temporalidade, o acontecimento da 

explosão do mundo, a qual desejamos. Assim sendo, um documento nacional 

respeitará essa explosão da infância? A BNCC propõe caminhos e percursos às ações 

nos ambientes das instituições infantis em que direção?  

 Essa determinação é polêmica, porém a BNCC e suas propostas já estão em 

vigor. Ela já faz parte tanto das formações de professores, como do cotidiano das 

redes de ensino públicas e privadas. Dessa maneira, torna-se urgente problematizar 

esse documento em seus acontecimentos e compreender os discursos nele contidos. 

Dito isso, surge a questão desta investigação: Quais princípios, concepções e 

práticas orientam a Educação Infantil de 4 a 6 anos na versão final da BNCC?  

Frente a essa questão, posicionamos a proposta geral desta pesquisa, cujo 

objetivo é:  

 

 

Problematizar o documento da BNCC referente aos 

princípios, às concepções e às práticas que orientarão as propostas 

curriculares das crianças de 4 a 6 anos. 
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A faixa etária destacada nesta pesquisa baseia-se na obrigatoriedade de 

matrícula, conforme o discurso9 levantado da Emenda Constitucional No 59, de 11 de 

novembro de 2009 (BRASIL, 2009a), dessas crianças. A referida obrigatoriedade 

lança diferentes compreensões sobre a educação desse público e, além disso, 

observamos um conflito sobre o que fazer para essa faixa etária.   

Nesse sentido, os objetivos específicos desta pesquisa em relação aos 

documentos da BNCC para 4 a 6 anos são: 

ü Examinar os enunciados10 orientadores voltados às concepções de crianças. 

ü Verificar a proposta prático-pedagógica para crianças de 4 a 6 anos.  

ü Relacionar a lógica do princípio pedagógico, das concepções de crianças e 

práticas. 

Esta pesquisa pretende trazer a contribuição sobre os acontecimentos e os 

discursos que constituem o momento histórico do documento da BNCC, no contexto 

da publicação e a concepção de criança apresentada para orientação aos currículos 

locais.  

Na construção desta dissertação, os estudos sobre o tema trouxeram 

contribuições que elucidaram alguns dados sobre os conceitos das crianças de 4 a 6 

anos e a política curricular da BNCC. As publicações do GPCEC, de Medeiros (2018), 

Rosa e Ferreira (2018) e Rosa (2019) destacam elementos importantes para a 

constituição desta pesquisa. Medeiros (2018), ao analisar diversos documentos da 

Educação Infantil, trouxe a ideia de currículo como experiência e potência. A autora 

ressalta sobre o que é proposto à criança nos documentos oficiais decorreram das 

concepções e dos acontecimentos do contexto político no Brasil. A pesquisa aponta 

uma importante atenção, de olhar o contexto como um discurso não neutro da política 

educacional para a Educação Infantil. Já na reflexão dos discursos sobre a construção 

da BNCC, Rosa e Ferreira (2018) contam que a influência na construção da BNCC 

ocorreu por meio de Redes de influências.  A pesquisa demonstra e desnaturaliza a 

disputa desse documento ao apresentar os atores, os eventos e os discursos 

 
9 O acontecimento enuncia a obrigatoriedade da idade e se estabelece posteriormente como legislação. 
Na descrição arqueológica dessa pesquisa, o enunciado acarreta a natureza legal da emenda 
constitucional uma estratégia a ser legitimada na lei publicada posteriormente, nesse contexto a Lei 
Nº12.796/09.  

10 Enunciado na análise enunciativa arqueológica, Foucault aponta: “todo o enunciado comporta um 
campo de elementos antecedentes por referência aos quais se situa, mas que ele tem o poder de 
reorganizar e de redistribuir segundo relações novas (FOUCAULT, 2015, p. 172)  
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validados como legitimação pública e democrática. O estudo de Rosa (2019) objetivou 

analisar as continuidades e as descontinuidades das cinco versões da BNCC para a 

Educação Infantil. A autora encontrou várias linhas de fuga e outras descontinuidades 

que atravessam a Educação Infantil na sociedade capitalista.  

 Os temas da política neoliberal, perspectiva subjetivadora e normalizadora, 

Banco Mundial e relações de controle constituem elementos que validam as 

discussões sobre a BNCC voltadas à formação nos moldes de formação do capital 

humano. Esses discursos precisam ser ressaltados, pois foram as pesquisas 

acadêmicas que buscaram retratar o contexto de uma BNCC apoiada no influxo dos 

organismos internacionais e na construção da implementação do projeto de 

construção (HELENO, 2017; BRANCO, 2017; AGOSTINI, 2017; ALMEIDA, 2017). No 

contexto brasileiro de escolas, as discussões das primeiras versões da BNCC não 

foram traduzidas para a Educação Básica como um documento de possibilidade de 

solidariedade e equidade na abordagem do ciclo de políticas (ROCHA, N. F. E., 2016; 

RODRIGUES, 2017; CARDOSO, V. A., 2018).  

Nessa temática, o sentido prático para uma BNCC na Educação Infantil, 

diante de temas do currículo integrador, campos de experiências educativa, sentidos 

e produções, confere como inútil se for pautado em prescrição comum (CEZARI; 

SOUSA; CUNHA, 2016; PANDINI-SIMIANO; BUSS-SIMÃO, 2016; NUNES; 

FERRAÇO, 2017). Para além de uma BNCC organizada no contexto de lógica 

privatista (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017), uma base que desconsidera na Educação 

Infantil as diferenças raciais, gênero, étnicas e sociais, considera que será uma base 

favorável aos investimentos de atendimento conveniado que se torna crescente nesse 

momento da pesquisa.  

Os conceitos apresentados nesse contexto dos estudos são de disputas, 

organizadas por interesses econômicos, de influência internacional e empresarial na 

crença de que a BNCC permite uma perspectiva de igualdade de futuro. No entanto, 

registrou-se como potencial, na Educação Infantil, as possibilidades de uma infância 

sem a BNCC, em uma visão pós-estruturalista, que é capaz de respeitar mais a 

infância atendida nas instituições infantis (ROSA, 2019; ABRAMOWICZ; TEBET, 

2017) e a especificidades de 4 a 6 anos é uma potência a ser vivida como direito na 

infância (MEDEIROS, 2018). 

Assim, organizar as condições que se relacionam a um documento normativo 

e ao educar infantil trazem relações ao currículo e ao pedagógico. Bujes (2007, p. 19) 
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afirma que “[...] a ideia que hoje se faz do currículo é uma caminhada, de uma 

trajetória, da direção que toma o processo de produção de determinados saberes”. 

Nessa óptica, a questão didática da produção de práticas que possivelmente 

orientarão os currículos regionais e locais se justifica para a investigação do contexto 

e da abordagem filosófica do documento para as crianças de 4 a 6 anos. 

Os caminhos analíticos da Versão Final da BNCC trouxeram muitas questões 

para o contexto educativo. Na Educação Infantil, havia pouca discussão e muitos 

anseios nas mudanças que seriam realmente efetivas na prática dos professores e 

nas concepções acerca da Infância aos sistemas de ensino públicos e privados. O 

documento faz parte do processo que teve início na construção dos currículos 

estaduais. Os primeiros leitores que organizaram os currículos foram a equipe 

composta em cada Estado. Contudo, se a base orientará esse currículo local, os 

professores irão ter para suas orientações curriculares um determinado princípio 

pedagógico. Assim sendo, como os enunciados orientadores nesse documento 

concebem crianças? Qual a proposta prática pedagógica para as crianças de 4 a 6 

anos?  Como se relaciona a lógica do princípio pedagógico, das concepções de 

crianças e de práticas? 

Para buscarmos essas respostas, realizamos uma análise documental para 

esta pesquisa, a qual se consolidou em alguns elementos denominados, por Fischer 

(2001, 2011), como uma análise enunciativa11 na formação discursiva. Há, também, 

contribuições do rigor do aporte teórico em Foucault (2015), inspiradas em uma 

análise arqueológica, a qual descreve, em profundidade, o encontro dos enunciados 

possíveis a serem ditos em uma determinada regularidade discursiva. No caso desta 

pesquisa, buscamos investigar o documento homologado da BNCC, dirigido às 

crianças de 4 a 6 anos.  

Esta pesquisa baseia-se na consideração das informações presentes no 

documento e na estabilidade das fontes. Lüdke e André (2013) citam que, na análise 

documental, os documentos “[...] não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações 

sobre o mesmo contexto” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 45).                                                                               

 
11 A análise enunciativa em Foucault consiste em condições de descoberta no discurso: a) raridade: 
como busca do domínio dos objetos, no suporte material; b) exterioridade: temas de fundamentos, 
reunião dos saberes; c) acumulação: a demanda retalhada, nas várias formas que recorrem atualizando 
o enunciado (FOUCAULT, 2015, p. 174). 



22 
 

A escolha do documento da BNCC homologada e publicada ateve-se no 

contexto investigado e nos discursos sobre a Educação Infantil, assim alguns 

materiais se destacaram no cenário educacional. Apesar do recorte de 4 a 6 anos ter 

apenas os 32 objetivos, os enunciados em relação à Educação Infantil, seus sujeitos 

e seus conteúdos, estão por toda a estrutura do documento físico sem a indicação da 

idade. 

O documento intitulado BNCC – Educação é a Base foi homologado em 20 

de dezembro de 2017, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) no MEC, e 

publicado como anexo da Resolução CNE/CP Nº 2, em 22 de dezembro de 2017 pelo 

CNE. O texto integral apresenta 472 páginas e cinco capítulos centrais: Apresentação, 

Introdução, Estrutura da BNCC, A etapa da Educação Infantil e A etapa do Ensino 

Fundamental. Esse documento, colhido no portal do MEC (www.portal.mec.gov.br), 

foi salvo em Portable Document Format (PDF). A investigação da Educação Infantil 

de 4 a 6 anos ocorreu, pois o documento não utilizou uma estrutura de organização 

do trabalho pedagógico, a estrutura remeteu sempre a visão da Educação infantil na 

mesma posição da Educação Básica, destacando um conjunto de enunciados que 

definiam posições que esta deveria ocupar. Na busca arqueológica, os enunciados da 

análise são descobertos na raridade do que está presente, dos sentidos que habitam 

cada um deles, como define Foucault (2015).  

Na investigação arqueológica, é pertinente apresentarmos o contexto de 

influência da produção, em uma linha do tempo, para demonstrar o princípio de sua 

expansão e algumas descontinuidades que se cruzam ou se excluem (FOUCAULT, 

1998). Essa análise contribui para destacar as figuras que desempenham um papel 

de positividade do discurso produzido no documento final. 

A linha do tempo foi determinada a partir da CF (1988), documento que 

inaugura a Educação InfantiI como direito da criança, cuja busca teve o Portal do MEC 

como acesso inicial. Por meio da Versão Final, os sítios governamentais foram 

acessados e garimpados com foco na Educação Infantil, e, assim, foram 

selecionados: notícias oficiais do Ministério da Educação; notícias e informações da 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED); materiais de pauta das reuniões da 

Comissão da Educação no Congresso dos Deputados. A partir disso, foi possível 

identificar os principais acontecimentos sobre o processo de construção da base 

relativo à Educação Infantil e por ordem cronológica.  
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Não é de forma histórica que vemos os acontecimentos oficiais, é um discurso 

de ordem que permitiu uma construção de uma formação comum à Educação Infantil 

em vários momentos legítimos. Os fatos descritos formam um conjunto de projetos 

que se cruzaram e determinaram uma base já antes do dia 22 de dezembro de 2017. 

Assim, os documentos oficiais da Educação Infantil, o discurso da Emenda 

Constitucional Nº 59, o FUNDEB, a solicitação da Conferência Nacional da Educação 

(CONAE) por um Plano Nacional de Educação - o PNE (2014-2024), o processo das 

cinco versões da BNCC em 2014 até 2018, os eventos e as campanhas efetivas do 

documento final e a instituição da Equipe ProBNCC são todos singulares na ordem 

descrita nesse contexto.  

Dessa forma, o documento da Versão Final não é isolado. O que contém no 

seu interior para as crianças de 4 a 6 anos emerge na confluência dos 

atravessamentos das relações do contexto de influência. As relações discursivas no 

documento físico vêm, a todo momento, acompanhadas dos dados do contexto e da 

delimitação dos enunciados voltados às crianças, ao professor da Educação Infantil e 

aos conteúdos da faixa etária em questão. 

Os eixos analíticos para verificar e relacionar as propostas pedagógicas foram 

a partir da palavra conteúdo, a qual é central nos currículos (CARDOSO, D., 2013); 

a palavra criança, por meio da qual buscamos as concepções; e a palavra 

professor/a, a qual acreditamos remeter às concepções, aos princípios e que 

objetivam efeitos às práticas. Assim sendo, três quadros analíticos foram elaborados 

nesta pesquisa. Cada quadro foi formado no decorrer das buscas, a saber: Enunciado, 

Questão12, Localização, Excerto do texto da BNCC, Unidade, Enfoque e Estratégias. 

Para isso, a codificação dos eixos teve a utilização do recurso do Google Docs, 

aplicativo Highlight Tool13, que se torna uma ferramenta de realce de linhas e de 

palavras, podendo extraí-las em grupos de cores. Assim, o texto em PDF da BNCC 

foi formatado no documento Word e realizada a busca na organização dos princípios 

de cada enunciado no decorrer do documento com o seletor do mouse  , em cada 

frase do documento integral. A seleção teve o realce de sombreamento, cujas cores 

 
12 As questões foram guias na escavação no documento e na escavação das fontes do contexto: Quais 
os princípios são enunciados para crianças pequenas? Quais princípios são enunciados ao professor 
de Educação Infantil? Quais conteúdos são enunciados às crianças de 4 a 6 anos? 
13 Aplicativo disponível em: https://chrome.google.com/webstore/detail/highlight-
tool/nlokifbmggdbcffkmccbobdnmfkkpape. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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selecionadas foram rosa magenta, amarela e azul turquesa (Figura 2). O resultado 

dessa seleção foi organizado em unidades em uma coluna, conforme Gibbs (2013), 

visto que, no tratamento dos dados de aplicativos eletrônicos, as unidades de 

significância são contextos definidos. 

O aplicativo utilizado constrói o resultado, em Extract Text, das linhas e das 

palavras selecionadas, as quais são consideradas por grupos de cores que permite 

depois serem organizadas por palavra ou frase selecionada.  

Figura 2 - Imagem da seleção do aplicativo Highlight Tool 

 

Fonte: Imagem extraída do Google Docs. 

Nesse momento da pesquisa, a exterioridade14 trouxe o elemento da 

investigação arqueológica. A “descrição das relações de exterioridade” (FOUCAULT, 

2015, p. 174), nesta pesquisa, consistiu na descrição de materiais e nas discussões 

sobre a BNCC. Desse modo, nesta análise, o levantamento não obedece a ordem 

histórica, mas a ordem que foram formando um discurso que tornou importante uma 

Base Comum para as crianças de 4 a 6 anos atendidas na Educação Infantil. 

 
14 Na análise arqueológica (FOUCAULT, 2015, p.168), a exterioridade é um campo de vizinhança 
lacunar capaz de traçar na ordem da relação do conjunto dos enunciados ao tema, no caso aqui de 
professores, crianças e conteúdos faz a reunião dos temas pesquisados nas fontes consultadas como 
parte da teoria curricular. 
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As unidades de significância determinaram o encontro dos enfoques, assim 

mais uma coluna foi organizada para o Enfoque das unidades. Essa coluna teve um 

conjunto de numerações, por necessidade da pesquisa ao escavar cada unidade em 

seu entorno. Apresentou-se, assim, a definição que o enfoque exigiu, por isso há 

grupos de numeração das Unidades. Como exemplo, as unidades numeradas: 4 -

síntese das aprendizagens; 5 - o eu, o outro e o nós; 6 - sentimentos e emoções; 7 - 

construir novas relações; 8 - diversidade e solidarizando-se com os outros; 9 - regras 

de convívio social, manifestando respeito pelo outro, seguiram na coluna dos 

Enfoques como 5-6-7-8-9 - procedimentos de aquisição cognitiva de atitudes pessoais 

(D). Cada enfoque apresentou evidências dos aspectos filosóficos, políticos e 

estéticos que constituem o documento da BNCC Versão Final para 4 a 6 anos. 

Na coluna das Estratégias elencadas, formou-se individualmente a referência 

das concepções e das práticas das perspectivas curriculares, novamente com o 

recurso de realce de cores e com o seletor do mouse . O resultado do acesso do 

recurso do aplicativo Highlight permitiu a contagem por grupo de cores realçadas e a 

relação com as perspectivas curriculares. Como pesquisa em dados de aplicativos da 

internet, a busca pela semelhança por termos, palavras e expressões formam 

“ocorrências” na pesquisa em documentos (GIBBS, 2009, p. 158), que, pelas 

condições teóricas, podem formar dados representados pela frequência. Os 

elementos enunciativos constituíram os três quadros analíticos da criança, professor 

e conteúdos (Figura 3). 

Figura 3 - Exemplo da parte do conjunto de Conteúdos nos quadros analíticos 

 
Fonte: Imagem extraída do quadro elaborado pela autora para fins de pesquisa. 
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Na composição das ocorrências na versão final da BNCC, com as estratégias 

numeradas individualmente (Figura 4), pudemos elaborar um gráfico percentual, que, 

no Capítulo 5, será retratado em formato de “pizza”. Essa frequência percentual das 

dimensões curriculares, por grupo de cores, permitiu uma síntese na busca da 

problematização da lógica do princípio pedagógico para crianças de 4 a 6 anos. 

Figura 4 - Imagem do resultado por realce no grupo de cores 

 
Fonte: Imagem extraída do quadro elaborado pela autora com o recurso do 

aplicativo Hightlight Tool. 

Retomando o objetivo geral desta pesquisa, na ordem de sua problematização 

(FOUCAULT, 2004, p. 228), os elementos da análise enunciativa irão constituir e 

evidenciar as relações que os enunciados compõem no conjunto selecionado. A 

contagem individual das estratégias na coluna surgiu como um conjunto de 

ocorrências de cada perspectiva curricular que foi realçada e que teve uma evidência 

maior no contexto do enunciado. Respectivamente, o conjunto das 325 estratégias 

foram selecionadas individualmente pelas cores em: cognitiva - lavanda, protagonista 

- amarelo ouro, sociointeracionista - azul, potente - vermelho, romântica - verde claro. 

As relações dos discursos no documento e o contexto compreendidos na análise 

arqueológica dos capítulos 3 e 4 foram determinantes para apresentar as análises 

quanto à questão desta dissertação, a saber: aos princípios, às concepções e às 

estratégias da Educação Infantil para as crianças de 4 a 6 anos na BNCC Versão 

Final. As principais estratégias15 de cada grupo de cores serão analisadas conforme 

a linha dos acontecimentos e os estudos que fundamentam esta pesquisa (Tabela 1). 

 
15 Principais estratégias selecionadas para análise do problema de pesquisa:  Construtivista: Professor 
(12): Instrução da formação cognitiva (3), Estabelecimento prévio de práticas (2), Organização voltada 
aos objetivos (5); Criança (44): Hábil (5), Desenvolvido (5), Inteligente (6), Autorregulado (6); 
Conteúdos (109): Formação humana integral (2), Norma de projeto de nação (2), Competências (5), 
Alinhamento obrigatório (3), Aprendizagem para cidadania e trabalho (11), Sujeito de aprendizagem 
(9), Conhecimento de arte (2) e Classificação matemática (2). Protagonista: Professor (8): 
Protagonismo (2), Prática efetiva da composição dos campos de experiências (3), Estabelecimento de 
trabalho pedagógico dirigido à criança protagonista (3);  Tempos (10); Criança (21): Comunicativo (8), 
Participativo (5), Curioso (4); Conteúdos (9): Protagonismo – Relacionamento – interação (6). 
Sociointeracionista: Professor (12): Atividades (2), Vivências (3), Planejamento (3); Criança (23): 
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Tabela 1 - Levantamento total das estratégias selecionadas 

Construtivista Protagonista Sociointeracionista Potente Romântica 

165 38 74 0 48 

51% 11% 23% 0% 15% 

Fonte: Elaborado com o recurso do aplicativo Hightlight Tool. 

Para relacionar a lógica do princípio pedagógico, das concepções das 

crianças e das práticas, a escavação das diversas fontes do documento oficial 

homologado e publicado para a Educação Infantil teve a indicação dessa busca de 

enunciados na confluência dos contextos, das relações e dos encontros das 

estratégias.  

Ao escavar cada um dos enunciados, eles não foram fechados em etapas 

distintas, eles ocorreram juntos, como destacamos durante esse caminho, cujos 

encontros dos dados estabelecem um currículo proposto às crianças de 4 a 6 anos. 

Assim como Medeiros (2018) já havia evidenciado em sua pesquisa, as concepções 

dos governos são evidenciadas nas proposições legais voltadas às crianças; vemos, 

assim, que as concepções presentes no documento da BNCC Versão Final também 

se deram por lutas teóricas e condizem com a concepção do governo vigente. 

Ao vermos a maior frequência das estratégias selecionadas, percebemos que 

o currículo local e regional terá normativas que delimitam, nessa perspectiva, 

princípios e concepções na idade obrigatória da Educação Infantil. As principais 

estratégias que retratam cada representação das concepções teóricas para as 

crianças de 4 a 6 anos serão descritas e, também, os achados que legitimaram a 

Educação Infantil, os quais visam mostrar o discurso formado nesse documento, o 

qual refletirá na vida das crianças, principalmente nas orientações curriculares.    

Para Fischer (2011), a investigação torna possível determinado modo de 

saber, de poder, de ser e de estar no mundo e em um determinado aspecto de nossa 

vida. Assim, analisaremos os discursos a partir dessas estratégias na busca de um 

 
Cidadão (7), Socializador (3), Responsável (3); Conteúdos (39): Apropriação (16), Cultura (7), 
Linguagens (2). Romântica: Professor (7): Linearidade (4), Instrução (3); Criança (22): Desempenha 
(4), Moral (3), Executa (3); Conteúdos (19): Exercícios (6), Corpo (5), Treinamento (4). As estratégias 
que continham menos ocorrências foram contadas no percentual total de cores. 
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delineamento curricular, no acúmulo dessa demanda16, para as crianças de 4 a 6 anos 

que formam princípios, concepções e práticas. 

Dito isso, além desta introdução, que tratou do tema, dos objetivos e dos 

caminhos analíticos, esta dissertação encontra-se dividida em mais cinco capítulos. 

No Capítulo 2, intitulado Organização curricular para referência nacional, com base 

em diversos autores, conceituamos as diversas perspectivas curriculares acerca da 

criança de 4 a 6 anos na Educação Infantil e a seleção das categorias de análise 

construtivista, protagonista, sociointeracionista, potente e romântica.  No Capítulo 3, 

Contexto do documento da BNCC para a Educação Infantil, veremos a importância do 

tempo em uma linha que forma as relações no processo da publicação e da 

implementação inicial da BNCC Versão Final. Já o Capítulo 4, As relações discursivas 

de 4 a 6 anos, aborda o documento normativo, os discursos do documento físico e as 

relações minimizadas à Infância. Por fim, o Capítulo 5, Princípios, concepções e 

práticas da BNCC, apresenta a síntese do levantamento dos dados e as sequências 

da pesquisa na busca por grupo de cores. A constituição dos conjuntos das estratégias 

na abordagem de Foucault (2015) permitiu uma condição articulada de camuflagem 

no texto do documento voltado às crianças de 4 a 6 anos, que retratou a disputa do 

campo teórico para a Infância no texto da BNCC. Encerramos este texto com o 

capítulo 6, que aborda as conclusões desta pesquisa. 

 

 
16 Acúmulo é demanda dos conjuntos retalhados em traços lacunares que dão formas específicas para 
estabelecer a positividade de um discurso (FOUCAULT, 2015, p. 174). 
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2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA REFERÊNCIA NACIONAL 

Na Educação Infantil, quando se trata de um currículo, é uma questão 

tensionada em virtude do que representa a Infância.  Entendemos que essa etapa não 

deve aparecer nos moldes explícitos de um projeto fechado e prescritivo.  Ocorre que, 

com a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 a 6 anos, gerou um 

entendimento errôneo de que essas crianças deveriam já ser preparadas para o 

Ensino Fundamental. Assim, antes dessa obrigatoriedade, as organizações nacionais 

curriculares não ditavam detalhamento burocráticos, mas, por meio de discursos e de 

outras influências, entendeu-se como necessária uma política curricular voltada às 

crianças. 

A educação para crianças de 4 a 6 anos tem adquirido relevância no campo 

da Educação Infantil nos últimos anos no Brasil. Medeiros (2018) apresentou os 

documentos oficiais da equipe do MEC em diferentes anos e identificou currículos 

baseados em conhecimentos de formato tradicional, uma preocupação com a 

alfabetização.  

Há tensões em afirmar que há currículos na Educação Infantil. Carvalho 

(2015), por exemplo, reconhece, na realidade brasileira, essa convergência e 

problematiza, no documento oficial anterior à BNCC, as DCNEI (BRASIL, 2010a): 

Em tal perspectiva, nas diretrizes, palavras como aula, aluno, ensino, escola 
e conteúdo são interditadas no vocabulário curricular, por serem entendidas 
pelos especialistas da área (cujos estudos se sustentam na Sociologia da 
Infância e na Pedagogia Italiana) como integrantes de uma concepção 
escolarizante da infância. (CARVALHO, 2015, p. 467, grifo do autor) 

Contudo, segundo Bujes (2007, p.19), é preciso considerar que “[...] não é um 

conhecimento preexistente que constitui o currículo, mas o conhecimento que é 

produzido na interação educacional”. Nesse sentido, os fundamentos de uma 

organização curricular para crianças de 4 a 6 anos relacionam-se às garantias 

presentes nas DCNEI (BRASIL, 2010a), que adotam as interações, as brincadeiras e 

o lúdico como experiências de infância. A articulação de saberes dar-se-á, desse 

modo, por meio das identidades e das relações, das linguagens, da relação de 

natureza e de sociedade, rompendo com o assistencialismo, além de organizar o 

trabalho pedagógico e a rotina com as crianças (BARBOSA, 2006; BARBOSA; HORN, 

2007).  
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Nesse cenário que a criança de 4 a 6 anos teve acesso, Medeiros (2018) ainda 

identificou, em sua pesquisa, um movimento nos acontecimentos políticos que 

influenciaram e afetaram os contextos educativos. Os documentos oficiais, ao 

conceberem a concepção de infância e as propostas para 4 a 6 anos, apresentam 

seleções de conteúdos mais escolarizantes e outras menos, o que Medeiros (2018, p. 

99) nomeou como “[...] fragmentação no sentido de continuação da elaboração de um 

projeto de nação”. 

Contudo, indistintamente, existe, também, uma criança do tempo presente e 

contemporânea (KOHAN, 2007, 2017; HORN, 2004). É esse espaço que ela irá 

habitar juntamente a outras crianças, onde terá condições educativas de assumir uma 

cultura, infância e saberes desejáveis de uma sociedade. Além disso, essa criança 

tem voz e pode compartilhar diálogos com base em uma pedagogia voltada à infância 

(ROCHA, E. A. C., 2001; KRAMER, 2009; BARBOSA, 2009) 

No modelo curricular, afirma-se o conceito de princípio pedagógico acerca do 

sistema educacional, que compreende os valores, as teorias e as práticas 

fundamentadas. Nesse conjunto, a organização curricular destaca-se, pois, 

independentemente do currículo que o professor vier a escolher, e que será a sua 

prática, a imagem da criança será na concepção de formação das crianças pequenas. 

É, assim, um reflexo do contexto de formação que começa com a visão de mundo na 

imagem de uma pessoa, criança e adulto profissional. 

Uma referência nacional na Educação Infantil teve já a discussão retomada 

do debate no âmbito pedagógico e curricular para as crianças de 4 a 6 anos no 

acontecimento das Diretrizes curriculares de 2010. Para as DCNEI, teve de ser 

elucidado que o currículo é relevante quando ele contempla tanto as concepções 

teóricas quanto as possibilidades de as práticas condizerem a mesma centralidade.  

Por isso, ateve-se em não haver uma organização curricular no Brasil, e, assim, muitos 

dos elementos importantes na Educação Infantil brasileira ficaram excluídos até as 

Diretrizes justificarem suas inclusões, principalmente sobre a brincadeira e a 

interação. 

Na educação infantil a terminologia empregada para se referir à organização 
curricular nunca foi clara. Existe ainda grande dificuldade em distinguir entre 
propostas pedagógicas e propostas curriculares. Durante muito tempo, o que 
era compreendido como currículo, – uma listagem prévia de conteúdos 
disciplinares – não fazia o menor sentido como elemento central no currículo 
da educação das crianças pequenas. Várias aprendizagens permaneciam 
marginalizadas, fora dos currículos, dos planejamentos e das reflexões de 
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professores, já que não eram consideradas relevantes como atividades 
curriculares. (BARBOSA, 2009, p. 49-50). 

Pelas reflexões de Barbosa (2009), a organização curricular, na Educação 

Infantil, ocorre por meio de processos institucionais e educacionais nas práticas 

pedagógicas e nos conteúdos. O contexto e a articulação entre princípios 

pedagógicos, currículo, criança e professor são enunciados das relações e das 

discussões que se organizam de modo não prescrito, os quais se materializam e se 

realizam em desdobramentos. 

Nos processos de constituição subjetivas, Larrosa (1994) destaca que os 

sujeitos não podem ser analisados independentes dos discursos e das práticas, pois 

são constituintes dos modos de operar. Nessa óptica, Bujes (2002, p. 232) também 

retoma que “[...] o acento nos processos de significação leva ao questionamento das 

noções correntes de verdade e da relação destas noções com as concepções de 

conhecimento que estão presentes nas nossas propostas curriculares”. Dessa forma, 

entendemos que problematizar se distingue de se expressar e se manifestar, pois “[...] 

a problematização elabora, a propósito delas, as condições em que podem ser dadas 

possíveis respostas e define elementos que irão constituir aquilo a que as diferentes 

soluções tentam responder” (FOUCAULT, 2004, p. 233). 

Considerando esse contexto, é preciso problematizar os enunciados do 

documento da BNCC quanto ao princípio pedagógico da organização curricular 

voltado às crianças de 4 a 6 anos. Ao compartilhar as organizações curriculares mais 

recorrentes na educação com as crianças pequenas, recupera-se um contexto que 

abrange os modelos de currículo que se apresentam diferentes no foco e na forma. 

Muitos desses modelos são utilizados ao mesmo tempo, mas, na análise, resultam 

diferentes entre si. Isso se deve a que essas “[...] diferenças acontecem porque cada 

elaborador de programas seleciona certos elementos da teoria como o foco do seu 

currículo” (SPODEK; SARACHO, 1998, p. 87). 

Ao sistematizarmos as concepções de criança que as dimensões curriculares 

evidenciam – o conteúdo, o papel do professor, a atividade da criança –, todos os 

elementos contribuem para compreender como uma organização curricular mostra 

uma determinada formação à criança. Um campo de saber que torna lacunar na 

exterioridade, mostrando a reunião dos saberes que limita a temática à questão da 

análise enunciativa (FOUCAULT, 2015; FISCHER, 2001).  As principais organizações 
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curriculares voltadas às crianças nessa faixa etária são modos de constituí-las e, 

portanto, importa, nesse contexto, aquilo que é ensinado nas instituições. 

Nas abordagens destacadas a seguir – construtivista, protagonista, 

sociointeracionista, potente, romântica –, reconhecemos estudos voltados a idade de 

4 a 6 anos. Percorremos as ideias centrais que delas se desdobraram e suas linhas 

didático-pedagógicas, mas que se iniciaram nessas teorias inspiradoras para uma 

educação das crianças de 4 a 6 anos. 

2.1 A CRIANÇA NA PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA  

Na perspectiva construtivista, a óptica da epistemologia genética foi voltada à 

teoria científica da Psicologia, com os projetos do psicólogo Jean Piaget (1896-1980). 

O enfoque na teoria cognitiva decorreu na estruturação psicológica da criança em seu 

desenvolvimento da inteligência. Inicialmente, não foi abordado no campo da 

aprendizagem escolar, mas definiu como “[...] o sujeito constrói ativamente os seus 

conhecimentos, em vez de recebê-los passivamente do exterior” (LEGENDRE, 2010, 

p. 342). Isso foi marcante para o Século XX, que sublinhou os contextos didáticos e 

pedagógicos que se desenvolveram a partir desse pensamento epistemológico.  

No âmbito escolar, a High/scope Educational Research Foundation pesquisa 

o desenvolvimento da criança pela cognição nos Estados Unidos, por influência do 

Psicólogo e Presidente da fundação David Weikart, que, na década de 1960, iniciou o 

projeto. Essa proposta passou por algumas fases, virando programa modelo High 

Scope desenvolvido para instituições de atendimento das crianças pequenas, com 

grande repercussão na década de 1980. O programa no ensino de nível pré-escolar 

teve várias fases até chegar à fundamentação atual, na teoria do desenvolvimento. 

Segue uma visão geral dessa teoria construtivista para crianças de 4 a 6 anos e sua 

relação com a questão central do programa: a aprendizagem ativa (HOFFMANN; 

BANET; WEIKART, 1995, p. 15).  

O conteúdo é apresentado por comportamento em atividades por áreas que 

estabelecem a classificação, a seriação, as relações temporais e espaciais. Segundo 

Spodek e Saracho (1998), o papel do professor é planejar e organizar as atividades e 

os espaços. A organização cuidadosa alinha-se aos objetivos específicos do currículo, 

enquanto, na sala de aula, com os materiais das atividades oferecidas, o professor 

utiliza da estimulação verbal do adulto a fim de que, nas propostas pedagógicas, os 
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processos mentais se realizem. Define-se, desse modo, uma visão linear da proposta 

cognitivista com uma abordagem de habilidades fixas. 

Para elucidar a relação do construtivismo e da teoria cognitiva linear, a Figura 

5 elenca, em síntese, essa abordagem cognitiva em elementos que caracterizam esse 

programa curricular na Educação Infantil.  

Figura 5 – Construção na perspectiva construtivista 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na abordagem cognitiva para 4 a 6 anos. 

 O princípio de uma aprendizagem ativa, segundo Weikart (2004) e Hoffmann, 

Banet e Weikart (1995), destaca, no processo, os conteúdos desenvolvidos por 

experiências-chave, e, nestas, o conhecimento na interação com os materiais e o 

ambiente. Weikart (2004, p. 29) acredita, ainda, que o “[...] progresso da criança no 

Currículo High/Scope está organizado em torno de um conjunto de experiências 

essenciais desenvolvidas a partir de pesquisas e da teoria do desenvolvimento”. 

Dessa forma, a atividade da criança é desenvolver a capacidade de 

representação das ideias por meio da proposta dos materiais pré-selecionados ao 

longo do tempo, autorregulados da existência do self-autônomo. Os pesquisadores do 

programa apontam que as “[...] crianças em idade pré-escolar estão intensamente 

motivadas para exercitar estes processos simbólicos, tal como estão obviamente 

‘programadas’ por estruturas herdadas para exercitarem as suas aptidões de 
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utilização e aprendizagem da linguagem” (HOFFMANN; BANET; WEIKART, 1995, 

p.15) 

Podemos considerar, nesse bloco de estudos, que a teoria cognitiva tem, no 

desenvolvimento da inteligência, atenção pela psicologia do desenvolvimento humano 

centrado no indivíduo. 

Para Piaget, a interação apresenta-se como o principal elemento estimulador 
do desenvolvimento intelectual. A concepção construtivista do conhecimento, 
postulada por Piaget, tem como ponto central o fato de que o ato de 
conhecimento consiste em apropriação progressiva do objeto pelo sujeito; de 
tal maneira que a assimilação do objeto às estruturas do sujeito é 
indissociável da acomodação destas últimas às características próprias do 
objeto. O caráter construtivo do conhecimento se refere tanto ao sujeito que 
conhece quanto ao objeto conhecido; ambos aparecem como resultado de 
um processo permanente de construção. (CAVICCHIA, 2010, p. 15).  

Assim, pesquisas piagetanas sobre a criança em idade pré-escolar pautam 

comportamentos divididos por fases que operam o desenvolvimento da inteligência, a 

saber: desenvolvimento da criança (PIAGET, 1994); estágios do desenvolvimento 

(PIAGET, 1970); jogos de reação e reação, imitação (PIAGET, 1971); linguagem e 

representação (PIAGET, 1986). Atividades como a brincadeira, a manipulação de 

objetos, as relações com ambiente precedem, portanto, o desenvolvimento intelectual 

possível ao desempenho das habilidades. 

A reunião dos pressupostos da abordagem construtivista apresenta-se na 

emergência das fundamentações teóricas que refletem os processos das práticas 

pedagógicas com as crianças de 4 a 6 anos e, também, respaldam o desenvolvimento 

dos currículos em cada escola que escolhe tal abordagem. Nessa perspectiva, 

percebemos que o interesse de uma teoria do desenvolvimento repercutiu no 

entendimento de atividades de comportamentos e exercícios mentais categóricos aos 

estágios mentais em uma prática educativa. Por ser pautado no desenvolvimento de 

capacidades, Spodek e Saracho (1998) apontam que esse modelo curricular é voltado 

à cognição.   

2.2 A CRIANÇA NA PERSPECTIVA PROTAGONISTA 

A apresentação dessa perspectiva traz duas abordagens mais conhecidas, a 

italiana e a francesa, que trouxeram fundamentos à teoria sobre o protagonismo da 

criança. Assim, na Figura 6, a seguir, demonstramos o protagonismo que se relaciona 
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com todas as partes dos saberes e se dimensiona no contexto da comunidade, da 

criança e da escola. 

Figura 6 – Relações da perspectiva protagonista

 
Fonte: Elaborada pela autora com base na abordagem do protagonismo para 4 a 6 anos. 

Na experiência de Reggio Emília, a abordagem pautou a centralidade das 

crianças no processo que é coletivo. Loris Malaguzzi (1999) narra que a proposta 

surgiu da necessidade de produzir novas ideias e experimentos da educação. Com 

essas novas estratégias educacionais, na visão de uma criança protagonista, 

manteve-se o direito de a criança preservar a curiosidade espontânea, que é 

necessária (MALAGUZZI, 1999). Assumiu-se, assim, nessa decisão de aprender 

juntamente aos sujeitos, às crianças e às famílias, as mudanças contínuas das 

certezas que a profissão exige.  

Essa inspiração ocorreu também na abordagem francesa da Escola Popular, 

que ganhou notoriedade nas técnicas de Célestin Freinet (1896-1966). A originalidade 

de suas inovações pedagógicas “[...] foi pensada como uma atividade concreta, 

vivenciada como ‘técnicas de vida’, segundo suas próprias palavras, a serviço da 

libertação do ser humano” (LEGRAND, 2010, p. 245).  

Nessa perspectiva, a educação popular é repleta de protagonismo. A ação é 

constante no processo que assume centralidade em participação e necessidade do 

gu çõ pe pe pr ag
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conhecimento. Na sua pedagogia, Freinet ressalta o ensino metódico na prática, 

podendo essa proposta ser capaz do tornar a aprendizagem no coletivo um propulsor 

do saber. Contempla, nessa educação popular, o confronto entre aprender de maneira 

regrada e de modo protagonista. O autor, como exemplo, em sua obra A Pedagogia 

do Bom Senso (FREINET, 2004), aborda o aprender a andar de bicicleta: 

Felizmente, as crianças aniquilam de antemão os projetos prudentes demais 
e metódicos demais dos pedagogos. Descobrem, num celeiro, uma velha 
maquineta sem pneus nem freios e, às escondidas, aprendem em poucos 
instantes a andar de bicicleta, como aliás aprendem todas as coisas: sem 
qualquer conhecimento de regras e de princípios, agarram-se à máquina, 
orientam-na para a descida e... vão aterrar contra um talude. Recomeçam 
obstinadamente e, em tempo recorde, sabem andar de bicicleta. A prática 
fará o resto. Quando, em seguida, para andar melhor, tiverem de consertar 
um pneu, ajustar um raio ou colocar a corrente, desejarão conhecer, através 
dos colegas, dos livros ou do professor, o que em vão você lhes havia tentado 
inculcar. (FREINET, 2004, p. 60) 

A abordagem italiana dimensiona a base pedagógica e curricular nos 

relacionamentos da educação da infância. Rinaldi (1999, p.116) afirma que a “[...] ação 

e socialização em grupo” são elementos que caracterizam a proposta e o que se deve 

aprender; os conteúdos são o conjunto dos relacionamentos, da comunicação e das 

interações.  

A disponibilidade de organização como um todo é destacada nos processos 

da abordagem educacional como uma tarefa não específica de encontrar o ensino 

(RINALDI, 2017). Os procedimentos de tentativa e erro são enriquecedores no 

tratamento didático e preservam a sensibilidade do conhecer dos sujeitos, das 

crianças e dos professores, em seus respectivos níveis de aprendizagem. 

A possibilidade de um planejamento em uma organização com interfaces 

centrada nas ideias da criança preconiza a flexibilidade dos objetivos e a abrangência 

sensível da observação e do registro. Rinaldi (1999) também pauta que as reflexões 

do professor como pesquisador mudam seus pensamentos sobre as crianças e que, 

desse modo, há mais importância na interação com elas. 

O protagonismo como perspectiva teórica é recente (HORN; BARBOSA, 

2019), mas têm relações de sentido e poder no contexto que o define. Guizzo et al. 

(2019) apontam: “A palavra ‘protagonismo’ [teria] origem no latim: protos quer dizer 

principal e agonistes significa lutador. Ser protagonista é ter papel de destaque num 

acontecimento, área ou situação” (GUIZZO et al., 2019, p. 273). A perspectiva no foco 

do ensino mais democrático reconhece o protagonismo dos sujeitos, é a relação de 

transformação da comunidade e instituição escolar, capaz de estar presente nas 
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linhas democráticas do Século XX como educação para as crianças; contrária da 

educação proposta em tempos das guerras mundiais, fascismo, comunismo, 

ditaduras.  

2.3 A CRIANÇA NA PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONISTA 

A perspectiva sociointeracionista é uma teoria pautada pelas interações em 

sociedade, assim as vivências sociais são imprescindíveis. Tunes (2011a) retrata 

como “[...] a vivência é uma unidade da relação ambiente social e pessoa; diz respeito, 

portanto, à pessoa no mundo social”. A inspiração que representa essa concepção é 

Lev Vygotsky (1896-1934) que abrangeu na abordagem do materialismo dialético nas 

relações sociais e objetos. A preocupação de Vygotsky foi a gênese da cultura nas 

funções psicológicas superiores do pensamento humano (VYGOTSKY, 2007, 2010) e 

se desdobra no contexto das crianças em idade pré-escolar, conforme mostra a Figura 

7. 

Figura 7 – Processo da Perspectiva Sociointeracionista 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base na abordagem da sociologia da infância e histórico-social 

para 4 a 6 anos.  

Nesse cenário, em que Vygotsky aponta que o meio social é constitutivo com 

a vida real, Prestes (2013, p. 303) ressalva que “[...] o processo de internalização 

pressupõe uma transformação do ser e estar no mundo”. Para isso é “[...] importante 

ressaltar que o conceito de internalização é bastante complexo e não deve ser 
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analisado apenas como um simples deslocamento do plano externo para o plano 

interno, como uma mudança de lugar” (PRESTES, 2013, p. 303). 

O meio social é carregado da responsabilidade de oferecer as dimensões 

mais adequadas para os desafios da aprendizagem. “Os principais critérios que adota, 

então, para periodizar esse processo são as crises e a emergência de uma nova 

formação” (TUNES; PRESTES, 2019, p. 35), em que a periodização do 

desenvolvimento reflete como idade pré-escolar (3-7 anos). A brincadeira ganha, 

então, centralidade nesse período. Prestes (2011) ressalta que os valores sociais e 

as imagens das regras são representados e aprendidos no processo. Ainda que a 

criança não aceite como regra social algum comportamento, as brincadeiras serão a 

forma de aprender pelo pensamento e pela imaginação o que está acontecendo a sua 

volta, como a brincadeira de faz de conta (PRESTES, 2011, 2013). Decorre que, 

durante as brincadeiras, identificam-se padrões e comportamentos que evidenciam os 

conceitos de negativismo e de conflitos (TUNES; PRESTES, 2019). Essa abordagem 

é, assim, vista como elemento de desenvolvimento e não como rotulação médica pela 

fundamentação: 

Embora, para alguns teóricos, as crises apresentem um aspecto destrutivo, 
assim como uma enfermidade, para Vigotski (1996), elas são extremamente 
saudáveis, pois indicam a possibilidade de emergência de novas 
configurações no processo de desenvolvimento. (TUNES; PRESTES, 2019, 
p. 37). 

A compreensão das interações entre criança e adulto tem profunda 

importância nessa abordagem. Nada ocorre no cuidado e na educação das crianças 

sem a função social, pois, nesse entendimento, “[...] o caminho do objeto até a criança 

e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura complexa é o 

produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 

entre história individual e história social” (VYGOTSKY, 2010, p. 20).  

Segundo Corsaro (2011), Vygotsky analisa as atividades práticas das crianças 

em estratégias de lidar com conflitos cotidianos, nas interações de vida real que 

ocorrem coletivamente. Os aspectos psicológicos lineares são desdobrados no 

entendimento de que o adulto experiente é capaz de envolver a criança na cultura e 

nas regras sociais de modo que sempre acrescente significados ao que aprende e 

desenvolve para a criança na sua vida social. 

Na concepção histórico-social, a história não é da criança, mas é sobre a 

criança que apropria significados. Kuhlmann Junior (1998, p. 31) afirma também que 
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“[...] as crianças participam das relações sociais, e este não é exclusivamente um 

processo psicológico, mas social, cultural, histórico”.  No processo de 

desenvolvimento intensificado pelo aprendizado, a escolarização sustenta-se no 

professor, e este é o único capaz de conduzir, na presença e na colaboração ‒ e nas 

condições no ensino formal ‒, as construções e as transmissões do conhecimento 

(ARCE; JACOMELI, 2012; SAVIANI, 2012). Assim, a apropriação e a internalização 

na construção de significados e da realidade resultam em processos do pensamento, 

indicando como as ferramentas materiais externas orientam os processos da 

natureza, o pensamento e a conduta internalizada, que são culturalmente 

significantes.  

Dessa forma, a abordagem curricular terá suas práticas educativas na função 

social do aprendizado por apropriação das vivências. Tanto na sociologia da Infância 

quanto na concepção histórico-social são fundamentadas pela linguagem, que é 

considerada, nessa abordagem, uma ferramenta cultural. Por isso, Prestes (2011, 

2013) e Tunes (2011a) concebem as vivências das interações sociais significativas, 

como na Educação Infantil, as quais podem conceder fontes de apropriação, de 

internalização e de reprodução da cultura e da sociedade. 

2.4 A CRIANÇA NA PERSEPECTIVA POTENTE  

A partida como abordagem curricular da potência dá-se no entendimento já 

comentado no início desta dissertação em relação à discussão teórica do GPCEC. 

Nela, perpassam os conceitos que formam uma concepção da criança como potente 

(KOHAN, 2004, 2010). A novidade, a experiência, o tempo contemporâneo, o 

acontecimento que não se repete, a estrangeiridade, o enigma são todos elementos 

constituidores de uma abordagem em que consideramos a igualdade do tempo a base 

central do pensamento de respeito à existência. Essa igualdade traz como direito o 

tempo de viver experiências de infância nas instituições infantis (MASSCHELEIN; 

SIMONS, 2014; BUJES, 2002) 

Walter Benjamim (1892-1940), Gilles Deleuze (1925-1995) e Guatarri (1930-

1992) fundamentam, na sequência, os conceitos da filosofia: experiência e devir-

criança. As obras benjaminianas, que são dispostas em livros, diários, cartas, ensaios 

e estudos, caracterizam conceitos de experiência em diferentes sentidos da vida: a 

experiência de infância em Berlim, experiência da guerra e do pós-guerra, experiência 
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da arte, experiência da linguagem. A experiência advém do alemão Erfahung, na 

concepção que aporta a filosofia da educação na experiência singular, de um corpo a 

corpo, como na brincadeira de caçar borboletas. Por experiência, ainda ser única e 

singular, é uma relação de vida contrária de uma simples vivência cotidiana nessa 

tradução (CURY; REIS; ZANARDI, 2018; KOHAN, 2017). O Devir-criança (KOHAN, 

2004), que se fundamenta em Deleuze e Guatarri, é um conceito de ver a infância 

caracterizada fora do tempo cronológico e que irrompe, é contemporânea e no 

presente, como um encontro. Assim, a síntese da Figura 8 mostra a perspectiva de 

uma abordagem que começa na condição da igualdade do tempo. 

Figura 8 – Relação na perspectiva potência 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na abordagem para crianças de 4 a 6 anos na instituição 
escolar.  

Medeiros (2018) disserta sobre um currículo em potência e experiência e, no 

entendimento dessas conceituações filosóficas, a autora explica a proposição às 

crianças de 4 a 6 anos: 

Uma escola outra, como espaço de e para as experiências, acontecimentos 
inesperados, em que perguntas possam insistir abertamente e que nenhuma 
resposta se feche. Dessa forma, as respostas serão desdobradas em 
potências. (MEDEIROS, 2018, p. 29). 

 O professor dessa abordagem assume a alteridade, o pensar inquieto, ao 

mesmo tempo que se sensibiliza ao abrir espaços para que ela ocorra, preservando o 

respeito a cada criança. Por isso, o processo curricular das experiências é flexível 

nessa proposta, pois é voltado a transformar, na direção desconhecida, os sentidos e 

os afetos. Medeiros (2018), no sentido de valorizar essa subjetividade, discute que  
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[...] sobre a Educação Infantil podemos dizer que o currículo não poderia 
antecipar resultados, a experiência não é um objetivo previsto até uma meta, 
mas abertura para o desconhecido, para aquilo que emerge sem se predizer 
– sem produzir submissão de desigualdade, sem destruir vínculos sociais, 
sem violência, sem competitividade, sem autoritarismo. (MEDEIROS, 2018, 
p. 31). 

No ambiente que atenda à Infância, a criança, na abordagem filosófica, trata-

se de um ser que circula entre os pares, que pergunta e faz amizades como relação 

(KOHAN, 2007). Na presunção de selecionar os itens em uma organização curricular, 

Kohan (2017) pauta a criança-devir, mediante uma visão que não captura as crianças 

na impotência que elas não sabem, mas, sim, na alteridade da infância, que torna 

radical a presença enigmática que assume, tornando-se o que não pode se submeter 

e justificar ao poder.  

A abordagem filosófica caracteriza-se no pensamento da novidade. Isso 

rompe no entendimento da infância como novidade de ser, estar e ver o mundo 

(ARENDT, 2007; LARROSA, 2000). O novo é o enigma, o acontecimento e a 

experiência. Como mostrado na Figura 8 anterior, eles estão no mesmo nível de 

relação. É, assim, totalmente contrário de uma concepção impotente, que precisa das 

prescrições, das estratégias e das tecnologias na regulação das crianças. Contudo, 

nessa visão, a criança é vista como um estrangeiro, de quem não sabemos a língua 

e a cultura; logo, “[...] a estrangeiridade da Infância pode ser também um princípio 

singular para uma experiência permanente de aprendizagem” (KOHAN, 2007, p. 132). 

2.5 A CRIANÇA NA PERSPECTIVA ROMÂNTICA 

Essa visão de criança, de concepção romântica, remonta ao início das pré-

escolas para crianças pequenas. Friedrich Froebel (1782-1852) concebeu, em 1873, 

um programa nomeado “Jardim de Infância” (DUBREUCQ, 2010). Sua visão de 

infância, à época, era única, a ponto que seus objetivos educacionais serviram de 

inspiração a outros teóricos na Europa, suscitando grandes movimentos na América, 

nas décadas posteriores. A Figura 9 que segue apresenta uma síntese dessa 

perspectiva. 
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Figura 9 – Lista de relações na perspectiva romântica 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na proposta de 4 a 6 anos. 

Outros autores que influenciaram a abordagem de pré-escola foram Jean-

Ovide Decroly (1871-1932) e Maria Montessori (1870-1952), afirma Kramer (1991). A 

concepção da criança é influenciada nessa visão pelas possibilidades de 

desenvolvimento das atividades pautadas em materiais organizados e destinados 

apenas à vida da criança como aluno. Kramer (1991, p. 28) critica, mas ressalta que 

a finalidade do “[...] ‘silêncio’ e a ‘autodisciplina’ representam, de certa forma 

estratégias camufladas de autoritarismo do adulto sobre a criança e relação normativa 

da escola com as famílias”. 

Nas ideias do programa de Froebel, mencionado anteriormente, as 

especificidades são prescritivas, pois as crianças deveriam utilizar os presentes e as 

atividades exatamente como indicadas pelo professor. Os presentes incluem dez 

conjuntos de materiais: bolas, lã, cubos e cilindros, enquanto as atividades eram o 

trabalho com o barro, o recorte, a colagem, o desenho, com tecidos e dobradura de 

papel. As temáticas eram voltadas aos estudos da natureza, ao trabalho da língua 

materna e à aritmética, aos jogos e às músicas (DUBREUCQ, 2010). Contudo, nessa 

proposta, o trabalho foi elaborado originalmente no turno da manhã, quando as 

crianças iam ao Jardim, e, na parte da tarde, o programa continuava em casa com as 

mães que recebiam formação pelos trabalhos. A perspectiva por não considerar os 

aspectos sociológicos e antropológicos das crianças de 4 a 6 anos é, assim, um tipo 

de preparatória para o adulto futuro, critica Kramer (1991). 
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Na definição da perspectiva pedagógica por esse desenvolvimento, Kramer 

(1991, p. 25) apresenta “[...] a tendência romântica: a pré-escola é um jardim, as 

crianças são flores ou sementes, a professora é a jardineira, assim a educação deve 

favorecer o desenvolvimento natural”. Essa proposta foi aderida, no Brasil, pela Escola 

Nova nas décadas de 1920 e 1930, influenciando a pré-escola, por centrar-se no 

processo de aprendizagem da criança. Devido aos pressupostos religiosos no 

programa, é peculiar o papel das jardineiras assumirem, no contexto de Froebel, o 

que se chamou de maternidade espiritual (KUHLMANN JUNIOR, 1998, p. 114).  

O brinquedo teve atenção especial nessa abordagem, pois, após suas 

habilidades treinadas em materiais elaborados previamente e atividades musicais em 

coreografias, o corpo da criança estava pronto para o trabalho.  Assim, pela educação 

linear, nos dons dos jogos, a criança estaria se assemelhando à criação divina para o 

trabalho (KRAMER, 1991). A Figura 10 traz o jogo no 4º dom organizado por Froebel. 

Figura 10 – Figura de exercícios de dons froebelianos – 4º dom 

 
Fonte: Kuhlmann Junior (1998, p. 174). 

 

Diante das perspectivas apresentadas, a infância teve atenção ao ensino, à 

instrução e à aprendizagem, mas os discursos na área da política curricular voltados 

às crianças de 4 a 6 anos demonstram que não são apenas embates de linhas 

econômicas e políticas, mas posições teóricas no campo pedagógico. A organização 

curricular no Brasil tem definições teóricas fortes e frágeis, aponta Carvalho (2015, 

2019); além disso, as lentes teóricas consideradas nos aspectos e nas especificidades 

delineiam um currículo na Educação Infantil. Ademais, a pesquisa de Medeiros (2018), 

com compreensões acerca dos movimentos curriculares projetados às crianças de 4 

a 6 anos, ressalva o encontro dos princípios curriculares às crianças pequenas 

descobertos nos movimentos que circulam entre o discurso proposto. Por isso, no 
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próximo capítulo, apresentaremos o contexto de influência da produção do documento 

final da BNCC.  
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3 CONTEXTO DA BNCC PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

O importante cenário da Versão Final da BNCC, que foi homologada e 

publicada, teve sua abrangência antes e depois da publicação oficial. Os enunciados17  

reúnem a possibilidade dos acontecimentos no discurso de mídia, documentos 

oficiais, relações políticas, econômicas e sociais voltados ao que denominam ser 

comum para crianças na idade obrigatória da Educação Infantil. Nessa reunião dos 

saberes escavados, a influência que se recebe de um documento normativo como a 

BNCC Versão Final não é neutro. Desse modo, possibilitam entender que a Educação 

Infantil de 4 a 6 anos teve diferentes forças e influências antes de serem definidas na 

legislação brasileira. 

A discussão das relações propostas ao pedagógico e as concepções 

curriculares estão, portanto, em disputa. É necessário saber a que relações o 

documento BNCC está assujeitado. As convergências constituíram-se em: a) 

processo de formação da Educação Infantil; b) publicação do documento; e c) 

implementação inicial da BNCC em 2018. Por isso, a escavação do contexto terá 

diversas fontes de textos e documentos enunciados na formação da Educação Infantil 

brasileira das crianças de 4 a 6 anos, no entorno do documento final, foco da 

problematização desta dissertação. 

A) PROCESSO DE FORMAÇÃO PARA A BASE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A análise arqueológica de Foucault (2015) busca reconstruir, por meio de 

fatos, uma rede de poderes, de discursos, de estratégias e de práticas. Esses fatos 

são tratados como acontecimentos em diferentes redes e níveis (REVEL, 2005). 

Assim sendo, na Figura 11, a seguir, agrupamos a linha do tempo da BNCC, 

descrevemos o modo como se formaram, nos discursos, os processos da Formação 

Básica Comum que antecederam a Base Versão Final nos principais momentos das 

políticas educacionais voltadas à Educação Infantil. Assim, podemos elucidar como 

se consolidam os discursos que tornam possíveis as estratégias aos sujeitos e a 

centralidade do documento físico na implementação nacional. 

 
17 Os enunciados são organizados e extraídos não na ordem histórica, mas na ordem que determinam 
a formação discursiva (FISCHER, 2001, p. 204) 



46 
 

Figura 11 – Acontecimentos da BNCC para a Educação Infantil 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

O agrupamento dos acontecimentos mostra uma linha de um tempo não 

histórico, mas que aponta a legitimação da BNCC Versão Final. Na Constituição 

Federal (CF) de 1988, artigo 210, nos parágrafos 1º e 2º, consta que os conteúdos 

mínimos, na Educação, devem ser fixados mediante uma formação básica comum, 

respeitando valores culturais e artísticos, locais e regionais, voltados ao Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1988). Esse marco teve a repercussão da legitimação da 

CF/1988. Campos e Barbosa (2015) fundamentam que o processo não ocorreu sem 

lutas.  

Assim, a educação infantil, como direito reconhecido na Constituição, trouxe 
outros atores para o debate ou seria mais indicado dizer que “legitimou” 
outros atores e evidenciou novas combinações entre as esferas públicas e 
privadas, como comunitário, público não estatal, terceiro setor, privado, 
porém público, que repercutiram diretamente no tipo de atendimento 
destinado às crianças pequenas. (CAMPOS; BARBOSA, 2015, p. 235). 

A educação foi assumida na CF como um direito subjetivo para todos, 

incluindo as crianças, as quais, aos poucos, foram assumindo visibilidade nos 

enunciados políticos. Assim, a atenção de conteúdos mínimos é fixada pelo Estado 

como uma formação comum. 

Outro acontecimento, o qual abriu outras possibilidades para a Educação 

Infantil, foi a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, pelo Congresso Nacional. A LDB apresentou a Educação Infantil como parte da 
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Educação Básica. Disso decorreu mais atenção às idades de 4 a 6 anos. A essa 

colocação, seguiu-se, no decorrer dos fatos, uma abordagem das principais 

formações dos especialistas, à época, preocupados com a infância.   

Também, em pesquisa sobre esse acontecimento, Ferreira (2016) diz que, em 

2009, a Emenda Constitucional Nº 59 (BRASIL, 2009a) trouxe o discurso de ruptura e 

de obrigatoriedade da matrícula, acarretando a fragilidade na prioridade da oferta da 

vaga, pelos municípios, para crianças de 4 a 6 anos de idade em tempo parcial; 

tornando uma condição de desvantagem também à expansão de 0 a 3 anos. Na data 

limite de 2013, teve a legitimação da Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013, a Educação 

Infantil foi inclusa à Educação Básica em caráter obrigatório, considerando a idade de 

4 a 17 anos de idade (BRASIL, 2013). 

Nesse contexto da análise documental, a Emenda Constitucional 59º enuncia 

as relações econômicas possíveis de compra de materiais didáticos e assessorias 

técnicas especializada com o recurso financeiro do FUNDEB. A isso se estabelece no 

discurso da valorização da Educação Infantil; mas torna possível a estratégia 

mercadológica à essa etapa aos sistemas de ensino privado ofertarem aos municípios 

e Estados que se legitima na homologação da Lei Nº 12.796. A natureza legislativa 

permite uma relação diferente das proposições democráticas para serem 

promulgadas. Nesse contexto intencional, a emenda constitucional e a lei publicada 

estabeleceram uma legitimação dos trâmites legais para que houvesse consolidação 

mais eficiente da equipe de governo. 

No conjunto do discurso, o entendimento da manifestação prescritiva da 

Educação Básica, o MEC formulou os Parâmetros Curriculares Nacionais com 

referências específicas para cada disciplina, em 1997. Contudo, na Educação Infantil, 

o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI), de 1998, apresentou 

um currículo por partes, no contexto da política neoliberal do governo nas práticas 

pedagógicas que evidenciava uma fragmentação das áreas por grades, segundo 

Medeiros (2018). 

Nesses primeiros acontecimentos da Educação Infantil no Brasil, o FUNDEB 

sucedeu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) em 2007, que foi o mecanismo de financiamento 

de 1997 a 2006. Ao ser integrante da Educação Básica (BRASIL, 2009a), a Educação 

Infantil teve sua parte na redistribuição dos fundos pela União aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios em processo e plenamente concluída em 2009. Assim, recursos 
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financeiros foram disponibilizados por atendimento ao educando com programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde, e a valorização do professor. Os moldes concluídos do FUNDEB, em 2009, 

para a Educação Infantil, principalmente na idade obrigatória, formaram uma relação 

de financiamento afinado com o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Já as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (DCNEI), em 2009, 

trouxeram flexibilidade, interação e brincadeira como eixos estruturantes (BRASIL, 

2009b, 2010a). Após isso, em deliberação democrática, no programa Currículo em 

Movimento, realizaram-se estudos de 2010 a 2011, incluindo a publicação de Oliveira 

(2010), a qual argumenta que, nas DCNEI, retoma-se a LDB no artigo 22, o qual 

aponta que a formação comum é indispensável para o exercício da cidadania, do 

trabalho e dos estudos posteriores. Ao pedir uma interpretação adequada às crianças 

pequenas, a autora diz: 

Nessa interpretação, as formas como as crianças, nesse momento de suas 
vidas, vivenciam o mundo, constroem conhecimentos, expressam-se, 
interagem e manifestam desejos e curiosidades de modo bastante peculiares, 
devem servir de referência e de fonte de decisões em relação aos fins 
educacionais, aos métodos de trabalho, à gestão das unidades e à relação, 
com as famílias. (OLIVEIRA, 2010, p. 2). 

As DCNEI, nas propostas e garantias, já foram a tentativa de estabelecer uma 

organização curricular comum com princípios, fundamentos e procedimentos para a 

Educação Infantil – de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos. Essas diretrizes apresentaram um 

rompimento com uma educação assistencialista (MEDEIROS, 2018), e, no contexto, 

trouxeram uma leitura de enunciados do RCNEI e sua obrigatoriedade, tornando as 

diretrizes um manual, em uma lógica de transmissão de conteúdo, com uma instrução 

de um tipo de infância normatizada. 

Em 2013, foi sancionada a Lei Nº 12.796/2013, que torna obrigatória, para a 

família, a matrícula de suas crianças a partir dos 4 anos na Educação Infantil; portanto, 

direito das crianças e obrigatoriedade dos pais. Esse acontecimento gerou uma série 

de controvérsias. A Lei Nº 12.796/2013 determina o seguinte: 

 
- Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental;  
- A carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 
200 dias de trabalho educacional;  
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- O atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial 
e de 7 horas para a jornada integral;  
- Tenha controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% do total de horas;  
- A expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (BRASIL, 2013, p. 1).   
 

Essas determinações levam a uma certa “escolarização” da pré-escola. Em 

seguida, em 2014, nas estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE – 2014-

2024), fala-se na criação de uma base curricular comum (BRASIL, 2014a). 

Retomando o discurso de uma base comum, em 2010, a política estipulada 

na Conferência Nacional da Educação (CONAE) abordou a necessidade de uma base 

comum para o PNE (BRASIL, 2010b), que foi aprovada em 2014 (BRASIL, 2014a). 

Nessa aprovação, as metas 2, 3 e 7 formam um cenário que indicam a atribuição do 

MEC e a articulação dos Estados e dos Municípios evidenciados nas estratégias.  

As estratégias 2.1. e 3.2 do PNE (BRASIL, 2014a) organizam a configuração 

da articulação e da cooperação para garantia da formação básica comum no Ensino 

Fundamental e Médio em direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a 

serem atingidos. Cury, Reis e Zanardi (2018) ressaltam, na consonância trazida da 

Emenda No 59/2009 e a Lei No 13.005, de 25 de junho de 2014, a instância da 

negociação entre União, Estados, Municípios brasileiros, bem como a participação 

dos profissionais da Educação.  

Na estratégia 7.1., determina-se a organização com direitos e objetivos em 

uma base nacional comum voltada à qualidade esperada no estabelecimento e na 

implementação dos Ensinos Fundamental e Médio. Rosa (2019) aponta, sobre essa 

estratégia, a relação da qualidade com o aumento do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e não direcionado à Educação Infantil nesse fato discursivo.   

Na Educação Infantil brasileira, esse acontecimento no PNE afirmou moldes 

do ensino escolarizado nessa etapa: financiamento em articulação e cooperação do 

MEC, alcance de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento mensurados ao 

interesse econômico e pactuação interfederativa que permite um regime mais fechado 

para a elaboração da base comum no Brasil.  

Nesse mesmo ano de 2014, a versão preliminar da BNCC foi elaborada por 

especialistas de universidades públicas, comunitárias e privadas, material que não é 
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citado no portal do Histórico da Base18, tampouco retomado nas versões posteriores, 

intitulado Por uma política curricular para a educação básica: contribuição ao debate 

da base nacional comum a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento 

(BRASIL, 2014b - [BNCC Versão Preliminar]). Rosa e Ferreira (2018), ao analisarem o 

Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC)19, destacam que o documento de 

2014 gerou uma enorme discussão e debate entre os professores e os especialistas 

de diversas universidades brasileiras, já que indica referências locais às escolas e não 

apenas orientações focadas em uma única óptica curricular: 

O objetivo desse documento orientador acerca de uma política curricular para 
a Educação Básica era promover um amplo debate nacional sobre os direitos 
de aprendizagens e de desenvolvimento e servir de referência para que as 
áreas do conhecimento produzissem os delineamentos para a Base Nacional 
Comum, considerando as especificidades locais e regionais em cada escola 
e tendo o estudante como foco. (ROSA; FERREIRA, 2018, p. 117). 

A constituição da comissão de 116 especialistas é um marco democrático no 

acontecimento da BNCC. Por meio da Portaria No 592, de 17 de junho de 201520 

(BRASIL, 2015), o Ministério da Educação instituiu uma comissão de especialistas 

para a elaboração da primeira versão da proposta da Base, junto ao Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e à União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME). O fato histórico da presença de professores e de 

pesquisadores de todo Brasil apresentou como vozes de uma Educação em 

concepções e saberes voltados à referência de formação comum. A voz que pediu a 

fidelidade das DCNEI em direitos de aprendizagem, campos de experiência e temas 

da Educação Básica permaneceu na estrutura da elaboração para a terceira versão 

na Educação Infantil, afirmam Rosa (2019) e Barbosa et al. (2016).  

Também, com essas vozes, foi gerado um ambiente propício de disputas. A 

pesquisa de Bernardi, Uczak e Rossi (2018) analisou a composição das ligações dos 

membros da Comissão de especialistas da organização do MBNC. Uma maioria de 

53% de pessoas membros pertenciam à organização Todos pela Educação (TPE).  

Os autores afirmam que essa constituição por meio da Portaria permitiu a presença 

organizada da maioria desses sujeitos na situação de interesse, os quais se 

 
18 Portal História da Base, versão 2015-2016. Disponível em: 
http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/inicio. Acesso em: 20 fev. 2019. 
19 Entidade organizada para influenciar na política educacional brasileira.  
20 Institui a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum 
Curricular. Disponível em: www.editoramagister.com. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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colocaram na posição de participantes. A pesquisa ressalta, ainda, sobre a natureza 

política desses sujeitos, “[...] a atuação do grupo majoritariamente composto por 

empresários, mas que se autodenominam ora ‘especialistas’, ora ‘profissionais da 

educação’, influenciando na agenda de políticas governamentais” (BERNARDI; 

UCZAK; ROSSI, 2018, p. 122). 

Em setembro de 2015, a primeira versão da BNCC foi elaborada e a 

plataforma pública divulgada, seguidas, no mês seguinte, da consulta online da 

primeira versão. Em março de 2016, essa consulta foi encerrada, com mais de 12 

milhões de contribuições da sociedade civil, incluindo professores, escolas, 

organizações do terceiro setor e entidades científicas. De março a maio desse mesmo 

ano, as contribuições foram revisadas por grupo de redatores e divulgadas no site do 

MEC. 

A segunda versão foi divulgada pelo MEC em abril de 2016, tendo a 

contribuição pública reconhecida pela extensão do documento em 652 páginas, afirma 

Agostini (2017). Nesse processo, de junho a agosto de 2016, os seminários ocorreram 

nos estados organizados pelo CONSED e pela UNDIME. Foram mais de 9.000 

participantes, entre professores, gestores e alunos, conforme dados do portal do MEC. 

Em um relatório desses seminários encerrados, foram organizadas as falas, indicando 

posicionamentos pertinentes para a próxima etapa. “Os seminários estaduais 

encerram um ciclo de consulta previsto para a segunda versão da Base, cujos 

resultados se encontram neste relatório, entregue ao Ministério da Educação para a 

revisão e construção da terceira versão” (UNDIME, 2016, p. 1). 

 Em maio do mesmo ano, ocorreu a mudança do Ministro da Educação e, 

nesse tempo, em julho de 2016, assumiu o comitê gestor pela Portaria No 790, de 27 

de julho de 201621, publicada pelo gabinete do MEC, que apresentou as sugestões 

para a reforma do Ensino Médio conjuntamente. Em sua pesquisa, Agostini (2017) 

retrata que, nesse momento, o grupo de especialistas da Primeira e da Segunda 

Versões foi substituído por um outro grupo com visão mais alinhada ao partido do 

governo que se posicionou. Ainda no estudo de Rosa (2019), destaca que há havia 

uma busca pelos espaços de negócios e se efetivaram como equipe na vitoriosa 

bandeira neoliberal neste acontecimento. Isso se ateve a mudança de governo das 

equipes da Presidente Dilma Rousseff para a equipe do empossado Vice-Presidente 

 
21 Institui o Comitê Gestor da Base Nacional Curricular Comum e a reforma do Ensino Médio. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 22 dez 2017. 
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Michel Temer, sendo que assumiu as atividades presidenciais em 2016. Nesse 

contexto há uma inflexão à base, as disputas que estavam sendo tratadas de um 

determinado modo e que permitiam as teorias dos principais especialistas 

contribuírem, bem como a participação da comunidade pelas consultas públicas no 

processo de formação da base são trocadas pelas vozes que assumem as atividades 

do governo. As vozes que legitimaram o processo e publicaram a BNCC Versão Final 

enunciaram em seu discurso as relações econômicas, políticas e sociais no 

estabelecimento  das metas neoliberais por aparatos e discursos de sua influência. 

“A Base não é currículo” (BRASIL, 2017d, p. 9) foi o comentário apresentado 

em slide (Figura 12) no evento da entrega da Terceira Versão, em 6 de abril de 2017, 

pelo Ministério da Educação ao CNE. Como aponta Paraíso (2007), foi uma técnica 

da mídia educativa para professores e comunidade, produzindo consensos para 

legitimar as políticas apresentadas. Como reforço desse enunciado, a inquietude 

começou a ser destacada nas implicações da divulgação da mídia, como, por 

exemplo, o artigo de autoria da Secretária Executiva do MEC, Maria Helena 

Guimarães, com o mesmo título: A Base não é currículo (CASTRO, 2017). Em 

acontecimentos como esse voltados à Educação Básica, o enunciado repetido em 

políticas educativas e pela equipe tornam-no uma legitimação eficiente, fortalecendo-

o na Educação Infantil, visto que não ter currículo é um problema a ser solucionado. 

Figura 12 - Slide de apresentação da Terceira Versão do MEC ao CNE 

 
Fonte:  Imagem extraída de Brasil (2017d, p. 9). 

Essa divulgação traz uma resposta à campanha que houve no âmbito do 

movimento pela educação, feito pela ANPEd no ano anterior, explicitando uma 
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compreensão melhor da educação e, principalmente, da Educação Infantil, que foi 

ressaltada. A ANPEd solicitou vídeos para os internautas sobre o currículo local que 

já estava sendo realizado:  

[...] criamos a campanha Aqui já tem Currículo... para que possam circular 
por todo o Brasil vozes que narrem experiências curriculares já 
desenvolvidas. Vamos levar essas experiências de forma viva e criativa aos 
Conselheiros/as do Conselho Nacional de Educação. (ANPED, 2016, n.p., 
grifo do autor). 

Em se tratando da frase “A Base não é currículo”, Freitas (2016) aponta que 

somente teria sentido se fosse na Segunda Versão (BRASIL, 2015), mas ela é 

apresentada na Terceira Versão, sendo, assim, criada em um contexto de lógica 

empresarial que surgiu em 2016. Freitas (2016) ainda diz  

[...] como referência para as redes isso seria possível. Antes de se iniciar a 
construção da base nacional atual, havia no MEC uma proposta de base que 
tinha esta função: foi escanteada, ignorada. A razão: não servia para construir 
uma avaliação nacional. Resolveu-se fazer outra. (FREITAS, 2016, n.p.). 

Essa discussão soma-se às compreensões entendidas e se constrói à medida 

que vemos outros materiais sendo divulgados pelas equipes antes da BNCC Versão 

Final ser publicada. Assim, a repetição da frase parece ter tornado natural toda a 

estruturação promovida somente pela Equipe que se formou, até o dia da 

homologação e publicação da Versão Final, pelo CNE, que afirmou como “Educação 

é a base” (BRASIL, 2017a, p. 1- [BNCC Versão Final]). 

Na lente foucaultiana, Paraíso (2007) compreende essa mentalidade da mídia 

e da tecnologia usada na publicidade sobre a educação. A autora diz que “[s]ão 

colocadas em ação estratégias e técnicas para fazer desse pensamento uma prática 

nas escolas, para instruir sujeitos que acreditem e atuem na mudança das escolas 

públicas brasileiras” (PARAÍSO, 2007, p. 68). Nos enunciados “Aqui já tem currículo!” 

e “A base não é currículo”, a resposta presente nas capas das versões elaboradas no 

governo do Michel Temer, “A educação é a base”, formam um acúmulo dos 

enunciados do comportamento que essa equipe cristalizou em torno do projeto de 

currículo na Educação Infantil. Rosa (2019), em sua pesquisa, também encontra como 

descontinuidade da Educação Infantil a questão da elaboração desse contexto 

apressado e a escrita das referências da Terceira Versão:  

A terceira versão da BNCC gerou muitas polêmicas, discussões e 
posicionamentos contrários, justamente por divergir os debates que vinham 
ocorrendo no país. Segundo a pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), Marise Ramos (ANTUNES, 2017), há 
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uma disputa entre a concepção de educação como formação humana, para 
intervir na realidade, e uma concepção de pedagogia das competências, na 
lógica neoliberal, para tornar os indivíduos adaptáveis à realidade, e no 
Governo de Temer, por meio da Base, as competências foram retomadas. 
(ROSA, 2019, p. 44). 

A divulgação, em abril de 2017, da Terceira Versão, foi entregue com as 

etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Em se tratando do Ensino 

Médio, ocorreu de modo polêmico e separadamente a partir do ano de 2016. 

 O CNE realizou as audiências de julho a setembro desse ano, e muitas 

contribuições foram enviadas por e-mail publicadas no Portal do MEC, na parte do 

CNE22. Ainda no efeito da agilidade, foram pautadas, nesses dois meses de reuniões, 

as contribuições das audiências públicas que, conforme Regimento do CNE: “Art. 1º 

As audiências públicas, com caráter exclusivamente consultivo, destinar-se-ão a 

colher subsídios e contribuições para a elaboração da norma instituidora da Base 

Nacional Comum Curricular” (BRASIL, 2017c, p. 1, grifo do autor). As consultas 

publicadas posteriormente foram assumidas nesse contexto de caráter consultivo; 

assim, reconhece-se que, do que estava proposto na Terceira Versão, houve poucas 

alterações na Versão Final. 

Estas audiências não tiveram caráter deliberativo, mas foram essenciais 
para que os conselheiros tomassem conhecimento das posições e 
contribuições advindas de diversas entidades e atores da sociedade civil e, 
assim, possam deliberar por ajustes necessários para adequar a proposta da 
Base Nacional Comum Curricular, elaborada pelo MEC, considerando as 
necessidades, interesses e pluralidade da educação brasileira. (BRASIL, 
2018a, n.p., grifo nosso). 

Antes do final das consultas públicas consultivas, os dois atores 

governamentais, a CONSED e a UNDIME, lançaram o Guia da Implementação da 

BNCC. O material focado para a gestão traz sugestões direcionadas às secretarias 

estaduais para a sua implementação. Bernardi, Uczak e Rossi (2018, p. 122) 

analisaram esse momento e observaram que “[...] anteriormente à aprovação da base 

pelo MEC, o MBNC já havia disponibilizado em sua página o Guia de Implementação 

da BNCC criado em parceria”. Esse guia encontra-se em constante atualização de 

informações e procedimentos no site específico23, sendo o apoio técnico, na página 

inicial, indicado pelo logo da MBNC.  

 
22 CNE dispõe de documentos e contribuições da BNCC Versão Final no Portal do MEC (BRASIL, 
2017e).   

23 Consta o material aos municípios e aos estados do Guia de Implementação. Disponível em:  
http://implementacaobncc.com.br/. Acesso em: 22 dez. 2017. 
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Nesse início da BNCC, há o processo de formação para a Base na Educação 

Infantil pautado no direito da criança. Barbosa et al. (2016) afirmam também, nesse 

contexto brasileiro de formulação da base, que “[...] a educação das crianças em 

unidades de Educação Infantil passa a ser um direito desses sujeitos (e não apenas 

da mãe trabalhadora) e deve ser efetivada nos moldes estabelecidos para toda a 

Educação Básica” (BARBOSA et al., 2016, p. 13). A pesquisa de Medeiros (2018), 

vinculada ao GPCEC, aponta que os discursos desse contexto foram voltados às 

crianças e ocorreram com a legitimação das concepções do governo eleito em todos 

os acontecimentos políticos. 

B) PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 

A Versão Final da BNCC foi votada na reunião de 15 de dezembro de 2017. 

Nela, o CNE aprovou a Base por 20 votos contra 3. A homologação ocorreu no dia 20 

do mesmo mês, conforme a Resolução Nº 2/2017, que tornou obrigatória a sua 

implementação (BRASIL, 2017b). Mesmo havendo a presença de diversas vozes 

democráticas no início da sua construção em 2014, a aceleração da BNCC, no ano 

de 2017 e 2018, evidencia mais uma atenção política24 na formação do ensino do que 

realmente a centralidade na experiência das crianças e dos jovens, já que a 

homologação da versão final norteará a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

A ficha técnica da versão final fecha o documento, dividida entre “Redatores” 

e “Leitores críticos”, com a sinalização de publicidade da legislação na construção 

democrática. Em sua pesquisa, Heleno (2017) afirma:  

Nas versões antigas do documento havia a apresentação dos nomes e 
entidades dos pesquisadores, revisores, especialistas, membros do Consed 
e Undime que conformaram a construção da BNCC. Foram 17 páginas com 
os nomes, localidades e entidades. Uma expressão positiva de acesso a 
informação, no entanto, a terceira versão não conta mais com esse 
detalhamento. (HELENO, 2017, p. 55). 

No Brasil, as parcerias governamentais com entidades internacionais 

marcaram seus alinhamentos nas contribuições da versão final de 2017 da BNCC na 

 
24 No contexto político da equipe do MEC, no golpe da Presidenta Dilma Rousseff, em virtude do 
processo de impeachment no Senado Federal, em 2016, e, posteriormente, a posse de Michel Temer 
(1 de agosto 2016 - 31 de dezembro de 2018) trouxe novas ações políticas para a homologação da 
BNCC. A indicação de nova equipe teve o Ministro Mendonça Filho em 12 de maio de 2016 até 6 de 
abril de 2018, e, no período eleitoral de 2018, o Ministro Rossieli Soares em 10 de abril de 2018 até 31 
de dezembro de 2018. 
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Ficha Técnica (BRASIL, 2017a, p. 160 [BNCC Versão Final]). A Agência Australiana de 

Currículo, Avaliação e Disseminação (ACARA), o British Council25 e a Fundação 

Lemann têm representação das pessoas membros como leitores críticos da versão 

final, juntamente aos indivíduos das Fundações e das Organizações Não-

Governamentais nacionais de fundo privado, e se organizam em trabalhos que 

orientam os materiais da BNCC, desenvolvidos e publicados pelo Portal da Base. 

Neles, há a seleção dos saberes essenciais da sociedade no contexto da Educação, 

principalmente o ensino por competências e informação da aprendizagem à gestão.  

Isso se refere ao contexto de organização de conexões de discursos globais 

que operam uma necessidade prescritiva de currículo à Infância (ROSA, 2019; 

APPLE, 2005). Segundo Apple (2005, p. 7), “[...] preparar as novas gerações foi e 

continua sendo a preocupação de todas as sociedades modernas”. A isso soma-se a 

necessidade moderna de pesquisar e desenvolver grandes influenciadores de 

estratégias de referências, conforme indica o Manual de Frascatti26, da OCDE, ao dizer 

que:  

De fato, a geração, a exploração e difusão do conhecimento são 
fundamentais para o desenvolvimento econômico e o bem-estar das nações. 
Mas esses processos exigem a busca do aprimoramento contínuo. E como, 
só se melhora o que se mede, é fundamental dispor de indicadores confiáveis 
e representativos. (OCDE, 2011, p. 15).  

A influência nas organizações curriculares com a justificativa do 

aprimoramento das referências nacionais torna a Educação voltada à mensuração de 

saberes de uma determinada sociedade.  

O efeito da agilidade esteve presente na homologação e na publicação da 

Versão da BNCC para Educação Infantil e Ensino Fundamental, em dezembro de 

2017. Sua implementação inicial teve, também, um cronograma estrito e estruturado 

nessa perspectiva. Conforme mostra a Figura 13, a participação dos professores 

aparece em dois eventos: no Dia D27, 6 de março de 2018, e no mês de julho, que foi 

 
25 Conselho Britânico - Organização internacional do Reino Unido para relações culturais e 
oportunidades educacionais nas áreas de língua inglesa, artes, esportes e educação. 
26 O Manual de Frascatti é um documento organizado pela OCDE, para fomento e pesquisa, sendo 
utilizado em legislações de incentivo econômico e de produção de bens, como a informática, por 
exemplo.  
27 O dia de formação orientado com materiais e plataforma digital no âmbito nacional intitulado como 
uma campanha do processo de implementação da Versão Final da BNCC. 
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aberta para consulta pública a proposta curricular. Assim, a questão apenas consultiva 

e não deliberativa se firma na proposta da Equipe do governo.  

Figura 13 - Imagem com o cronograma previsto para implementação da Versão Final da BNCC 

 
Fonte: Imagem extraída do Documento Orientador ProBNCC (BRASIL, 2018k, p. 26). 

Após a aprovação, a BNCC, nos estados e nos municípios, teve formação de 

equipes28 para reelaborar e revisar as orientações curriculares para os anos de 2018 

e 2019, disponíveis para a Base Versão Zero29, mediante consultas públicas para cada 

Estado e município. Pelo calendário da Figura 13, a organização teve centralidade 

como o movimento anterior da Versão Final.  Dessa forma, aos Estados e Municípios, 

o documento normativo pretende, na oferta da implementação inicial, a garantia aos 

objetivos e contemplação da parte diversificada de cada currículo escolar. Enquanto 

isso, de modos diferentes de revisão e de relação ao financiamento público aos 

currículos locais, a BNCC Versão Final diverge da garantia da unificação da formação 

comum às escolas públicas e privadas. 

 
28A formação da equipe ProBNCC irá apoiar com assistência técnica as secretarias estaduais e 
municipais na revisão, na elaboração e na implementação de currículos alinhados à BNCC pela Portaria 
Nº 331/2018. 
29 Nome destinado às versões estaduais preliminares dos currículos para revisão técnica, também 
sendo nomeado de Referencial Estadual e Base do Território Estadual.  
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C) IMPLEMENTAÇÃO INICIAL DA BNCC EM 2018 

O Dia D da BNCC propôs um dia de formação para todas as escolas do país, 

escolhido pelo MEC. Evidenciamos, aqui, o uso dos professores como um instrumento 

do Governo, de modo consciente, conforme discorre Foucault (2018a, p. 425), ao falar 

das “campanhas, através das quais age diretamente sobre a população”. Na maioria 

dos Estados brasileiros, no dia 6 de março, para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, foram apresentados o documento e o novo portal30 para acessar a Base. 

Nele consta um discurso dessas ações estratégicas estão voltadas, o objetivo de  

“mobilizar gestores, técnicos, professores e alunos para tratar desse documento tão 

transformador para a educação brasileira” (BRASIL, 2018c, s.n.). Os materiais 

disponíveis no site foram encaminhados pela equipe do MEC às secretarias estaduais 

e municipais, nos quais constam os modelos de apresentação de como estudar a 

BNCC com os professores. Ainda segundo Foucault (2018b, p. 425), na campanha 

como instrumento, o governo vai se utilizar da “técnica” e do “agir indiretamente sobre 

ela”, no intuito de objetivar a formação comum e aumentar a atividade inconsciente de 

aspirações individuais. Em dois vídeos e seis materiais em slides, consta o 

entendimento que deve ser levado à escola acerca da formação humana. 

As apresentações foram direcionadas pelo vídeo “Mobilização para o Dia D”, 

com duração de 1 hora e 48 minutos, no qual se enfatiza o roteiro com indicação de 

quatro horas para a reunião com os professores, gestores e possíveis atividades. 

Como modelo, o Roteiro de Atividades (BRASIL, 2018b) foi elaborado para ser 

trabalhado pelas secretarias e pelas escolas, pelo CONSED31, pela UNDIME32 e pelo 

Ministério da Educação (Figura 14). 

Figura 14 – Trecho das orientações do Dia D 

 
30 Portal da Base, versão final de 2017, publicado na plataforma digital em 1 de março de 2018. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 22 fev. 2019. 
31 O Conselho Nacional de Secretários de Educação é uma associação de direito privado, sem fins 
lucrativos, que reúne as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. 
32 A UNDIME é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1986 e com sede em 
Brasília/DF. 
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Fonte: Imagem extraída do Roteiro para atividades.33 

Para esses acontecimentos, personagens individuais, nesse caso, 

professores em formação no Dia D, especialistas, gestores e a própria comunidade, 

são convocados a procurar e acessar o material. Ball (2014) comenta que, na 

linguagem pautada na convocação e na necessidade de uma formação comum, nesse 

caso de participação da reforma proposta pela BNCC, nessa organização do site, 

promete-se “[...] salvar, escolas, líderes, professores, e alunos do fracasso, dos 

terrores da incerteza e das confusões das políticas e deles mesmos – suas próprias 

fraquezas” (BALL, 2014, p. 160). Isso torna a BNCC uma estratégia de personalizar 

individualmente os poderes do currículo à Educação Básica.   

No mês de abril de 2018, esse cadastro começou após a publicação da 

Portaria No 331/2018, que institui o ProBNCC. 

Parágrafo único. Ao assinar o Termo de Adesão, as SEDEs e as Seccionais 
da Undime comprometem-se com o planejamento conjunto e com a utilização 
dos recursos provenientes do Programa, para viabilizar a implementação da 
BNCC, tanto nas redes estaduais quanto nas redes municipais. (BRASIL, 
2018f, p. 1). 

Como divulgado, a equipe composta pela portaria do ProBNCC orientou o 

processo de (re)elaboração curricular de Estados e Municípios, de junho a novembro 

de 2018, orientados por e-mail e por instruções diretas.  A equipe, conforme mostra a 

Figura 15, nesse contexto da implementação, teve poucas mãos na sua organização, 

 
33 Material do Dia D para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 8 mar. 2018. 
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demonstrando uma construção estreita, principalmente na composição da equipe da 

Educação Infantil. 

Figura 15 – Distribuição de bolsistas por Equipe Estadual ProBNCC 

 

Fonte: Imagem extraída do Documento Orientador ProBNCC (BRASIL, 2018k, p. 5). 

Na orientação aos redatores do currículo no Portal do MEC para 

implementação da Versão Final, apresenta-se uma organização que afeta diretamente 

a Educação Infantil de 4 a 6 anos, na enunciação de uma Equipe específica nos 

Estados que irão revisar os currículos locais. O Portal oferece a “Tutoria para Equipes 

Estaduais” (BRASIL, 2018e), em que constam os itens para a efetivação da 

construção e da reorganização dos currículos. No entanto, o acesso a esses itens 

restringe-se aos bolsistas, aos gestores, aos especialistas, aos redatores e a alguns 

professores cadastrados. 

Como, no mesmo portal, havia as planilhas em Excel com objetivos por idade 

na Educação infantil que foram divulgados no Dia D, no mês de agosto de 2018, foram 

acrescentadas às planilhas orientações aos redatores dos currículos, com colunas 

adicionais. Nelas, consta para cada código numérico uma coluna com o título: 

“Material suplementar para o redator de currículo” (BRASIL, 2018j, n.p.), que diz não 

integrar a Base, mas serve como indicação centralizada para a construção dos 

currículos locais. Cada objetivo na planilha teve uma orientação específica, conforme 

mostra a Figura 16 em relação ao objetivo do campo de experiências “Corpo, gestos 

e movimento”: “(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
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sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música” (BRASIL, 2018j, p. 1).  

Figura 16 – Orientação da planilha em EXCEL para o objetivo EI03CG01 na seleção 4 a 5 anos e 11 
meses 

MATERIAL SUPLEMENTAR PARA O REDATOR DE CURRÍCULO – NÃO FAZ PARTE DA BNCC 
Abordagem das experiências de aprendizagem 
Para que as crianças pequenas possam criar formas diversificadas de expressão, é importante que 
tenham oportunidades de expressar-se de diferentes formas, seja pelo teatro, pela dança, música ou 
suas brincadeiras, bem como de conhecer suas características físicas, seus gostos, interesses, suas 
sensações e frustrações. Conhecer e aceitar suas características corporais, expressando-as de 
diferentes formas, é uma importante conquista para a construção de sua imagem corporal positiva. 
Nesse contexto, é importante que as crianças pequenas possam participar de situações, em pares 
ou pequenos grupos, nas quais possam se expressar de formas diversificadas, como, por exemplo, 
expressar-se corporalmente distinguindo emoções e sentimentos, em si mesmo e nos seus colegas, 
em situações cotidianas, em imagens observadas ou em narrações escutadas. É desejável também 
que brinquem de andar como robôs, como zumbis, como gatinhos ou como maria-mole, dentre outras 
formas, e que possam criar histórias e narrativas, dramatizando-as com os colegas, apropriando-se 
de diferentes gestualidades expressivas. 

Fonte: Extraída da Planilha da BNCC em Excel (BRASIL, 2018j, p. 1). 

A BNCC, que se apresenta na plataforma de modo no acesso facilitado, 

oferece uma imagem do documento normativo cristalizado e um trabalho pedagógico 

prescrito. O uso de filtros para a pesquisa relembra a proposta curricular de Tyler na 

organização e no desenvolvimento do currículo no ano de 1949, na qual “[...] os 

objetivos devem ser formulados em termos de comportamento explícito” (SILVA, 

2011, p. 25). O fato de os objetivos estarem em quantidades variadas em cada campo 

de experiências evidencia a preocupação com a escrita e a utilização de materiais 

curriculares aos redatores para seu respectivo monitoramento. 

O discurso proposto nesse dia de Formação aos professores e sua divulgação 

do Portal com objetivos de aprendizagem prontos e formação por competências na 

Educação Infantil refletem uma organização curricular fechada nesse momento. 

Assim, o material em PDF intitulado Critérios de leitura do currículo dos Estados34 teve 

a disponibilização para consulta somente no mês de dezembro de 2018 no Portal da 

Base. O material traz alguns pontos para a Educação Infantil que estruturam a BNCC 

e como devem ser orientados os currículos estaduais. O documento enfatizou, por 

meio de rubricas, termos do procedimento dos objetivos da BNCC, a saber: 

desenvolvimento integral, progressão, contextualização de aprendizagens, coerência, 

 
34 Critérios de leitura do currículo dos estados. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/11/5._Criterios_de_Leitura__Rubrica_VALIDADO.pdf.  Acesso: 19 dez. 2018.  
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aprofundamento, aprendizagem ativa e educação inclusiva. A Figura 17 a seguir traz, 

por exemplo, a rubrica voltada ao desenvolvimento integral. 

Figura 17 – Alinhamentos dos objetivos estaduais pela Equipe na (re)elaboração do 
currículo na Educação Básica 

Fonte: Imagem extraída dos Critérios de Leitura (BRASIL, 2018d, p. 5). 

Essa orientação divulgada elucidou a compreensão de como o alinhamento 

dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foram se constituindo por influência 

direta do MEC pela Equipe do ProBNCC. 

Sugestões de relações entre direitos de aprendizagem, campos de 
experiência, objetivos de aprendizagem desenvolvimento e 
competências gerais na Educação Infantil. O currículo da educação infantil 
pode apresentar uma organização ou propor abordagens que relacionam, 
explicitamente, direitos, experiências, objetivos e competências. (BRASIL, 
2018d, p. 4, grifo do autor). 

No primeiro momento da BNCC para a Educação Infantil, a implementação 

trouxe aspectos que o governo neoliberal apresentou em sua publicação: a agilidade 

na execução das etapas, o caráter consultivo do conteúdo da BNCC, ações 

concentradas da equipe ProBNCC, a construção do currículo regional com 

monitoramento igual do Ensino Fundamental. 

Esses acontecimentos no processo de elaboração do documento da BNCC e 

o discurso de “formação comum” evidenciam a compreensão do que há sobre a 
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sociedade, determinando o que deve ser ensinado, bem como o discurso democrático 

se apresentou em vários momentos como fundamental nas mudanças educacionais. 

Ball (2014) demostra que uma linguagem é determinada e nova gramática é 

convocada: “Novas relações políticas (policy), espaços e meios de comunicação são 

constituídos e utilizados para re-inserir as políticas móveis e seus discursos 

subordinados em territórios nacionais” (BALL, 2014, p. 184). Aqui a formação de 

grupos de especialistas, em quase todo o momento na construção da Versão Final da 

BNCC, foi pautada como um projeto de nação por ser referência à formação no âmbito 

nacional. 

Para apresentar o documento físico, o capítulo a seguir traz elementos das 

relações discursivas que determinam a BNCC Versão Final para a Educação Infantil 

em uma importante ordem de objetivação de práticas discursivas na produção de 

subjetividades à Infância.  
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4 RELAÇÕES DISCURSIVAS DE 4 A 6 ANOS DO DOCUMENTO GERAL 

Neste capítulo, apresentamos, no contexto do tema, a Educação Infantil na 

BNCC e o que está dito às crianças de 4 a 6 anos, formando a relação com o 

documento geral. No texto da BNCC, a referência mais geral encontrada é sempre 

dada na capacidade de narrar-se que é uma dimensão discursiva que condiciona o 

sujeito da Educação Infantil àquilo que é possível perceber de si (LARROSA, 1994; 

KOHAN, 2005). Essa dimensão no conjunto do discurso oferece múltiplos enunciados 

que são encontrados no texto escrito. 

A chave das relações dimensiona a ordem que o discurso foi encontrado para 

situar os enunciados voltados às crianças; as condutas que ela deve narrar como parte 

de um currículo de referência nacional. Pela análise enunciativa, isso acarreta 

acúmulo das estratégias que percebem as crianças em técnicas que se narra e, 

também, se vê julgado, observado, visto, governado. Ao narrar sobre si, tanto crianças 

como professores, fazem experiências individuais agirem como um duplo eu 

(CARVALHO, 2019). Desse modo, à medida que se fazem atitudes pedagógicas e 

organizacionais na Educação Infantil em documentos normativos e didáticos, também 

se julga e se forma a produção de determinadas subjetividades aos sujeitos.  

A relação que se faz aos outros documentos oficiais, os conceitos 

orientadores dos objetivos, os objetivos na plataforma digital formam um conjunto 

nesse momento do contexto, relacionados aos aparatos que orientam o currículo 

estadual e municipal para uma Infância.  

No contexto destacado, a BNCC para o grupo de 4 a 6 anos aparece com uma 

forte atenção na organização dos objetivos ao grupo etário. Contudo, essa elaboração 

para as orientações curriculares locais e regionais apresenta a posição da Educação 

Infantil como etapa da Educação Básica, organizada por campos de experiências, a 

qual requer uma intencionalidade educativa específica e com definição de objetivos 

voltados à aprendizagem e ao desenvolvimento.  

A LDB Nº 9.394/1996 definiu como primeira etapa da Educação Básica a 

Educação Infantil. Em seu texto original, a faixa etária eleita foi até seis anos de idade 

para esse nível de ensino para o desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 1996). 

No entanto, a Lei Nº 12.796/2013 alterou essa idade para cinco anos (BRASIL, 

2013). Na óptica dessa mesma legislação, a pré-escola assume uma posição de 
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garantia da idade e obrigatoriedade com propostas de atendimento e de organizações 

curriculares. 

Por definição, a Educação Infantil ocorre em instituições públicas ou privadas, 

podendo ser ofertada em período integral e parcial. Assim, para a idade de 4 a 6 anos, 

o documento normativo da BNCC torna-se um dispositivo que propõe um modo de 

regulação da formação na pré-escola. Por isso, assume-se a intencionalidade 

educativa (Figura 18) que desmistifica as atividades como espontâneas e livres, mas 

por direito às experiências objetivadas durante todo o trabalho didático-pedagógico do 

professor, que é dirigido. 

Figura 18 – Intencionalidade educativa 

 

Fonte: Elaborada pela autora pela BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p.37) 

A orientação aos professores para creches e pré-escolas pauta-se na 

organização e na proposição das experiências do educador de Educação Infantil; 

ressaltam-se, também, as diversas maneiras que podem ocorrer o registro da criança 

e do grupo. Isso acarreta como fato a relação do professor ser minimizada no cenário 

da Versão Final como função apenas avaliativa. Como lembra o estudo de Bujes 

(2002, p. 210), torna a estrutura de maquinaria intelectual pelo poder do professor e 

produz uma programação política às crianças. Os muitos verbos e as narrativas 

voltadas às crianças na Educação Infantil são apresentados em maiores quantidades, 

demonstrando que o documento normativo está para regular as condutas das crianças 

e tornar o professor um organizador dessas regulações.  

Como fundamentos de uma educação para as crianças no período pré-

escolar, os atos de educar e de cuidar são indissociáveis do modo como a organização 

das práticas educativas oferecem experiências desafiadoras, sendo indicativos 

importantes do projeto educativo para a criança pequena.  A percepção estreita, diz 

Bujes (2007), concebe consequências profundas na organização das experiências, do 

cuidado e da educação, como processos capazes de conceber uma identidade que 

caracteriza a instituição diferente do meio familiar, mas também diferente da escola. 

Já Barbosa (2006, p. 171) analisa que, “[...] nos modelos de pré-escola, acontece uma 

mudança e a atenção da rotina passa do corpo para a mente da criança”. Logo, o 

Refletir Selecionar Organizar Planejar Mediar Monitorar
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cuidado pessoal passa a ser reduzido, e o modelo de tempo escolar, com atividades 

pedagógicas desenvolvidas pelas crianças, assume maior rigidez de execução. 

O processo curricular na Educação Infantil, para crianças de 4 a 6 anos, tem 

a defesa de que existem conteúdos, diz Stein (2017). A autora afirma que “[...] 

conteúdos é também tudo o que gera possibilidade de revelação sobre o sujeito ou 

objeto de conhecimento” (STEIN, 2017, p. 97). Ainda nesse contexto, Cardoso, D. 

(2013) define os conteúdos como elementos constituidores das propostas 

curriculares, os quais refletem nas práticas.  

Ainda na afirmação de um currículo na Educação Infantil, quando se 

determinam as organizações pedagógicas no termo da aprendizagem é um 

afinamento do currículo pela linha anglo-saxônica, e não de uma linha franco, moldes 

da busca pragmática do aprender a aprender na formação (NOGUERA-RAMÍREZ, 

2013). 

No documento, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento apresentam-

se como uma condição necessária para a criança aprender e construir significados. 

Reconhece-se a concepção de criança como “sujeito histórico de direitos” em 

consonância à LDB, compreendendo, dessa forma, que as interações e as 

brincadeiras possibilitam aprendizagens, desenvolvimento e socialização.  

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação 
Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais 
possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a 
vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 
possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. 
(BRASIL, 2017a, p. 35, grifo do autor [Versão Final]). 

As DCNEI trouxeram como garantia de experiência as interações e as 

brincadeiras (BRASIL, 2010a).  Esse eixo é visto como determinante na perspectiva 

política que assenta as integrações dessas experiências no cotidiano das 

instituições. O alinhamento na reelaboração dos currículos deve garantir os direitos 

que as crianças têm de aprender e desenvolver nessa etapa da Educação Básica. 

Assim, as experiências garantidas das DCNEI e os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (BRASIL, 2017a [Versão Final]) completam-se no documento com o 

conceito dos Direitos.  

No contexto dos documentos oficiais estudados no GPCEC, a pesquisa de 

Medeiros (2018) encontra o RCNEI, que aportava eixos disciplinares na pauta de 
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modo fragmentado; e, nas DCNEI, uma proposta menos escolarizante às crianças de 

4 a 6 anos. Para a Versão Final (2017a), os campos de experiências garantem os 

direitos de aprendizagem e de desenvolvimento na construção do currículo nacional 

para as crianças da Educação Infantil.  

A equipe que estava na Primeira Versão e na Segunda Versão declarou ser 

um conceito novo e de fundamentação de conhecimento consistentes acerca do 

trabalho com as crianças, na idade obrigatória na Educação Infantil. 

Tendo atuado como consultores do MEC nesse processo de propor uma 
Base Nacional Comum no que se refere à Educação Infantil, nos propomos a 
compartilhar as escolhas que fizemos para levar a cabo a elaboração da 
versão levada ao CNE após consulta pública. (BARBOSA et al., 2016, p. 
16).  

Nessa consulta pública, os pesquisadores declararam que a estrutura dos 

Campos de Experiências da Segunda Versão foi bem aceita. Esse arranjo curricular 

concentra mais flexibilidade, pois não são limitantes da prática pedagógica e da 

participação das crianças. Fato que não continua nas outras versões, conforme 

aponta a dissertação de Rosa (2019). Essa pesquisa, voltada as cinco versões da 

BNCC, revelou que as modificações nos Campos de Experiências trouxeram 

descontinuidades na Educação Infantil, sendo influenciadas por objetivos de 

alfabetização das crianças.  

Assim, os campos de experiências, entendidos como modos, isto é, a forma 

como as crianças atuam no mundo, e a Educação Infantil, etapa intrínseca dessa 

abordagem, conseguem reconhecer a abrangência dessa estrutura em uma 

referência ao currículo como continuidade do discurso democrático. Pandini-Simiano 

e Buss-Simão (2016) ressaltam a preocupação dessa organização do currículo como 

campos de experiências e como lógica de domínio individual dos saberes: 

Pensar sobre os usos e significados da experiência na educação requer 
romper com a ideia de experiência como experimento. O experimento lida 
sempre com generalizações, com homogeneizações, com o que é repetível, 
controlado, calculável. O experimento propõe a existência de um único 
caminho, seguro e previsível para a acumulação progressiva de conteúdo, 
este caminho tido como verdade única e universalizante. (PANDINI-
SIMIANO; BUSS-SIMÃO, 2016, p. 86). 

A política educacional brasileira afirma que a organização dos campos de 

experiências de um arranjo curricular, previsto anteriormente por campos, já havia 

sido afirmada no Parecer Nº 20 das DCNEI (BRASIL, 2009b), baseado nos saberes e 

nos conhecimentos descritos nas DCNEI: 
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A organização curricular da Educação Infantil pode se estruturar em eixos, 
centros, campos ou módulos de experiências que devem se articular em torno 
dos princípios, condições e objetivos propostos nesta diretriz. Ela pode 
planejar a realização semanal, mensal e por períodos mais longos de 
atividades e projetos fugindo de rotinas mecânicas. (BRASIL, 2009b, p. 16). 

A faixa etária é disposta por cada campo de experiência com a listagem dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Ao todo, para 4 a 6 anos, são 32 

objetivos distintos, que se desdobram, aos quais, se espera, a criança tenha acesso 

durante a Educação Infantil. Ainda como orientador, 19 objetivos indicam essas 

aprendizagens como síntese. 

Dessa forma, o que se propõe como referência nacional nos currículos 

estaduais e municipais às crianças pequenas são os campos de experiências, os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e uma síntese por campos. Essa 

estrutura da BNCC faz refletir sobre as experiências na Educação Infantil, na idade 

pré-escolar, pois há uma gama de visões adultocêntricas voltadas ao conhecimento 

às crianças que também vivem a Infância (KOHAN, 2017). Nesse sentido, Walkerdine 

(1998) afirma que os elementos constituidores em objetivos são formadores de 

subjetividades no ensino e na instrução. Por isso, olhar a estrutura do documento em 

relações encontradas nos discursos diretamente às crianças de 4 a 6 anos trouxe as 

mais e as menos evidentes. Esse material encontrado no contexto indica como a 

Educação Infantil, nesse currículo, foi estruturada para assegurar o ensino como base 

para todas as crianças do Brasil. 

Na relação discursiva na BNCC, também há enunciados no contexto 

minimizado. O que foi minimizado foi na relação da Parte Diversificada da BNCC, que 

se reconhece como os temas contemporâneos (BRASIL, 2017a - [Versão Final]). Nessa 

indicação ao currículo local, ajustam-se as proposições que a BNCC traz à realidade 

local, ao contexto, e, também, as características nas aprendizagens essenciais 

definidas pela Educação Básica. Para a Educação Infantil, retomamos as planilhas 

em Excel, em que o material suplementar com a coluna “NÃO FAZ PARTE DA BASE” 

(BRASIL, 2018j, p. 1) indica, aos redatores no Portal da Base, um currículo por 

sugestão em cada objetivo.  

As modalidades e as políticas de grupos minoritários, segundo Abramowicz 

(2017), são articulados na “perspectiva intercultural”. O documento final afirma que é 

consoante à legislação brasileira e às diretrizes internacionais, cujos temas 

contemporâneos organizam-se nas decisões da parte diversificada a ser construída 
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nos currículos35. É dessa forma que as especificidades dessas modalidades são 

contempladas nos currículos estaduais e municipais e em experiências nas 

universidades, instituições de consultoria, sistemas e redes de ensino públicas e 

privadas. Os temas contemporâneos são abordagens de autonomia e competência 

nos currículos municipais e estaduais, que devem incorporá-los de modo 

contextualizado, “[...] preferencialmente de forma transversal integradora” (BRASIL, 

2017a, p. 19 - [Versão Final]). O documento afirma também que esses temas, citados 

na Figura 19 a seguir, estão presentes nas habilidades da BNCC. 

Figura 19 – Temas contemporâneos 

 
Fonte: Adaptada pela autora da BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 18-19). 

Reconhecemos nessas ações, as políticas menores como minimizadas no 

contexto da BNCC para a Educação Infantil. Além das ações ocorrerem por intermédio 

do pacto interfederativo36, há mudanças financeiras nesse contexto, visto que os 

orçamentos que eram federais passaram a ser do orçamento local. Na Figura 20 a 

seguir, as temáticas indicadas aos redatores do currículo regional desdobram-se em 

cada objetivo como “especificidades locais”. 

 

 

 
35 Esse contexto relaciona-se ao cenário de congelamento de gastos da PEC 241/2016 transformada 
em Emenda Constitucional No 95/2016, resultando o esvaziamento de secretarias que estão listadas 
nas modalidades e políticas no âmbito Federal e Estadual.  
36 O pacto interfederativo destaca sua abordagem na BNCC como garantia da igualdade, equidade, 
currículos e regime de colaboração (BRASIL, 2017a- [BNCC Versão Final]). 
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Figura 20 – Sugestão para o currículo da planilha da BNCC em EXCEL para o objetivo EI03CG01 na 
seleção 4 a 5 anos e 11 meses 

Sugestões para o currículo 
Ao formular objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para o currículo, é desejável 
detalhar noções, habilidades, atitudes e/ou especificidades locais para cada um dos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. Para as crianças pequenas, é possível construir objetivos 
específicos relacionados às ações de expressões de seus sentimentos, sensações e emoções. Por 
exemplo, representar-se em situações de brincadeiras ou teatro, apresentando suas características 
corporais, seus interesses, sentimentos, sensações ou emoções ou reconhecer algumas de suas 
fortalezas, como noções, habilidades ou atitudes, e conseguir usá-las em suas atividades diárias. O 
currículo pode considerar objetivos específicos relacionados à habilidade de criar com o corpo formas 
de expressar seus sentimentos, sensações e emoções, como, por exemplo, expressar seu mundo 
interno por meio da representação de seus sentimentos, fantasias ou emoções, ou expressar e 
comunicar suas características por meio de diferentes movimentos. O currículo local pode, ainda, 
destacar ações típicas de sua cultura local, além de abordar atitudes a serem desenvolvidas, como 
aceitar e valorizar suas características corporais, expressando-se de diferentes formas e construindo 
uma imagem positiva de si mesmo. 

Fonte: Extraída da Planilha da BNCC em Excel (BRASIL, 2018j, p. 1). 

A relação minimizada na versão da BNCC foram as políticas voltadas à 

Educação que se conhece como intercultural. Rosa (2019) vê isso como possibilidade 

dos currículos regionais e locais: 

Na BNCC, esses temas contemporâneos não são tratados diretamente nos 
objetivos propostos, cabendo aos sistemas de ensino tratá-los de forma 
contextualizada. Consideramos esses temas contemplados na Base como 
uma linha de fuga, uma possibilidade de resistência, para questionar as 
escolas e as redes de ensino sobre os objetivos ligados a esses temas. 
(ROSA, 2019, p. 121). 

Contudo, podemos perceber na indicação direta aos redatores do currículo no 

desdobramento uma limitação dos objetivos para 4 a 6 anos. O documento da Versão 

Final foi constituído das relações mais presentes como normativo e redigido em 

formato de texto legislativo, sem referências de autores e concepções teóricas, 

tornando o que está presente na BNCC Versão Final um discurso garantido pela lei. 

Nos currículos, as organizações das especificidades locais ficarão minimizadas na 

parte diversificada. O contexto da BNCC para as crianças de 4 e 6 anos carrega o 

interesse de uma infância focada em novos discursos preocupados com o ensino 

global do século XXI. Todo esse contexto se torna um imperativo do sujeito, conforme 

diz Resende (2015, p. 130), em que se acopla “[...] a práticas educativas e não 

discursivas em que tais saberes se imbricam em mecanismos de poder, cujo resultado 

será uma criança específica, a produção de subjetividade infantil moderna”. Nesse 

sentido, o conjunto que opera nos princípios e nas concepções dessa educação são 

entendidos como norteadores para essas atividades pedagógicas e, portanto, 

objetivam as práticas que produzem a subjetividade nas principais estratégias no 

aparato pedagógico (BUJES, 2002).  
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No capítulo a seguir, tratamos da relação do princípio pedagógico, das 

concepções de crianças e das práticas que foram escavadas no interior do documento 

da Versão Final da BNCC.  
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5 PRINCÍPIOS, CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DA BNCC PARA 4 A 6 ANOS 

Neste capítulo, discutiremos os princípios, as concepções e as práticas 

educacionais as quais constituem o documento da BNCC em sua Versão Final. A 

escolha dessa análise é pela política educacional curricular para crianças de 4 a 6 

anos, dimensionada pelo arcabouço investigado, que se refere a sua constituição 

como sujeito da educação contemporânea. Medeiros (2018) aponta que políticas que 

normatizam o trabalho dos professores refletem diretamente na vida das crianças. 

Os elementos principais que constituem uma base curricular para crianças de 

4 a 6 anos são princípios educativos de ordem filosófica. São eles que orientam as 

concepções e as práticas pedagógicas. Como a BNCC teve cinco versões, incluindo 

a publicação da última, entendemos que os princípios, as concepções e as indicações 

para a prática foram disputados nesse processo. Um documento curricular comum 

deve, no mínimo, em nosso entendimento, levar em consideração o que os estudiosos 

da área da Educação Infantil já refletiram e propuseram sobre esse possível currículo.  

As análises emergiram de uma busca, no texto do documento, dos 

enunciados sobre criança, professor e conteúdo. Por meio desses enunciados, 

podemos perceber o contexto teórico que emerge do documento (Figura 11), 

conforme a metodologia indicada pelo GPCEC. 

Figura 21 – Gráfico de representação das perspectivas curriculares de 4 a 6 anos na Versão final da 
BNCC 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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A representação, nesse gráfico, em que predomina a concepção de uma 

criança construtivista (51%), trouxe, em nosso entendimento, uma direção sobre as 

condições pedagógicas que crianças e professores terão no texto legal da BNCC, 

principalmente na perspectiva tomada na orientação de seus currículos locais. Assim, 

a verificação desse constructo, desse acúmulo37 das estratégias por grupos, 

encontrado na BNCC Versão Final, reverberará e influenciará diretamente as práticas 

educativas.  

A abordagem construtivista é delimitada na visão linear da psicologia do 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, citada no Capítulo 2, desta pesquisa, as 

crianças são centralizadas em seus aspectos do desenvolvimento humano e a 

posição do professor é minimizada, sua relação é a partir das experiências-chave. 

Contudo, “[...] o elemento central da psicologia do desenvolvimento, a ‘criança em 

desenvolvimento’, por um objeto baseado na premissa da localização de certas 

capacidades no interior da ‘criança’ e, portanto, no interior do domínio da psicologia” 

(WALKERDINE, 1998, p. 144).  

Para a descrição analítica, destacaremos algumas estratégias mais 

frequentes de cada percentual.  

5.1 CONCEPÇÕES CAMALEÔNICAS 

As estratégias selecionadas formam uma ordem na reflexão das práticas que 

foram escavadas. Os princípios realçados dos enunciados na Educação Infantil de 4 

a 6 anos são: os sujeitos professor e criança, bem como seus conteúdos são um 

arcabouço discursivo estabelecido nesse documento, que se efetivará em práticas 

discursivas (FOUCAULT, 2015; FISCHER, 2011). O predomínio de estratégias como 

enunciado único indicam uma concepção teórica, e, assim, nesse contexto, o efeito 

de outra concepção se efetiva. Por essa ordem, o processo é relacionado todo o 

tempo com os princípios que concebem as crianças na Educação Infantil, de forma a 

analisar as teorias realçadas à luz da análise enunciativa, que trouxe as estratégias 

em características do efeito do camaleão 38. 

 
37 Acúmulo é a demanda formada das origens do contexto político e educativo e das relações 
discursivas (FOUCAULT, 2015). 
38 Camaleão é um réptil que tem a particularidade da alteração da cor no ambiente, chamada de 
camuflagem. É um comportamento para defender-se de animais maiores do que ele, e para a caça de 
insetos do qual se alimenta (EDMONDS, 2019). 
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A criança de 4 a 6 anos na BNCC Versão Final encontra-se centralizada em 

estratégias das concepções selecionadas. É possível demostrar, nesta análise 

enunciativa, a conexão e a relação aos princípios pedagógicos imbricados como 

direito na idade obrigatória. Realçamos, antes de tudo, o sujeito da forma, aquele que, 

na lente foucaultiana, é atingido pela mesma formação, do mesmo modo e da mesma 

maneira (KOHAN, 2005). Assim, a questão inicial, nesta escavação, trouxe os 

princípios enunciados para crianças pequenas. 

Os enunciados às crianças possibilitaram o realce por cores das principais 

estratégias nas perspectivas da organização curricular para 4 a 6 anos. A seleção de 

hábil, 39 desenvolvido, inteligente e autorregulada na perspectiva construtivista 

será a mais recorrente no texto e que tem contextos mais determinantes dos princípios 

das crianças. Na perspectiva sociointeracionista, os termos socializado, responsável 

e cidadão foram estratégias voltadas às crianças no contexto com o meio social. Com 

menos frequência, inserido no conjunto da perspectiva protagonista, as estratégias 

participativo, comunicativo e curioso foram relacionadas. Em uma perspectiva 

romântica, as estratégias alinham-se à estratégia do professor na linearidade. 

Uma proposta centrada na criança torna-se adequada à produção de uma 

subjetividade com as principais estratégias selecionadas. Também, no olhar da 

organização curricular construtivista, a abordagem High Scope assemelha-se à 

organização da BNCC para essa idade, visto que seus elementos se tornam muito 

semelhantes na leitura integral do texto. 

A teoria e a prática curriculares deveriam se apoiar na capacidade de cada 
criança para desenvolver potencialidades e competências individuais através 
da criação contínua de oportunidades que lhes possibilitassem envolver-se 
em aprendizagens através da ação. (HOFFMANN; BANET; WEIKART, 1995, 
p. 3). 

A criança hábil trouxe, no texto, o enfoque de uma estrutura entre campo de 

experiências e sua idade, uma identificação do saber na cultura digital, expressão livre 

entre atividades artísticas e sentimentos individuais, registro de classificação 

matemática. 

 
39 As estratégias selecionadas serão indicadas nas cores de realce de suas concepções. 
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A estratégia socializado recebe atenção pois é função social da escola 

oferecer elementos constitutivos de conhecimentos de apropriação da cultura e das 

linguagens. A criança, nessa estratégia, é sociável, pois está em uma estrutura que 

sua família confia e se identifica como instituição de ensino infantil. Na BNCC Versão 

Final, essa concepção permite ver a criança como cidadão e integrante da família, 

nas aprendizagens enunciadas próximas dos contextos familiar e escolar por fazerem 

parte do mesmo meio social. 

 

Assim, contrapõe-se a ideia de que a criança está na instituição escolar para 

o desenvolvimento das habilidades, visto que o direito do cidadão na Educação 

Infantil é a socialização. É primordial os conceitos para 4 a 6 anos serem bem 

delineados, já que a habilidade é constituída individualmente, e socializado é uma 

posição do sujeito inserido na sociedade de cultura e de pares. Esse efeito camuflado 

traz a criança como visão de socializado na estrutura da Educação Infantil, mas 

garante uma estratégia em hábil que favorece uma concepção cognitiva. 

Não dizemos isso porque a socialização e o desenvolvimento de talentos não 
são importantes - certamente são -, mas sim porque formar e educar uma 
criança tem a ver com algo fundamentalmente diferente. Trata-se de abrir o 
mundo (palavras, coisas, práticas que o compõem) para a vida. Isso é 
exatamente o que acontece no “tempo escolar”. (MASSCHELEIN; SIMONS, 
2014, p. 98).  

A condição possível da cidadania permite tornar no tempo escolar a 

possibilidade de prestar atenção ao mundo. Essa situação da pré-escola é retomada, 

para as crianças de 4 e 6 anos, no discurso trazido pela Emenda Constitucional No 

59/2009 (BRASIL, 2009a). A dimensão de acesso pela obrigatoriedade da família e o 

direito da criança são elementos constitutivos dos movimentos políticos e sociais, diz 

Ferreira (2016). No entanto, aqui torna na prática real uma decisão que está sendo 

diferente nos currículos e nas propostas pedagógicas locais e regionais pelo processo 

O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do 
campo de experiências para cada grupo/faixa etária. O primeiro par de números indica o 
grupo por faixa etária. 

 BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 26). 

 

A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira 
separação das crianças de seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma 
situação de socialização estruturada. 

 BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 34). 
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de implementação. Como contexto, os currículos locais estão sendo orientados na 

estrutura da criança hábil, adicionada ao direito de acesso e de permanência da 

criança brasileira que havia na legislação. 

Tratado, a partir daí, como uma etapa da educação básica, com uma 
intencionalidade educacional, porém sem finalidade de promoção ou 
retenção da criança. Sem ser mais assistencialista, a educação infantil parte 
para constituir-se como um projeto educativo e atender prerrogativas da 
expansão da educação de qualidade para todos. (FERREIRA, 2016, p. 3). 

Na BNCC Versão Final, há o estranhamento das habilidades educativas nas 

duas etapas da Educação Básica estarem na mesma revisão desse contexto das 

sugestões dos currículos regionais.  A elaboração e a revisão dos redatores mostram 

o enfoque desses códigos nos objetivos, que trazem as habilidades da BNCC e a 

posterior indicação da elaboração das habilidades no currículo local e regional. 

Temos, nisso, princípios escolarizantes em sua organização e em sua estrutura às 

crianças de 4 a 6 anos. Na Figura 22, a habilidade da criança na Educação Infantil 

tem sua elaboração no currículo conforme os mesmos códigos nos objetivos da 

revisão para o Ensino Fundamental. 

Figura 22 - Contextualização das habilidades nos objetivos 

 
Fonte: Imagem extraída do material de orientação para o currículo estadual (BRASIL, 2018h, p. 7).

Retoma-se, assim, um princípio voltado ao professor na concepção romântica, 

em que o papel linear deve ser o ensino. Na estratégia linearidade, encontramos o 

esclarecimento da estrutura da BNCC em códigos alfanuméricos. Essa indicação para 
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o professor representa uma forma segmentada de olhar a concepção que as 

aprendizagens essenciais têm, isto é, os objetivos para a idade 4 a 6 anos.  

 

O código alfanumérico teve sua organização na sugestão dos currículos 

estaduais na contextualização dos seguintes elementos das habilidades dos objetivos: 

aprofundamento, desdobramento, nova habilidade e objeto (BRASIL, 2018h). A Figura 

23, a seguir, elucida a estrutura gráfica da BNCC Versão Final apresentada para a 

organização dos objetivos para a reelaboração dos objetivos locais e regionais.  

Figura 23 – Estrutura do código alfanumérico para 4 a 6 anos 

 
Fonte:  Imagem extraída da BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 26). 

Essa visão tornou-se linear em uma perspectiva que espera um caráter global 

do ensino, as habilidades como objetivos, na apresentação dessa sugestão de 

orientação de implementação inicial. Nessa perspectiva do ensino de competências e 

habilidades, o documento orientador (BRASIL, 2018h, p. 2) indica a construção e a 

correção pelos códigos alfanuméricos entre a Equipe ProBNCC40 e os currículos 

estaduais. Ainda, há a técnica na utilização dos códigos para acompanhamento da 

 
40 O ProBNCC foi estabelecido pela Portaria MEC Nº 331/2018, seguindo a homologação da BNCC 
Versão Final.  O ProBNCC tem ação conjunta ao MEC para a assistência técnica para as SEDEs e 
Seccionais da Undime nos estados, por meio de ferramenta digital, assistência técnica de um Analista 
de Gestão, materiais orientadores como previsto no calendário 2018 e 2019. 

Também se esclarece como as aprendizagens estão organizadas em cada uma dessas 
etapas e se explica a composição dos códigos alfanuméricos criados para identificar tais 
aprendizagens.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 23). 
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utilidade nos livros didáticos, no diálogo dos redatores, nas plataformas que utilizarão 

os objetivos; aos professores o acesso às habilidades e na indicação da “principal 

referência o seu currículo local” (BRASIL, 2018i, p. 2). Também, em contexto com o 

documento da UNESCO (MODER, 2017), a BNCC deu atenção, em sua elaboração, 

à reflexão do desenvolvimento curricular sobre os objetivos curriculares. 

A avaliação deve se desenvolver nos distintos âmbitos que o currículo 
impacta. Assim, observar como os professores estão entendendo os objetivos 
de aprendizagem prescritos é um elemento central. Se existem interpretações 
divergentes e, portanto, se estão sendo desenvolvidas estratégias didáticas 
também divergentes, o mais provável é que exista algum problema com a 
forma como o objetivo está expresso. (MODER, 2017, p. 32). 

Vemos, aqui, um estranhamento no encontro das estratégias hábil e 

linearidade. Essas estratégias vão direcionando o olhar em toda a leitura do 

documento, bem como relacionando os achados nos contextos que fortalecem que o 

documento foi elaborado por influências específicas de concepções teóricas. 

A criança é um sujeito desenvolvido, uma estratégia voltada à dimensão que 

utiliza o corpo adequadamente para relações sociais e possibilidades que não 

comprometam a integridade física, bem como a brincadeira no cotidiano e o direito 

que deve ser assegurado do aprender. 

 

Assim, nos 32 objetivos codificados no conjunto específico para a idade de 4 

a 6 anos, o verbo “demonstrar” representa o comportamento diante do conhecimento, 

permitindo uma concepção de brincadeira e de jogos voltada ao desenvolvimento 

individual. Na leitura dos objetivos que orientarão o currículo local e regional, convém 

observar a complexidade de cada objetivo frente à atividade narrativa da criança que 

agirá pelo conhecimento objetivado.  

A concepção de ensino proposta às crianças pequenas é vista como uma 

dupla chave de aprendizagem-desenvolvimento. Uma vez identificados os objetivos, 

é preciso aprender ativamente para se desenvolver. Associados a essa proposta, os 

campos de experiências são compreendidos como o espaço objetivado de um 

comportamento.   

Assim ser ativo não se limita a manipular concretamente objetos, mas trata-
se de ser, em primeiro lugar, intelectualmente ativo, ou seja, manipular 
objetos em pensamento com a ajuda de operações mentais e estabelecer 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 45). 
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múltiplas relações entre os objetos e entre as próprias operações. 
(LEGENDRE, 2010, p. 345). 

Nesse cenário, o desenvolvimento cognitivo, com elementos do contexto, 

efetiva o sentido de complexidade, dando maior ênfase ao verbo de ação da 

taxionomia revisada de Bloom (FERRAZ; BELHOT, 2010). Ainda, distribui-se, na 

redação dos currículos locais, mediante objetivos mais complexos, aquelas 

habilidades e atitudes que relacionam saberes e conhecimentos considerados pela 

parte diversificada, relação minimizada no discurso do currículo. 

Na seleção de objetivos para a idade pré-escolar, conforme consta na Figura 

24 a seguir, foram identificadas as noções de conhecimento, que indicam uma 

abrangência mapeada à aprendizagem e ao desenvolvimento para crianças de 4 a 6 

anos pela BNCC.  

Figura 24 – Noções do conhecimento na seleção dos objetivos de 4 a 6 anos  

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2017a, p. 43-50). 

 A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental assume um 

olhar diferenciado na elaboração dos currículos. Para as crianças pequenas, 

considera-se a etapa de 4 a 5 anos e 11 meses como experiência essencial vivida, 

que contribuirá para o Ensino Fundamental, sendo um elemento importante na BNCC 

para a Educação Infantil.  

Assim sendo, a estratégia desempenha camufla esse desenvolvimento 

individual no desempenho do fazer. Nessa concepção, a característica dos materiais 

e dos exercícios, que são os mesmos para todas as crianças, volta-se ao 

desempenho. São atividades de desempenho exercícios no formato proposto pela 

abordagem de Froebel, em que não apenas, na escola, se iniciaria a ocupação da 
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criança, mas também continuaria na família como atividade infantil (DUBREUQ, 

2010). 

 Na BNCC, a criança não esquece e não faz nada que não seja previamente 

organizado. E, “selecionar” os materiais, supõe-se uma criança com um desempenho 

sempre satisfatório nos objetivos diante do conhecimento. A cidadania está camuflada 

no efeito do direito de ter essas aprendizagens, mas utiliza para o alcance da 

estratégia na concepção cognitivista.  

[...] “cidadão do mundo” é apenas outro nome para um consumidor ou um 
cliente, ou seja, alguém que coloca suas necessidades ou talentos individuais 
em primeiro lugar. Tal pessoa vê o mundo como nada mais do que uma fonte 
para satisfação de suas necessidades ou desenvolvimento de seus talentos 
individuais, e é, portanto, um escravo deles. (MASSCHEILEIN; SIMONS, 
2017, p. 101). 

A criança também é inteligente no contexto do progresso da língua materna, 

sujeito de aprendizagem, no direito, na utilização dos materiais na arte e na 

matemática. A localização central é uma síntese de aprendizagem às crianças de 6 

anos. Nesse contexto de “Síntese de Aprendizagens” (BRASIL, 2017a, p. 52-53 

[Versão Final]), os objetivos são elencados pelo arranjo curricular do campo de 

experiências. Nesse caso, o verbo transitivo “Relacionar-se” (BRASIL, 2017a, p. 58) 

indica a aprendizagem no modo de adquirir, assim é um ação individual com o mundo, 

qualifica-se como um desenvolvimento intelectual com o verbo no gerúndio 

“empregando” (BRASIL, 2017a, p. 58), remete a um preenchimento dessa aquisição 

por atividades. No entanto, essa relação consigo, nesse momento, é uma dimensão 

cognitiva, como afirma Kohan (2003, p.80): aquilo que é capaz de pensar de si.  

 

Ainda assim, relacionar-se com outros não é específico ao conhecimento, mas 

o desenvolvimento intelectual se faz na ação, tem de ser uma atividade elaborada, 

não se faz pela descoberta no campo de experiências traços, sons, cores e formas. 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto 
e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a 
recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).  
 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 48). 

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, 
observações e expressão corporal.  

 BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 58). 
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A ideia de que as crianças não aprendem “ouvindo e esquecendo”, mas, ao 
invés disso, “fazendo”, o que levaria, por si, à compreensão, passa a fazer 
parte não apenas dos pressupostos sobre as crianças mas também das 
condições de sua aprendizagem. (WALKERDINE, 1998, p. 146). 

A criança é autorregulada, aprende pelas competências nas condições do 

cenário mundial, competência socioemocional, ações independentes nas conquistas 

e limites. Como capacidade dentro do campo de experiências, denominado como o 

Eu, o Outro e o Nós, é indicado à criança de 4 a 6 anos o que ela irá aprender e, 

assim, desenvolver no desdobramento do objetivo nos currículos locais de tais 

habilidades reguladas. 

 

O sujeito criança é constituído de uma detalhada organização em uma 

dimensão muito perceptiva dentro do contexto de seu desenvolvimento, em que irá 

formar pensamento e ação. A convivência, a expressão, a brincadeira, a participação 

são todos elementos que colocam a criança em uma situação de ação de conformismo 

com tudo e com todos que estiver com elas. Assim, Paraíso (2007) retoma que as 

condições apresentadas no cenário mundial, como as dificuldades do sistema social, 

grandes mudanças climáticas, competições, são normais e devem ser aceitas como 

uma competência socioemocional. O sujeito “[...] deve aprender a conviver com todas 

as suas carências e com as do outro; enfim, conviver com tudo e com todos que 

precisar, que a vida lhe mostrar necessário” (PARAÍSO, 2007, p. 238). 

Um outro efeito camuflado é de uma criança responsável, na condição de 

respeito com o meio social. O respeito é um valor social carregado de significados de 

cultura e saberes, não é possível que seja demonstrado. Assim, a empatia citada no 

objetivo anterior é um significado posterior, são atitudes que se aprende com o meio 

social (PRESTES, 2011; TUNES, 2011a). 

 

As estratégias selecionadas que formam o enunciado à criança em uma 

concepção protagonista são participativo, comunicativo e curioso. O conjunto das 

três estratégias assume suas interrelações que definem uma concepção protagonista 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 43). 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 44). 
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da criança de 4 a 6 anos. O realce destaca como enfoque o estabelecimento dos 

sentidos e das situações sociais. 

 

 

Ao indicarem essas estratégias na estrutura dos campos de experiências no 

documento da BNCC Versão Final, direcionam-se essas estratégias como 

deslocamentos, apontam Barbosa e Horn (2007).  Nas atividades na Educação 

Infantil, compartilham-se e relacionam-se as estratégias nas experiências para “[...] as 

crianças de três a seis anos, podemos explorar assuntos que despertem curiosidade 

e que fazem parte do imaginário” (BARBOSA; HORN, 2007, p. 72). Na organização 

curricular que promova o protagonismo, essa perspectiva é capaz do ensino, da 

instrução, dos tempos, dos espaços, dos materiais que sejam pautados no 

relacionamento com crianças e professores no cotidiano infantil. 

É comum vermos crianças desta faixa etária brincarem de reis e rainhas e se 
interessarem muito por conto de fadas, nos quais estes personagens 
aparecem em enredos que lhes ampliem os conhecimentos sobre a vida nos 
castelos. Para tanto nos valemos de atividades tais como observação de 
fotos, contagem de histórias, montagem de castelos em sala de aula, 
dramatizações a partir de vestimentas e objetos postos à disposição das 
crianças. (BARBOSA; HORN, 2007, p. 72), 

Essas experiências citadas somente fazem sentido quando são consideradas 

na visão de possibilidades pela interação e pela brincadeira. Assim, interação não é 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 
escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da 
vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 36). 

Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de 
faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção 
e linguagem. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 39). 

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um 
mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. 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. 

 BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 40). 
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regra social adequada e brincadeira é criadora da identidade infantil. Por isso, se 

limitadas com direções que “devem” ser ampliadoras, identificadoras, desenvolvidas, 

e resolver demandas complexas, as relações são desconstituídas do protagonismo e 

tornam-se episódios.  

O efeito da estratégia moral destoa, pois, em uma visão que as relações 

ampliam, elas podem ser aumentadas, mas não são relações seguidas de vida.  

 

Certamente, a vida com outras pessoas, no âmbito escolar, é um 

conhecimento essencial para a formação do caráter.  

Os sentimentos gerais da primeira infância se transformam logo em apetites 
e inclinações que servem de base à cultura afetiva e moral, a qual mais tarde 
há de brotar no garoto para o desenvolvimento da vontade e do espírito. 
Sobre essa atividade voluntária, formar-se-á, finalmente, o caráter, 
educando-se, assim, uma vontade superior, pura, firme, constante, na qual e 
pela qual se manifesta toda a dignidade do ser humano. (DUBREUCQ, 2010, 
p. 80). 

A criança como um habitante desse espaço da Educação Infantil suspende 

sua aparição, pois sua presença sempre inaugura algo novo (LARROSA, 2000; 

ABRAMOWICZ, 2003, 2006).  A instituição infantil pensada como espaço às crianças 

pela igualdade que possa habitar traz o direito ao que é comum, para fazerem coisas 

que são públicas. São habitantes da sociedade brasileira que leva a um dever público, 

a Educação.  

As crianças são forças, forças ferozes, às vezes malvadas, mas também 
doces, ingênuas, solidárias. As crianças são potências devindo. São 
potências nômades, são exercícios de potências. Exatamente isto: as 
crianças exercitam suas potências. Elas as experimentam, as inventam, as 
criam, as ampliam, ou as inibem. Nós podemos ajudá-las na potencialização 
das suas potências, ou não. (ABRAMOWICZ, 2003, p. 20). 

Os habitantes reconhecidos por suas infâncias e suas forças, na educação, 

podem ser constituídos em uma abordagem filosófica. A criança na Educação Infantil 

tem uma relação de infância, ela é presente no espaço público. O elemento do 

currículo para 4 a 6 anos somente é possível na aparição da infância minoritária que 

está nela (KOHAN, 2007). Assim, a igualdade de ver a criança completa na idade que 

está faz sua presença ser irrepetível. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 
e cooperação.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 43). 
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A figura do professor de Educação Infantil de 4 a 6 anos, na BNCC Versão 

Final, encontra-se centralizada em estratégias das concepções selecionadas. É 

possível destacar que esse documento normativo dá mais atenção ao comportamento 

das crianças; assim, o professor diretamente ficou limitado na estrutura da Educação 

Infantil na Educação Básica. Aparece ora educador, ora professor, e, na maioria dos 

momentos que seriam atividades do professor, a educação infantil apresenta-o como 

sujeito, produz algo ao observar na criança um duplo eu (CARVALHO, 2019). A 

descrição arqueológica do texto assume a Educação Infantil que se objetiva realizar, 

pois, quando vejo o outro narrado, o professor também narra, o professor também se 

narra, julga, vê, se decifra e se observa, são mecanismos do ser humano na relação 

de produção e de mediação (LARROSA, 1994, p. 57). 

As estratégias instrução de formação cognitiva e estabelecimento prévio 

de práticas estabelecem, para o professor, as competências e a impressão de 

intencionalidade educativa. Isso faz os encontros em menor frequência serem 

realçados como o planejamento e as atividades que são próprio do âmbito escolar, 

da visão do educar na Educação Infantil pela cultura e pela diversidade de modo de 

responsabilização equivocada. Apresenta, ainda, em serviço das habilidades dos 

objetivos, as estratégias da concepção protagonista na prática efetiva da 

composição por campos de experiências e estabelecimento do trabalho 

pedagógico dirigido à criança protagonista. 

A instrução de formação cognitiva mostra a estratégia voltada ao “conceito 

de competência” (BRASIL, 2017a, p.13 [versão final]).  A BNCC Versão Final 

fundamenta sua adoção pela legislação como discussão pedagógica existente no 

Brasil, e no acontecimento da LDB. Indica que tal termo se refere aos interesses dos 

docentes no Brasil como primordiais para o ensino dos anos finais, do Ensino 

Fundamental, e isso, na BNCC, fica explícito para todos os professores da Educação 

Básica. 
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O documento da BNCC afirma que pesquisas voltadas ao Ensino 

Fundamental são dados, que já havia o trabalho, no Brasil, sobre ensino de 

competências. Assim, vemos a Educação Infantil entendida, nesse contexto, com o 

mesmo olhar de falta de ensino; desse modo, para a BNCC, as competências são a 

direção adequada na formação do currículo.  

O estabelecimento prévio de práticas é uma estratégia que realçou o 

enunciado ao professor. Esse estabelecimento consiste na “organização e 

preposição” (BNCC), indicando as experiências e os direitos de aprendizagem como 

sinônimo de atividades dirigidas, com o trabalho pedagógico monitorado por objetivos.

 

É uma afirmação que aponta que nenhuma atividade é espontânea, tudo no 

âmbito pedagógico é organizado e proposto pelo professor. Assim, este novo 

vocábulo “intencionalidade educativa” é a concepção da prática do professor da 

instituição infantil apresentada como regime de verdade (FOUCAULT, 1998). O 

professor de crianças de 4 a 6 anos têm como concepção do pedagógico o 

estabelecimento prévio de práticas. As práticas entendidas dessa etapa da 

Educação Básica explicitam que não haverá transtornos, rupturas e tempos diferentes 

ao aspecto da instrução da formação cognitiva, apresenta a estrutura que dá 

aprendizagem e desenvolvimento competentes.  

Outra estratégia para a leitura e intenção educativa do professor é a 

organização voltada aos objetivos. Na visão do desenvolvimento por idades, o 

professor é organizador desses objetivos que remetem à abordagem de currículo 

Segundo a pesquisa elaborada pelo Cenpec, das 16 Unidades da Federação cujos 
documentos curriculares foram analisados, 10 delas explicitam uma visão de ensino por 
competências, recorrendo aos termos “competência” e “habilidade” (ou equivalentes, 
como “capacidade”, “expectativa de aprendizagem” ou “o que os alunos devem 
aprender”). “O ensino por competências aparece mais claramente derivado dos PCN” 
(p. 75). CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária. Currículos para os anos finais do Ensino Fundamental: concepções, modos 
de implantação e usos. São Paulo: Cenpec, 2015. Disponível em: 
<http://www.cenpec.org.br/wp-
content/uploads/2015/09/Relatorio_Pesquisa_Curriculos_EF2_Final.pdf>. Acesso em: 
23 mar. 2017. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p.13. nota de rodapé 9). 

[...] impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas 
na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 36). 
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cognitivo (SPODEK; SARACHO, 2004, p. 97). Também, reflete, da teoria cognitiva, a 

adaptação por idade, que é por necessidade, como “instrução ajustada ao indivíduo” 

(WALKERDINE, 1998, p.163-164.).   

 

Essa correspondência das especificidades por idade e os objetivos 

organizados refletem diretamente o planejamento do currículo para o professor, 

afunilando suas possibilidades nas habilidades.  

Também vemos no planejamento uma estratégia que tem a concepção que 

causa estranhamento. O planejamento da Educação Infantil tem como foco a 

equidade com o Ensino fundamental, concebe que o planejamento atenderá às 

especificidades dos estudantes. Assim, os temas contemporâneos são englobados 

nessa equidade, que confluem à parte diversificada preconizada na LDB de 1996.  

 

Parece equivocada a leitura nesse contexto, mas é seguida pela Resolução 

CNE/CP Nº 2/2017, que institui e orienta, por meio do CNE, os sistemas e as redes 

de ensino, que referencia como obrigatória tal abordagem.  

Art. 7º Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da 
Educação Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir 
uma parte diversificada, definida pelas instituições ou redes escolares de 
acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das 
características regionais e locais, segundo normas complementares 
estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. 
(BRASIL, 2017b, p. 6). 

O professor da Educação Infantil terá para seu planejamento um material com 

foco na equidade e na responsabilização por ser obrigatória. Nesse contexto, não há, 

Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da 
Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão 
sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, que correspondem, 
aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às características do 
desenvolvimento das crianças [...].  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 42). 

 

[...] um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de 
reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – como os povos 
indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e 
demais afrodescendentes – e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua 
escolaridade na idade própria. 
 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 15). 
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nessas estratégias, organização voltada aos objetivos e planejamento nas 

referências das especificidades das culturas infantis.  

Novamente, a Educação Infantil é um sujeito, mas, como estratégia para o 

professor, a prática efetiva da composição por campos de experiências é tratada 

como estrutura nessa etapa. 

 

Esse detalhamento, nessa prática pedagógica, mostra a experiência como 

uma construção a ser realizada, torna uma atividade episódica (CURY; REIS; 

ZANARDI, 2018). A orientação ao currículo da Educação Infantil feita pela Equipe 

técnica no Portal da Base apresenta essa mesma linha – a experiência é promovida 

e é uma ação que pode ser ensinada às crianças, não pela cultura infantil, mas pela 

cultura mais geral. “O conceito de experiência reconhece que a educação das crianças 

se faz pela promoção de práticas sociais e culturais criativas e interativas, onde toda 

criança tem o ritmo de ação e sua iniciativa respeitados” (BRASIL, 2018g, p. 13). 

Assim, a prática efetiva da composição por campos de experiências fica 

sendo a organização para o ritmo dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Barbosa et al. (2016) retomam que a escolha, no ano de 2015, para a BNCC do arranjo 

curricular, Campos de Experiências, foi por consulta pública aqui no Brasil, 

fundamentada na abordagem da legislação na Itália, para crianças de 3 a 6 anos. 

Destaca-se, assim, que a ideia não é vinculada ao conhecimento ou disciplina escolar, 

mas é uma experiência pelo protagonismo. “Cada um desses campos oferece às 

crianças a oportunidade de interagir com pessoas, objetos, situações e atribuir-lhes 

um sentido pessoal, mediados pelos professores para qualificar e aprofundar as 

aprendizagens feitas” (BARBOSA et al., 2016, p. 13). 

O efeito camuflado das experiências organizadas por pesquisadores e 

validado por deliberação pública está a serviço agora de atividades que 

desempenham uma organização de objetivos que tem uma instrução de formação 

cognitiva. 

[...] na Educação Infantil, o quadro de cada campo de experiências se organiza em três 
colunas – relativas aos grupos por faixa etária –, nas quais estão detalhados os objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento. Em cada linha da coluna, os objetivos definidos para 
os diferentes grupos referem-se a um mesmo aspecto do campo de experiências. 

 
BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 26). 
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A estratégia do estabelecimento do trabalho pedagógico dirigido à 

criança protagonista é pautada na visão do educar. É um processo que não é natural 

e espontâneo, pois é educativo em suas relações e seus tempos. 

 

É um trabalho que foi entendido não como a criança ser no presente, e 

reconhece que, na implementação, são os professores, as escolas e as redes de 

ensino os “protagonistas da transformação” (BRASIL, 2017a, p. 5 [versão final]). No 

entanto, o professor tem o olhar para a articulação da progressiva sistematização para 

o Ensino Fundamental. A criança está, na visão do professor, em construção, 

descaracterizando o processo do protagonismo e tornando efetivo o modo educativo 

em progressivo, isto é, em previstas progressões.  

Art. 11. A BNCC dos anos iniciais do Ensino Fundamental aponta para a 
necessária articulação com as experiências vividas na Educação Infantil, 
prevendo progressiva sistematização dessas experiências quanto ao 
desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas formas de 
ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, refutá-las, de 
elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. 
(BRASIL, 2017b, p. 8) 

O professor sociointeracionista tem por estratégia as atividades, pois cada 

verbo indicado ao seu trabalho dispõe práticas e interações pela aprendizagem e pelo 

desenvolvimento da criança. Na idade de 4 a 6 anos, no contexto da BNCC Versão 

Final, o professor é trazido como um educador das habilidades. 

 

 A descrição única nesse momento em ações do trabalho do professor abarca 

modos de ação e indicação de avaliação, explicita Carvalho (2019). Por ser reflexivo 

e indicado uma única vez no documento, evidenciam-se ações do docente, traz-se a 

pressão que as repetições sobre as habilidades na concepção cognitivista sejam a 

qualificação dessas práticas, pois, retomando Spodek e Saracho (1998), na 

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, 
faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do 
conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e 
social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural ou espontâneo.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 36). 

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e 
monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 
promovam o desenvolvimento pleno das crianças.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 37). 
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abordagem curricular pelo desenvolvimento ativo, o professor deve ter sempre os 

objetivos como indicação em seu trabalho.   

O professor no contexto da Versão Final foi minimizado na aproximação da 

avaliação e do monitoramento. Enuncia-se uma única vez os registros do portfólio, 

dos diários, das descrições como importantes para a continuidade de articulação com 

o Ensino Fundamental. “Há uma homogeneização da classe que se compõe somente 

de elementos individuais que se postam uns aos outros sob o olhar vigilante do 

professor” (RESENDE, 2015, p. 136). As principais estratégias que destacamos nessa 

abordagem caracterizam o enfoque que o professor assume como controle dos 

conceitos de competência e de experiências.  

Os conteúdos de Educação Infantil para 4 a 6 anos na BNCC Versão Final 

foram selecionados na ordem que se apresentam os enunciados, não foi respeitada a 

ordem histórica e foi descrito na ordem que os realces foram  acumulados e tornaram 

o objeto do discurso possível de ser descrito nessa análise arqueológica (FOUCAULT, 

2015). Os conteúdos realçados formam-se em estratégias que operam no texto na 

produção da subjetividade. Esta pesquisa mostra, assim, que o efeito de camuflagem 

nas estratégias opera para que estas sejam selecionadas na promoção das 

habilidades e do controle normativo. A questão que guiou essa escavação foram os 

enunciados dos conteúdos de 4 a 6 anos no texto do documento.  

Os conteúdos da competência estão em alinhamento obrigatório, norma 

de projeto de nação, formação humana integral, e apresentam o desenvolvimento 

cognitivo em objetivos de conhecimento de arte e classificação matemática. As 

estratégias na concepção cultura e linguagens estão aproximadas das práticas 

letradas. Na abordagem romântica, o contexto de elemento de atitudes com o corpo 

e higiene, nas estratégias treinamento, corpo e exercícios, é realçado. Em conjunto 

aos sujeitos, os conteúdos protagonismo-relacionamento-interação aparecem. Por 

isso, os conteúdos são as principais estratégias realçadas estabelecidas por ordem, 

que vão se organizando nos currículos locais para as crianças de 4 a 6 anos.  

Os conteúdos enquanto saberes escolares, como vistos aqui, vão além da 
matéria a ser ensina ou transmitida, pois o conteúdo de ensino ocupa um 
importante lugar no contexto escolar, e, ainda, como elemento da prática 
pedagógica, pois é por meio dele que se define o que vamos ensinar. 
(CARDOSO, D., 2013, p. 37). 

A análise centralizou a estratégia no princípio construtivista competência. 

Esse conteúdo se apresenta como finalidade e relação básica na estrutura escolar 



90 
 

dos sistemas e das redes de ensino no Brasil. O currículo da Educação Infantil 

também está com enfoque nessa mobilização e promoção das competências41.                                     

 

 

Na pesquisa de Rosa (2019), a busca pelo termo competências nas cinco 

versões da BNCC revela a influência do Movimento pela Base. A autora afirma, em 

sua análise do documento final, a articulação de dominar o currículo: 

Analisamos que a Rede do Movimento pela Base defendeu a inclusão de 
alguns temas e teorias na BNCC, um deles foi o das competências. 
Percebemos que esse enunciado das competências surgiu da OCDE, 
intimamente ligado a ideias da economia do mercado, e esse enunciado 
ligou-se a outros como avaliação, aprendizagem na idade certa, qualidade, 
entre outros. (ROSA, 2019, p. 72). 

O cenário, em 2014, na proposta da Versão Preliminar42, a qual se organizava 

em macrodireitos para a Educação Básica, no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio, era bem diferente. Assim sendo, vemos o efeito da Versão Preliminar (2014) 

na Versão Final da BNCC: as competências (Figura 25) são conhecimentos maiores 

do que os direitos de aprendizagem na Educação Infantil, o que leva ao entendimento 

de que o enfoque da aprendizagem da criança brasileira é o preparo para as 

avaliações internacionais. 

 
41 Temas das dez competências da BNCC: 1) conhecimento; 2) pensamento crítico; 3) senso crítico; 4) 
comunicação; 5) argumentação; 6) cultura digital; 7) autogestão; 8) autoconhecimento e autocuidado; 
9) empatia e cooperação; 10) autonomia (MODER, 2017). 
42 Macrodireitos interdependentes na proposta para Educação Básica na Versão Preliminar BNCC:  1. 
Reconhecimento das práticas culturais; 2. Valorização dos saberes; 3. Linguagens; 4. Preservação de 
patrimônios; 5. Formação e atuação política; 6. Relação trabalho, ciência, tecnologia e cultura; 7. 
Apropriação de conceitos e procedimentos; 8. Historicidade; 9. Reflexão crítica; 10. Cuidado de si; 11. 
Apropriação de estratégias; 12. Atuação consciente; 13. Desenvolvimento de interesses e motivações; 
14. Compreensão da centralidade do trabalho. (BRASIL, 2014, p. 47 [Versão Preliminar]). 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 
do mundo do trabalho. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 8). 

O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico-
comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são 
comuns, os currículos são  diversos. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer 
que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de  competências, a 
LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos 
mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 11). 
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Figura 25 – Indicação das competências gerais 

 
Fonte: Imagem extraída da Apresentação do MEC (BRASIL, 2017d, p. 13). 

As estratégias realçadas com mais frequência e aproximação foram 

alinhamento obrigatório, norma de projeto de nação, formação humana integral.  

Nessas estratégias, a competência forma os elementos necessários para o 

desenvolvimento do currículo na Educação Básica, o qual é efetivado para a 

Educação Infantil por meio dos conteúdos de aprendizagem ativa que a concepção 

cognitiva desenvolve. 

A teoria e a prática curriculares deveriam apoiar a capacidade de cada 
criança para desenvolver potencialidades e competências individuais através 
da criação contínua de oportunidades que lhes permitissem envolver-se em 
aprendizagens ativa. (HOFFMANN; BANET; WEIKART, 1995, p. 3). 

A estratégia dos conteúdos conhecimento de arte e classificação 

matemática é referenciada nas práticas pedagógicas como a aproximação que fazem 

da cultura digital. Nessas estratégias, há conteúdos que se assumem efetivamente na 

aprendizagem ativa, pois são isolados e indicados como uma ação individual da 

criança.  A abordagem contempla as experiências-chave, que dizem respeito a quatro 

áreas do conteúdo: classificação, seriação, relações temporais e relações espaciais 

(SPODEK; SARACHO, 1998, p. 97).  

A aproximação que temos dos objetivos, além da estrutura indicativa do 

código alfanumérico, é também relativa à abordagem cognitiva do material 

suplementar apresentado aos redatores dos currículos estaduais.  

 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças                                                                                       

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 49). 
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Nas planilhas, em Excel, disponibilizadas no Portal da BNCC, cada objetivo 

tem duas orientações para sua elaboração; entretanto, em se tratando de direitos e 

de campos de experiências, não há nada elencado, pois ficam em guias separadas. 

As duas orientações são indicadas como não integrantes da BNCC e, assim, sugere-

se, em primeiro lugar, a abordagem por experiências de aprendizagem. 

As crianças pequenas aprendem sobre as características e propriedades dos 
objetos e figuras usando seu corpo e todos os seus sentidos em situações de 
exploração e investigação. A partir da oportunidade de realizarem repetidas 
explorações de diferentes objetos e figuras, elas começam a construir 
conclusões baseadas em suas percepções físicas imediatas e conseguem 
classificá-las a partir de atributos ou propriedades que possuem em comum. 
Nesse contexto, é importante que as crianças pequenas tenham a 
oportunidade de realizar diversas situações de exploração e investigação 
de objetos e figuras em suas brincadeiras e em contextos individuais, em 
duplas ou pequenos grupos, organizados pelo(a) professor(a), observando e 
comentando obras de artes que exploram formas simétricas, bem como 
utilizando materiais com formas semelhantes a figuras geométricas para 
construir imagens e objetos em espaços bidimensionais e tridimensionais. A 
observação e a escuta atenta do(a) professor(a) permite que converse com 
as crianças, apoiando-as em suas descobertas sobre as propriedades dos 
objetos e figuras e na construção de relações entre elas, favorecendo a 
ampliação e a consolidação de suas aprendizagens. (BRASIL, 2018j, n.p., 
grifo nosso). 

Os conteúdos, aqui, seriam as semelhanças e as diferenças a serem 

reconhecidas como parte da proposta pedagógica de 4 e 6 anos. A sugestão da 

planilha evidencia a exploração e a investigação, sabendo que o objetivo seria 

desdobrado em um currículo local, pois não somente a prática prevista do professor 

como as atividades e os materiais, a espontaneidade e a contribuição real da criança 

sobre semelhanças e diferenças são parte da infância. Quando, por exemplo, a 

criança experimenta fantasias de tamanho maior; as flores que vê na escola não são 

as mesmas de casa; a brincadeira com as outras crianças são apenas vivências do 

dia, visto que, no outro dia, irá repetir tudo como se fosse a primeira vez.  

As experiências são concebidas como atividades episódicas, tanto na 

classificação matemática bem como nas atividades de classificação de atributos ou 

propriedades, ainda relacionam, nesse modo, à atribuição com obras de arte. Isso 

mostra atividades que visam o desenvolvimento intelectual, não caracterizam a 

experiência como parte de relações de outras culturas e sociedades.  

A segunda sugestão orienta para a elaboração dos objetivos. Nessa 

orientação, o desdobramento dá-se, novamente, para uma estratégia pautada na 

atividade individual da criança diante de classificação de materiais.  
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Ao formular objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para 
o currículo, é desejável detalhar noções, habilidades, atitudes e/ou 
especificidades locais para cada um dos objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento da BNCC. Para as crianças pequenas, é possível construir 
objetivos específicos relacionados à identificação das propriedades de 
objetos e figuras, como, por exemplo, identificar suas características 
geométricas, como formas, bidimensionalidade e tridimensionalidade em 
situações de brincadeira, exploração e observação de imagens e ambientes 
e em suas produções artísticas. O currículo local pode, ainda, considerar 
objetivos específicos relacionados à classificação de objetos ou figuras, como 
agrupar objetos e/ou figuras a partir de observações, manuseios e 
comparações sobre suas propriedades. (BRASIL, 2018j, n.p.). 

As semelhanças e as diferenças são tão abrangentes que poderiam ser um 

princípio inicial, não apenas do saber complexo como a matemática. Bujes (2002) 

aponta que pensamentos de um currículo nesses moldes constrói e valoriza uma 

interação educacional na tradição cultural; assim, há a necessidade de organizar na 

perspectiva de tornar tudo disciplinar.  

 

Essas atividades remetem muito à possibilidade de jogos de encaixe, de 

desenvolver as habilidades apontadas nessa orientação. Vemos, portanto, que um 

currículo voltado à cognição é considerado pela Equipe de redatores do currículo. O 

conhecimento de arte, na etapa do Ensino Fundamental, é o único que se reconhece 

em todos os campos de experiências da Educação Infantil. Suas propostas 

pedagógicas partem do conhecimento de que já tiveram sobre a área, próprios da 

etapa da Educação Básica. Contudo, o “fazer investigativo” (BRASIL, 2017a, p. 52 

[BNCC Versão Final]) torna-se um comportamento, já que é resultado do campo de 

experiências denominado Traços/sons/cores/formas e se apresenta objetivado no 

contexto das aprendizagens essenciais. 

Nesse sentido, em relação à classificação matemática, podemos afirmar 

também que se reconhece a mesma delimitação. Aqui essa experiência-chave, na 

área cognitiva, faz o desenvolvimento ser focado nas ações e nas repetições do 

conhecimento matemático que se espera no Ensino Fundamental. 

 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 52). 

Matemática - No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve-se retomar as vivências 
cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as experiências 
desenvolvidas na Educação Infantil. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 274). 
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Em sua pesquisa, Branco (2017) aponta que a aprendizagem é balizadora e 

precisa ser organizada em pressupostos na implementação neoliberal, a qual assume 

a perspectiva do desenvolvimento intelectual como importante experiência para suas 

relações de poder permanecerem. 

[D]esenvolvimento da epistemologia genética de Piaget interferiu na 
construção do currículo na década de 70. O currículo não deveria buscar a 
estrutura lógica da disciplina, mas obedecer à estrutura lógica de pensamento 
do aluno, para o qual o ensino dessa disciplina se destina. A clareza das 
ideias de Piaget, fundadas em um vasto, sólido e consistente acervo de 
pesquisas, não só tornava óbvias as causas do fracasso de todas as 
iniciativas voltadas ao ensino de ciência especificamente, mas também 
passou a balizar os conteúdos de acordo com os quatro estágios de 
desenvolvimento cognitivo do cérebro humano. (BRANCO, 2017, p. 61-62). 

Os contextos da BNCC Versão Final também se fazem pertinentes. Na 

correção dos currículos estaduais, os redatores tiveram o monitoramento de itens 

voltados à essa concepção construtivista como progressão e aprendizagem ativa. O 

documento indicado na Leitura dos Currículos Estaduais traz os conceitos cognitivos 

“aprendizagem ativa” e “estimular o ensino e a aprendizagem” (Figura 26), porém 

centralizam esse critério como se o sujeito fosse o protagonista, distorcendo, assim, 

esse conceito, como já apontamos no capítulo 2. 

Figura 26 – Critério de aprendizagem ativa 

Fonte: Imagem extraída dos Critérios de Leitura (BRASIL, 2018d, p. 15). 

Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, 
frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre 
quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos avaliação 
de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento 
de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 41). 
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O arcabouço encontrado representa uma perspectiva de currículo como 

prescrição do ensino com procedências anglo-saxônicas. Identifica-se a “[...] 

organização do ensino como um conjunto de atividades ou experiências organizadas 

segundo as atividades e experiências que se espera que as crianças desenvolvam na 

sua vida adulta” (NOGUERA-RAMÍREZ, 2013, p. 219). Nesse sentido, para a 

Educação Infantil, temos a maior parte da BNCC Versão Final voltada às expectativas 

de um currículo que confunde os conceitos de “protagonismo”, que é uma concepção 

de participação e de relacionamentos, com “ativo”, que, como vimos, faz parte de uma 

abordagem programada no desenvolvimento individual.  

No momento da implementação inicial, que está sendo fortemente organizada 

nas formações de professores de 4 a 6 anos, essas propostas estão sendo revistas 

pela Equipe ProBNCC (Figura 27). Em apresentação de slides, Alice Caturri43, da 

Comissão da Educação, informou a importância desse conhecimento programado 

para o conhecimento da Educação Midiática. Ela afirma que a BNCC terá, então, um 

papel importante nos próximos anos, pois essas orientações, como identificamos, está 

posicionada no modo de operar uma formação humana para a Educação Básica no 

Brasil. 

Figura 27 – Alinhamento da BNCC nos currículos estaduais 

 
Fonte: Imagem extraída da Comissão da Educação – Educação Midiática (COMISSÃO DA 

EDUCAÇÃO, 2018, p. 23). 

 
43 Alice Carraturi, Diretora de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica - 
SEB/MEC. 
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O princípio de uma avaliação em larga escala precede a necessidade de uma 

base comum nos currículos. Essa é a apropriação das instituições infantis na lógica 

econômica, quando os professores respondem apenas aos moldes produtivos; e os 

estudantes, aos temas relevantes economicamente. Essa situação toma a abordagem 

tecnicista na elaboração dos objetivos educacionais, conforme os princípios 

elaborados por Ralph Tyler, em 1950, os quais sofreram críticas. Ferraz e Belhot 

(2010), sobre abordagens avaliativas e objetivos, nesses programas curriculares, 

apresentam o equívoco de serem entendidos como conteúdo, não correspondendo, 

por isso, à descrição do processo. 

Os conteúdos por princípios sociointeracionistas são concebidos como 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. A estratégia enunciada 

diz respeito aos conteúdos de cultura, como da família, da comunidade e da produção 

científica. Na Educação Infantil, referem-se a culturas plurais, mas não a culturas 

infantis.  

 

A cultura é colocada em situações de vivências. Essa conceituação de 

vivência remete aos estudos de Vygotsky (2007, 2010), Prestes (2013) e Tunes 

(2011a), os quais afirmam que vivência se refere à pessoa no mundo em sociedade. 

Assim sendo, as situações que precedem são o indivíduo nos contextos sociais da 

cultura, da convivência e da relação autônoma. Para Tunes (2011a), nessa 

perspectiva, a vivência é uma unidade em ambiente social. O saber no sentido teórico 

presente estabelece a visão do desenvolvimento que não acontece sem a presença 

da convivência em grupo, nesse caso na Educação Infantil.  

  

Conviver 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.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 39). 
 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e 
acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto 
familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, 
reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 40). 
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A estratégia linguagens é um conteúdo recorrente. Mesmo evidenciando 

diversas linguagens na Educação Infantil, é a língua escrita que se aproxima no 

contexto em que aparece. No componente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

remete-se a esse conteúdo como “experiências vividas na família e da Educação 

Infantil” (BRASIL, 2017a, p. 61 [versão final]). 

Para que a criança aprenda, de fato, a ler, a escrever e a lidar com os 
números – com compreensão, desenvolvimento e autonomia – muito há de 
ser garantido na formação dos processos mentais. A alfabetização (que 
supõe o domínio de códigos e significados) exige destrezas, habilidades, 
processos cognitivos que não surgem espontaneamente da idade, 
desenvolvem-se no processo de formação. (SAVIANI, 2012, p. 70). 

Nessa concepção romântica, o conhecimento é o exercício linear do físico, da 

moral e da mente (DUBREUQ, 2010).  A estratégia treinamento é um conteúdo que, 

nessa abordagem curricular, é pautado em atividades que buscam o desenvolvimento 

de progressão natural. Desse modo, o repertório apresentado em relação aos 

movimentos fica sempre próximo das práticas letradas que pode haver no campo de 

experiências. 

 

A estratégia corpo é a centralidade assumida nas práticas morais de higiene 

e de cuidado. O contexto foi localizado na Síntese de aprendizagens: 

 

A estratégia exercícios são centrais na organização dos materiais para as 
atividades: 

 

[...] explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e 
mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com 
o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-
se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, 
alongar-se etc.). 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 38). 
 

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com 
seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 52). 

Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas 
próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com 
sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, 
manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 39). 
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A estratégia protagonismo-relacionamento-interação é o conteúdo tratado 

na concepção de suas relações e de seus saberes (RINALDI, 2017). Ao serem 

colocadas isoladamente, as experiências dessa estratégia são apenas momentos da 

rotina.  

 

A atenção que a criança busca em um contexto maior do que ela pode ser 

narrada faz entendermos os conteúdos na concepção protagonista. Como aponta 

Mallaguzi (1999), uma educação baseada na relação e na participação é um processo 

de mão dupla da comunicação. No contexto das orientações, Rosa (2019) aponta, em 

sua pesquisa sobre as cincos versões da BNCC, que houve alterações dos conceitos 

iniciais, os quais eram intercampos; no entanto, na Versão Final, vários conceitos 

foram suprimidos. Assim, nas sugestões aos currículos locais, os Campos de 

Experiências, como mostra a Figura 28, são vistos como estratégias fechadas em si 

mesmas, descaracterizadas como práticas pedagógicas na abordagem protagonista. 

Figura 28 – Campos de experiências

 

Fonte: Imagem extraída da Construção Curricular da Educação Infantil (2018g, p.14). 

As experiências são vistas como centrais na Educação Infantil. Essa 

centralidade também é abordada nas DCNEI, não como experiências codificadas, 

mas como práticas que pertencem à criança.  

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. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 38). 
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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, 
2010a, p. 12). 

As estratégias realçadas aos conteúdos de 4 a 6 anos são determinantes para 

a criança no currículo da instituição infantil. Por isso, “[...] conhecer os modos pelos 

quais as crianças estão sendo governadas tem tudo a ver com o tipo de sociedade 

futura que está hoje a ser gestada nas famílias, nas escolas e nos espações sociais 

mais abertos” (VEIGA-NETO, 2015, p. 56).  

As especificidades de um currículo de 4 a 6 anos permitem que sejam vistas 

como uma história presente neste momento de uma BNCC para a Educação Infantil. 

A lógica pedagógica nessa etapa está sendo vista nos efeitos camuflados no encontro 

das estratégias. Com a ordem de análise nas lentes foucaultianas, estamos 

ordenando uma história dos princípios e das concepções que encontramos nas 

estratégias da criança, professor e conteúdos, que mostra efeitos decisivos. 

A história, como praticada hoje, não se desvia dos acontecimentos; ao 
contrário, alarga sem cessar o campo dos mesmos; neles descobre sem 
cessar, novas camadas, mais superficiais ou mais profundas; isola sempre 
novos conjuntos onde eles são, às vezes, numerosos, densos e 
intercambiáveis, ás vezes raros e decisivos: das variações cotidianas de 
preço chega-se às inflações seculares. (FOUCAULT, 1998, p. 55). 

As práticas dessa organização curricular decorrem em estratégias das 

concepções, porque o currículo abrange, além do ensino e da instrução teórica, a 

rotina, os espaços, os materiais e a presença dos sujeitos. Essas concepções 

realçadas apresentaram como princípios as crianças na organização curricular como 

vinculada à legislação brasileira, mas logo direcionavam outro foco.  

O sujeito de aprendizagem é determinado na formação humana integral, 

que é uma norma de projeto de nação. O reconhecimento é de um alinhamento 

obrigatório que deve ser direcionado como aprendizagens para a cidadania e o 

trabalho. O sujeito histórico e de direitos é garantido em uma articulação de 

vivências e justifica um cidadão. Contudo, a criança está na visão romântica do 

sucesso, na síntese de instrução; já seus tempos são tomados ainda pelo 

protagonismo do professor.  

As estratégias encontradas irão servir para fundamentar e conduzir todo as 

ações pedagógicas e curriculares desenvolvidas para 4 a 6 anos. Cardoso, D. (2013) 

conceitua que as práticas pedagógicas são constituídas por vários elementos, dentre 
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eles o conteúdo a ser ensinado. Por isso, os conteúdos, o papel do professor e a 

concepção da criança no documento de referência nacional são centrais para a 

identidade da Educação Infantil brasileira.   

A BNCC pontuou princípios de visão da criança como preconizado nas 

DCNEI, sujeito histórico e de direitos, uma concepção socionteracionista; porém, 

quando visa a estrutura da criança, pela escola, como sujeito de aprendizagem, e 

que todas as aprendizagens são foco do ensino de competências, essa concepção 

cognitiva assume centralidade. 

 

 
Vemos, ao escavar uma visão mais complexa, que, como sujeito de 

aprendizagem (BRASIL, 2017a, p.14 [Versão Final]), terá o desdobramento dos direitos 

de aprendizagens em seis objetivos; especificamente às crianças de 4 a 6 anos, 32 

objetivos também de aprendizagem e desenvolvimento. 

No contexto dos acontecimentos, lembramos que a Versão Final da 

publicação do documento ocorreu em discursos no cenário e na apresentação 

educativo brasileiro: “[...] conhecimentos essenciais e indispensáveis às crianças” 

(BRASIL, 2017a, p.5 [versão final]).  Esse espaço político, identificado como falta do 

essencial na vida e na educação das crianças, assume o que Bujes coloca como 

novas crianças sendo produzidas, em que “[...] propor categorias como a de déficit, 

por exemplo, nos ajuda a produzir um significado de infância que supõe um papel 

especial para a escola e de escola em relação à preparação para o trabalho” (BUJES, 

2015, p. 278). 

A relação produzida nesse princípio inicial se torna latente no realce das 

estratégias, cuja concepção construtivista é de 51% e sociointeracionista, de 23%. Na 

leitura do documento, podemos verificar que os princípios selecionados ora se referem 

às crianças como sujeitos igualmente como criança, adolescente, jovem e adulto, na 

visão que todos podem aprender pelo desenvolvimento; ora ao sujeito atendido na 

Educação Infantil como uma criança que pode construir e se apropriar.  

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.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 35). 
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Nessa organização, a estratégia voltada à formação humana integral 

(BRASIL, 2017a, p. 7 [Versão Final]) direciona o compromisso e o desenvolvimento 

humano global, primados nos documentos oficiais da Educação no Brasil. Contudo, o 

desdobramento desses princípios da política educacional brasileira terá indicações 

limitadas, em aprendizagens a uma concepção destinada às crianças de 4 a 6 anos, 

bem com a todos os alunos da Educação Básica. 

 

Essa estratégia é voltada à concepção construtivista, pois, mesmo 

evidenciado como uma formação em princípios éticos, estéticos e políticos; a 

formação que se apresentará no documento para Educação Básica será um 

enunciado de conhecimentos como desenvolvimento intelectual; principalmente às 

crianças de 4 a 6 anos, pois elas antecedem à alfabetização e sua formação precisa 

ser focada em elementos limitados a esse propósito. Bujes (2015) lembra que uma 

“[...] educação precoce das crianças é tanto pensada em seus custos como também 

como um investimento preventivo (BUJES, 2015, p. 268). 

 

Essa estratégia abarca novamente a formação preconizada em um período 

que antecedeu as DCNEI. Isso se se deve ao fato voltado ao desenvolvimento e à 

proteção de um óptica assistencialista, que estava presente naquela concepção de 

governo dos documentos oficiais (MEDEIROS, 2018).   

Nessa linha de currículo às crianças de 4 a 6 anos, temos, na estratégia 

instrução, uma relação que destaca a concepção romântica. Nessa formação linear 

apresentada, temos o contexto do professor caracterizado na Síntese de 

Aprendizagens (2017a, p. 52-53 [Versão Final]). Esse contexto do documento elenca 

grupos de objetivos sem códigos numéricos, mas são identificados nos campos de 

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a 
define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 
nº 9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam 
à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(DCN)2. 

 BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 7). 

A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já 
mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa maneira, reconhecem que a educação 
tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas 
dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 16). 
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experiências. Essa colocação de sínteses sem os códigos remonta o pensamento 

sobre a estrutura em torno da aprendizagem e do desenvolvimento de modo instrutivo. 

  

Assim sendo, as crianças de 6 anos são vistas como crianças de sucesso, 

que terão essa atenção também no Ensino Fundamental. Essa organização aparece 

na estrutura final do capítulo do documento sobre a Educação Infantil e se destaca 

como “[...] elemento balizador e indicativo de objetivos a ser[em] explorados em todo 

o segmento da Educação Infantil” (BRASIL, 2017a, p.51[Versão Final]). 

Como emerge na idade obrigatória, a instrução retoma a preocupação de uma 

base de referência nacional com a preocupação da formação do homem futuro. Nessa 

perspectiva curricular, o professor da Educação Infantil é visto como a antiga jardineira 

que instruí saberes (KRAMER, 1991). O princípio de uma educação da atividade pela 

brincadeira, com materiais e comportamentos adequados, é destacado nesse 

conjunto de 22 objetivos de aprendizagens. 

 

Esse enunciado no excerto “Expressar” (BRASIL, 2017a, p. 59) realça um 

verbo de comportamento da criança que é síntese de uma aprendizagem com 

adequações nas interações permitidas. Assim, o sucesso da instrução fica 

caracterizado às crianças de 6 anos, como transição ao Ensino Fundamental. Nesse 

contexto da organização curricular, a estratégia da formação humana integral 

aproxima-se, nesta escavação, ao ensino global das competências e a finalidade da 

síntese de aprendizagens. Destacamos, nesse atravessamento, que o contexto da 

visão assistencialista não é descartado do documento e assume a direção da 

abordagem cognitiva, comportamento de camuflagem44. 

 
44 Camuflagem aqui não é efeito da linguagem assumido no sentido do léxico do emissor, mas como 
técnica do aparato pedagógico de ambientar-se para a prática discursiva ser uma estratégia real.  

Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é 
indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das 
aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base 
no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a 
descontinuidade do trabalho pedagógico. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 51).  

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por 
diferentes meios. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 59). 
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A CF (1988) e a LDB (1996) apresentam enunciados sobre a educação e a 

formação direcionada de modo integral. Medeiros (2018) assume como currículo 

comum à Educação Infantil na afirmação de formação explícita nesses dispositivos 

legais (MEDEIROS, 2018).  A divulgação do documento da BNCC Versão Final teve 

o dia de formação para as escolas e as instituições de ensino, intitulado “Dia D”. A 

questão para reflexão foi: “Qual a relação entre as 10 competências gerais propostas 

pela BNCC e o cidadão que queremos formar?” (BRASIL, 2018b, p. 25, grifo do autor). 

A reflexão assumiu centralidade após a apresentação das 10 competências em que a 

base está estabelecida. Assim, a formação do cidadão, o acesso garantido dessa 

criança na Educação Infantil e a criança na visão da BNCC Versão Final se mostram 

direcionados ao ensino de competências. Uma luta equivocada pautada no 

desenvolvimento individual.  

A pré-escola, fundamentalmente, não pode mais se ater apenas à sua 
dimensão de cuidado; por isso pertence agora, necessariamente, à 
educação, que é quem se responsabiliza pela formação para cidadania. É ela 
quem educa para a autonomia, para a criticidade e para tudo aquilo que é 
necessário para a “produção de cidadãos”, sujeitos ativos na composição do 
que podemos denominar de povo. (ABRAMOWICH; TEBET, 2017, p. 189). 

Esse currículo na BNCC caracteriza um grande movimento nas concepções, 

a medida que  emergiam uma a uma. A concepção construtivista assume centralidade, 

estreitando o foco do enunciado inicial. Na estrutura, a Educação Infantil assume os 

direitos de aprendizagem e de desenvolvimento como um modo dos eixos 

estruturantes das interações e das brincadeiras: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. Assim ser cidadão é focado na formação humana 

integral. 

Ainda nas implicações educacionais dessas crianças, na perspectiva 

sociointeracionista, esse cidadão é pertencente à sua condição da idade no mundo.   

No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem 
ser imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a 
característica do estágio precedente de uma tendência para satisfação 
imediata desses desejos, o comportamento da criança muda. Para resolver 
essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se no mundo ilusório e 
imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse 
mundo é o que chamamos de brinquedo. (VYGOSTKY, 2010, p. 108).  

Na indicação dos seis direitos de aprendizagens, esse cidadão tem por direito 

a característica dessa infância. No entanto, esses direitos têm o efeito no destaque 

gráfico do documento físico, em sua apresentação (Figura 29). A orientação aos 
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currículos encontra-se minimizada. Nesse redirecionamento da sua finalidade da 

formação humana integral, o foco são os objetivos. 

Figura 29 – Direitos de aprendizagem 

 
Fonte: Imagem extraída do Material da (re)elaboração dos currículos (BRASIL, 2018g, p. 11). 

A norma de projeto de nação é outra estratégia intimamente ligada ao 

conceito da formação que foi destacado na concepção construtivista. Apesar da 

elucidação dos princípios da política educacional brasileira ser evidenciada 

inicialmente, o que se assegura são as competências desdobradas em objetivos que 

são destacados como direitos. 

 

A organização por objetivos deixa uma marca que torna o arranjo curricular 

mais seletivo e menos interpretativo no caso da organização curricular que visava 

garantias nas DCNEI. 

Os seis direitos de aprendizagem são fundamentados conforme o foco das 

competências gerais e aprendizagem essenciais. A formação proposta pela BNCC é 

condição para que haja uma educação voltada ao desenvolvimento das 

competências, e, na organização curricular, ela está no centro, conforme mostra a 

Figura 30 que segue. Para a Educação Infantil, essa perspectiva limitará o 

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais
da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças 
aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes 
que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los [...]. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 25, grifo [negrito] do autor).
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desdobramento, visto que a criança atendida terá, em princípio, o desenvolvimento 

individual.  

Figura 30 – BNCC e sua estrutura de currículo

 

Fonte: Imagem extraída do Material (re)elaboração dos currículos (BRASIL, 2018i, p. 8). 

O alinhamento obrigatório é uma estratégia que requer, na formação, 

também da Educação Infantil, uma referência como norma de nação. 

 

Essa indicação de obrigatoriedade afirma uma prescrição que antecede toda 

a formação desdobrada nos currículos, pois, inicialmente, já apresenta sua finalidade: 

competência. Essa referência, na educação pública e privada, é uma preocupação, já 

que houve um destoamento no projeto da BNCC Versão Final que realça nesse 

cenário. A rede e o sistema públicos de ensino estão com a formação e o 

acompanhamento da Equipe da ProBNCC45; já as redes privadas estão com as 

formações oferecidas por editoras privadas.  

 
45 A Equipe ProBNCC, em seu cronograma, atende à correção dos currículos estaduais e municipais, 
bem como fornece formação aos professores apenas na rede pública (BRASIL, 2018k). 

Com ela [a BNCC], redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares 
passam a ter uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de 
seus currículos e propostas pedagógicas. Essa referência é o ponto ao qual se quer 
chegar em cada etapa da Educação Básica, enquanto os currículos traçam o caminho até 
lá.  

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 5).
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A BNCC é uma proposta curricular obrigatória e imobilizadora que parte do 
centro do poder para todas as escolas. Centralizada a confiança na 
capacidade de especialistas tomarem decisões sobre os conhecimentos, 
competências e habilidades que nossos estudantes podem acessar. 
Decisões que deveriam se fundar nos pilares constitucionais de uma 
sociedade plural e comprometida com a não discriminação e com os valores 
sociais. (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 71). 

Nesse caminho, há um campo de disputas que concentrou a BNCC Versão 

Final em dilemas gerais à toda a Educação Básica, não somente em relação ao 

acesso, mas também à qualidade das instituições infantis. Assim, aprendizagem de 

cidadania e para o trabalho forma a estratégia de alcance como princípio à 

Educação Infantil justificada pela garantia. 

 

Assim, a BNCC, com a nomenclatura de “aprendizagens essenciais”, refere-

se às garantias que o ensino por competência afirma apresentar como resultado 

possível em todas as etapas. Desse modo, somente o desdobramento nos currículos 

são capazes de efetivar essa aplicação.  

 

Ainda, a definição de aprendizagens essenciais para o sujeito nesse currículo 

enfatiza o que aprender nos caminhos que as autoridades vão lhe mostrar. Paraíso 

(2007) trata da questão do aprender na produção da subjetividade no currículo, em 

que este em ação é papel ativo dos sujeitos, no que é indicado como conjunto de 

decisões. 

Esse currículo quer também um sujeito capaz de aprender a fazer diferentes 
atividades para si mesmo e para o outro; sujeito da ação, que aprende e faz 
que não espera sentado. Um sujeito que aprende a fazer é um sujeito que 
observa, aprende, quantifica, age; ele é, por isso, sujeito produtivo, rentável 
e econômico. (PARAÍSO, 2007, p. 238). 

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem 
concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, 
que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 8). 
 

Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 
aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que 
tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam 
o currículo em ação. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 16). 
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 Assim se define a importância da centralidade para 4 a 6 anos sobre as 

aprendizagens essenciais. Sua constituição dar-se-á em brincadeiras e interações na 

compreensão de serem objetivadas no contexto do ensino das competências.  

 

Na BNCC Versão Final, as aprendizagens são objetivos para as crianças de 

4 a 6 anos. Vemos no contexto desse realce uma estrutura que concebe vários 

elementos constituidores da infância: brincadeira, interação, experiências, vivências 

como técnicas voltadas à constituição dessas aprendizagens essenciais.  

A articulação das vivências é encontrada como parte da Educação Infantil 

e, nessa concepção, reconhece as vivências no contexto da escolarização. A 

organização por horários, disciplinas e atividades voltadas aos saberes escolares por 

intermédio da ludicidade (ARCE; JACOMELI, 2012; SAVIANI, 2012).  Nesse caso da 

BNCC, é voltado ao comportamento, à habilidade e ao conhecimento, e, somado à 

falta de articulação das vivências, torna útil o desenvolvimento, pois foca o contexto 

da aprendizagem de cidadania e para o trabalho. 

 

O efeito que encontramos sobre as vivências da Educação Infantil dizem 

respeito a estas serem voltadas à finalidade da sistematização esperada no Ensino 

Fundamental. O evento do Dia D ressaltou:  

Progressão na aprendizagem: a progressão das aprendizagens 
organizadas ano a ano deixa mais claro o que se espera que o aluno aprenda 
e favorece o desenvolvimento de habilidades mais complexas, especialmente 
nos anos finais do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2018b, p. 2 grifo do autor) 

Isso remete entender também como o currículo tem como princípio de 

informação a gestão. Na Figura 31 a seguir, há uma representação de um dos 

documentos de apoio para os currículos locais, que indicaram a construção da Versão 

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, 
habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e 
desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e 
a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se 
como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 42). 

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de 
aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas 
na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva 
sistematização. 

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 55, grifo do autor). 
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Final nesses moldes mensuráveis. Temos a aprendizagem como um componente 

central desse ciclo para o desenvolvimento curricular.   

Figura 31 – Reflexões de apoio para o desenvolvimento curricular no Brasil  

 
Fonte: Imagem extraída do material do documento de apoio (MODER, 2017, p. 18). 

A Educação Infantil é o espaço e tempo privilegiados da infância, apontam 

Ferreira e Gesser (2013). Fazem parte da vida dos sujeitos, principalmente das 

crianças: a brincadeira e a ludicidade. Ainda assim a infância seguirá, mas, no Brasil, 

após os 6 anos de idade, irá pertencer a um outro ciclo com foco de trabalhos no 

Ensino Fundamental. Retomamos, assim, a infância na sua condição de existência, 

dos 4 aos 6 anos. Kohan (2004, p. 54) aponta como esse tempo é, “[...] nessa 

concepção, a soma do passado, presente e futuro, sendo o presente um limite entre 

o que já foi e não é mais (o passado) e o que ainda não foi, e portanto, também não é 

mas será (o futuro)”. Desse modo, a formação como fôrma, moldes, prescrição, não é 

concebível, se ocupar esse tempo existente como formação do método de brincar, de 

ser, de estar no mundo será um outro tipo de privilégio, e não a vida das crianças. 

Ao escavarmos, encontramos o enunciado tempos, mas em contexto das 

concepções didáticas que vão se cruzando e se excluindo, o que não faz sentido em 

uma abordagem de potência (FOUCAULT, 2015; FISCHER, 2011). Os tempos 

tornam-se elemento ao professor no princípio protagonista pois se refere à 

organização pedagógica “tempos, espaços, situações”, mas, no contexto do texto, 

uma vivência, uma concepção sociointeracionista indicando sua finalidade nas ações 

da criança – “participam”, “constroem” – como relação consigo e com o meio. Na 

busca pela concepção de potência, no singular, o espaço e o tempo como um 
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enunciado. Para pertencerem ao conjunto enunciativo, ele romperia com a situação, 

o tempo não seria destinado ao comportamento e à garantia de aprendizagens.  

 

Esse enunciado voltado aos tempos é um indicativo de uma concepção 

protagonista. Além de destacado na estrutura indicativa da Educação Infantil, ele 

também pertence ao arranjo curricular dos campos de experiências. Isso faz-nos 

refletir sobre esses espaços como tempos não informados por monitoramento. 

Os tempos de transição são, normalmente, pouco pensados pelos 
educadores, embora eles contemplem uma questão muito importante, que é 
o atribuir uma significação aos acontecimentos, isto é, retirar as atividades de 
um rol de ações fragmentadas para um continuum. É preciso compreender 
como uma atividade se articula a outra, como uma atividade iniciada hoje 
pode ser complementada amanhã se for necessário mais tempo para sua 
execução do que fora planejado. (BARBOSA, 2006, p. 147). 

O percentual dessa perspectiva assume 11% do total das estratégias 

realçadas. Aqui encontramos os tempos no enunciado para o professor que pode 

assumir como protagonismo na concepção de estratégias que se encontram 

minimizadas. 

Tunes (2011b) enfatiza, em seu livro, “sem escola, sem documento”, e, na 

Educação Infantil, afirmamos que temos um currículo, porque somos uma Educação 

na Infância. Temos concepções curriculares que nos acompanham e fundamentam 

nossas perspectivas sobre a criança.  Um currículo que é carregado de experiências 

infantis, e, por ser uma socialização na instituição, é curricular. 

No contexto da BNCC, a criança é reconhecida como habitante da Educação 

que promulgou como dever do Estado (BRASIL, 1988), e, nesse processo do 

documento, na Versão Final da BNCC, houve disputas da teoria que legitimou as 

estratégias no documento na publicação. Os dados da implementação inicial da 

BNCC, em 2018, indicam que as perspectivas curriculares utilizam elementos 

constituidores de práticas pedagógicas pré-determinadas para a realidade da 

Educação Infantil.  

Ao mesmo tempo que participam de 
relações sociais e de cuidados pessoais, as 
crianças constroem sua autonomia e senso 
de autocuidado, de reciprocidade e de 
interdependência com o meio.   

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 38). 

Trata-se de reunir elementos para 
reorganizar tempos, espaços e 
situações que garantam os direitos de 
aprendizagem de todas as crianças.   

BNCC Versão Final (BRASIL, 2017a, p. 
37). 
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Bujes (2002) diz que seleções organizadas, como as que foram mostradas, 

podem evidenciar a distribuição artificial dos conteúdos ocorrendo fragmentações, 

atenção que o professor encontrará na perspectiva curricular que lhe represente no 

trabalho pedagógico muito provavelmente. Ainda, Masschelein e Simons (2014) 

indicam, nesses moldes, a aprendizagem como um investimento no capital humano 

do indivíduo. Quem não consegue essas competências, lembram os autores, que 

“atire a primeira pedra” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 112). A reflexão que 

suscita no documento normativo, ao camuflar as afirmações democráticas da 

Educação Infantil e torná-las úteis, também exclui as condições para que haja outras 

normas legais para atendê-las. 

As crianças de 4 a 6 anos já têm acesso a essa abordagem que a considera 

como sujeito de aprendizagem, que como cidadão a criança tem o direito dessas 

aprendizagens essenciais, já que 51% é construtivista e 23% é sociointeracionista. 

A concepção que prevalece é a de uma aprendizagem ativa, que protagonismo é 

camuflado para a efetividade da aprendizagem individual, na formação humana 

integral, sendo 11% dessa concepção protagonista. Contudo, uma visão romântica 

de 15% apresenta a linearidade e a instrução como importantes estratégias para 

apresentar eficiência das habilidades no ensino das competências.  

As crianças estão focadas na ausência do essencial, pois falta às próprias 

crianças selecionarem empatia, expressão, formas, traços, espaços, materiais, 

músicas, cantigas, pessoas, recursos tecnológicos, dentre outras coisas que 

respondem ao preencher com aprendizagens preparatórias o mais cedo possível. 

Então, estão à mercê dos adultos e das forças que querem alfabetizá-las 
rapidamente, das forças que querem iniciá-las precocemente à lógica do 
capital, da linguagem hegemônica, do poder, das hierarquias de cor e raça, 
da heteronormatividade, e tudo isso em nome do “comum” e do universal. 
(ABRAMOWICH; TEBET, 2017, p. 198). 

A lógica do princípio pedagógico da BNCC Versão Final é o efeito 

camaleônico que apresentou seus princípios para a Educação Infantil brasileira. Nas 

DCNEI, seus princípios e fundamentos já traziam explícito o como aprender na 

Educação Infantil, principalmente para 4 a 6 anos como instrução, ensino, garantias e 

eixos estruturantes. O discurso de uma base comum seria para compreendermos 

como lidar com as diferenças, no que é estabelecido como público na sociedade desta 

época, que reconhece a criança presente na Educação Infantil para uma vida de 

experiências infantis. Nisso, a BNCC Versão Final não apenas fez um novo currículo, 
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como disfarçou outra instrução, formação, conteúdos nas práticas curriculares das 

concepções teóricas estarem no texto para desenvolver suas aprendizagens 

essenciais. 

Pela relação do princípio pedagógico, as práticas e as concepções da BNCC 

Versão Final são, nas concepções camaleônicas, um aparato para articular 

estratégias voltadas à formação desejada do determinado currículo na vida das 

crianças. Nos elementos arqueológicos da análise enunciativa que dão suporte a esta 

pesquisa, o acúmulo dessa demanda retalhada aos enunciados criança, professor e 

conteúdos, bem como os elementos da raridade e da exterioridade formam uma nova 

relação possível no campo discursivo, como aponta Foucault (2015). Assim sendo, 

apresentamos, a seguir, as considerações desta pesquisa voltadas às produções da 

subjetividade como sujeições possíveis na condição de uma BNCC para 4 a 6 anos 

na Educação Infantil brasileira.  
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6 SOMOS SEMPRE ASSUJEITADOS 

Há contextos, as relações e encontros, e para isso saibamos a que formas de 

sujeição são tratadas a nossa subjetividade (FISCHER, 2011). Nesta pesquisa, 

propusemos problematizar o documento da BNCC Versão Final referente aos 

princípios, às concepções e às práticas que orientarão as propostas curriculares das 

crianças de 4 a 6 anos. Nesse sentido, na análise documental, examinamos os 

enunciados orientadores voltados às concepções de crianças, verificamos a proposta 

prático-pedagógica para as crianças de 4 a 6 anos e, desses dados, relacionamos a 

lógica do princípio pedagógico, das concepções de criança e das práticas. 

A pesquisa contribuiu na problematização dos contextos, as relações e o 

encontro das estratégias. Para isso, a análise enunciativa fez-se presente como o 

atravessamento das questões das experiências ao discurso da Educação Infantil para 

4 a 6 anos. Retomando a problematização na lente foucaultiana, esta não traz uma 

única solução ao problema, ela apresenta as diferentes práticas políticas que podem 

ser dadas às questões (FOUCAULT, 2004). Assim, possuímos uma educação que 

tem por concepção um sujeito de aprendizagem de conteúdos de alinhamento 

obrigatório, como vimos, nas estratégias, teorias que também fazem parte da prática 

docente e da realidade das instituições infantis.  

Vimos como a organização política e pedagógica voltada às crianças de 4 a 6 

anos esteve presente na Educação Infantil brasileira há mais tempo do que o processo 

da BNCC Versão Final. Essa organização curricular teve influência das relações da 

sociedade, principalmente, a organização da educação da infância e de seus tempos.  

A BNCC Versão Final fundamenta-se na obrigatoriedade da idade que reflete 

a estrutura disciplinadora assumida para 4 a 6 anos. Com ela, aparece o efeito 

camuflado juntamente aos princípios éticos, estéticos e políticos no ensino à Infância: 

a aprendizagem e o desenvolvimento. Com esse princípio, há a garantia de que as 

aprendizagens afirmadas como essenciais são voltadas ao desenvolvimento. 

Portanto, o aprender em ações curriculares são definições para assegurar um 

desenvolvimento pleno de uma formação integral.   

Esse princípio é colocado como repetição tanto no texto, quanto nos 

acontecimentos da publicação do documento para o foco das competências. Assim, o 

efeito desse princípio causou, na parte diversificada, uma redução dos conhecimentos 

locais. O foco da aprendizagem gerando desenvolvimento descaracteriza a legislação 
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que compreendia que a parte diversificada é essencial para incluir no currículo dos 

conhecimentos locais, prevalecendo as competências como superiores a esses 

conhecimentos. A obrigatoriedade de uma infância está prescrita nesse documento 

normativo aos sujeitos da Educação Infantil. 

As concepções encontradas também tiveram um efeito camaleônico devido à 

regulação prescrita. A maior parte do documento da BNCC Versão Final, para 4 a 6 

anos, teve verificada, na habilidade, desenvolvimento, inteligência e autorregulação, 

pois as atividades refletem práticas de desenvolvimento individual com pré-

habilidades reguladas na Educação Infantil. A criança de 4 a 6 anos tem o direito, mas 

esse direito é normativo às experiências e às vivências que são episódios descritos 

em objetivos, não permitindo as atividades espontâneas e a escuta no presente, 

tornando uma perspectiva no foco construtivista.  

As concepções advindas da BNCC Versão Final aparecem com mais 

evidência em relação ao sujeito de aprendizagem, que irá aprender, em seus direitos, 

a fazer diferentes atividades para si mesmo, e o outro desempenha e executa na ação, 

e ainda narra sua experiência vendo a si mesmo nomeando, traçando seguranças e 

se amarrando nessa identidade. O desenvolvimento intelectual é focado nas 

conquistas, nos avanços, nas possibilidades e nas aprendizagens da criança. Apesar 

de não ser seleção e promoção ao Ensino Fundamental, esse desenvolvimento 

seguido do aprender é concebido como progressão na articulação dos 

conhecimentos. O efeito disso nas concepções teóricas encontradas, protagonismo, 

sociointeracionista e romântica, estão colocadas abaixo da organização da estrutura 

dessas habilidades. Vemos, então, como efeito, elementos camuflados que 

permaneceram em muitos momentos como nome, mas indicam uma prática 

pedagógica por objetivos das habilidades. Essa concepção de ensino cognitivo teve 

mais atenção nas sugestões dos materiais aos currículos locais e regionais pela 

Equipe ProBNCC. 

As práticas examinadas e verificadas são organizadas pelo professor que 

assume como foco os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento na reflexão, 

na seleção, na organização, no planejamento, na mediação e no monitoramento 

diante do princípio de aprendizagem e de desenvolvimento. Com a centralidade dos 

objetivos, torna o professor também responsável pelo alcance da equidade, pois a 

BNCC Versão Final assegura que todos devem e irão aprender e se desenvolver.  
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O professor de Educação Infantil está condicionado à aplicação dos objetivos 

que visam conteúdos selecionados para as competências, o currículo é focado nas 

atividades monitoradas da arte, da escrita, da ciência e da tecnologia. Os eixos 

estruturantes de brincadeiras e de interações são atividades articuladas para a 

construção da criança na finalidade previamente planejada. Assim, as práticas 

pedagógicas de 4 a 6 anos são limitantes, a arte fica como uma expressão para 

construção da habilidade dos objetivos; a escrita é exercida, pois há habilidades 

voltadas aos traços, às formas e às texturas para sua aprendizagem; a relação da 

natureza é resultado de investigação pela informação; a tecnologia é um recurso de 

utilização da humanidade; as práticas que se constroem no desenvolvimento 

individual  formam o sujeito para aprender sem coletividade, expressar sentimentos 

prévios e capaz ativamente de entender experiências do cenário mundial por meio da 

informação.  

A agilidade foi característica da equipe do Governo que homologou e publicou 

a BNCC Versão Final, que também estabeleceu, nessas práticas prescritas, o efeito 

da eficiência para estabelecer a informação das aprendizagens.  

 Ao propor caminhos de instrução, de possibilidades dos sujeitos, de objetivar 

e direcionar a determinadas práticas pedagógicas, a BNCC na Versão Final é um 

currículo. Esse currículo descrito camufla a formação básica comum da vida brasileira 

em aprendizagem individual, em informação para metas, infância da falta do 

essencial, a natureza que é distante. A BNCC Versão Final é um currículo para 

Educação Infantil e traz a criança de 4 a 6 anos pré-ocupada de aprendizagens 

indicadas como essenciais.  

Essa prescrição não está ocorrendo igualmente entre escolas públicas e 

privadas. Na análise desta pesquisa, no contexto da BNCC Versão Final, temos 

diferentes formações ocorrendo na publicação do documento. Os materiais das 

escolas privadas foram organizados pela indicação do Guia de Implementação da 

Consed e da UNDIME, divulgados em agosto de 2017, antes da Versão Final ser 

homologada. Já, nas escolas públicas, a formação para os professores e gestores 

ocorreu no evento do Dia D e posterior assistência de equipe técnica para revisar os 

currículos estaduais em outro cronograma.   

Assim sendo, retomamos o questionamento do início da pesquisa: Pode um 

documento de referência nacional respeitar a explosão da infância?  
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A infância não é um produto dessa etapa da Educação Básica, portanto não 

pode ser educada de modo pré-existente, já que é condição de existência no agora. 

Os aparatos que ocorrem nos dispositivos legais não ocorrem na ordem histórica, são 

aleatórios como condição inaugural que existem. Enfim, nessa condição de novidade, 

suscitam-se conceitos que se destacam como únicos. Para isso, conceitua-se 

acontecimento como tudo que se enuncia, que é inaugural, cada vez que se fala sobre 

algo se inicia algo novo (FOUCAULT, 1998, 2015; FISCHER, 2001, 2011; LARROSA, 

2000). Ao ouvir a infância no presente, seria escutar e ver os sujeitos na instituição 

educativa, na experiência infantil como experiências de encontro e de vida. 

Reconhecemos que mudaria em muito como pensamos a Educação Infantil, não para 

alguém, mas que se educa os sujeitos juntos no presente da Infância.  

A explosão da Infância não aceita objetividades, e o que mais temos nessa 

BNCC Versão Final são as habilidades reguladas. A criança de 4 a 6 anos exercerá 

seu direito, aceitando a obrigatoriedade, mas viverá a infância por experiências de um 

determinado currículo (BUJES, 2007). 

Problematizar não é trazer unicamente uma resposta, é dar nas relações 

possíveis, nas experiências que se faz à política; no caso da BNCC Versão final, 

atitudes que se podem realizar. Possíveis, pois há aquele que é favor do currículo na 

Educação Infantil como informação à gestão. Esse currículo, como vimos na análise 

documental, é possível prescrever nos moldes da perspectiva construtivista e passível 

de avaliação externa.  

Ainda é possível a implementação, nas escolas, de uma reflexão sobre suas 

próprias organizações curriculares voltadas à infância, e, delas, se estabelecer a 

criança brasileira do seu Projeto Pedagógico e de seus currículos municipais. Um 

processo de cinco anos na revisão dada pelo CNE, por meio da Resolução No 2 /2017, 

traz de modo teórico e contundente as práticas bem-sucedidas de cada escola como 

dado a ser levantado em todas as consultas deliberativas de uma base que seja 

pública, comum e que realmente fale das experiências infantis da criança brasileira.  

A quem interessa uma BNCC na Versão Final com as concepções 

camaleônicas? O interesse da centralização do currículo com efeitos camuflados 

interessa na influência direta de naturalizar um discurso que não é da educação para 

alinhar materiais didáticos, liderança das formações de professores, das avaliações 

de larga escala e internas, bem como temas contemporâneos no interesse da 

formação do capital humano, a educação midiática, financeira e controle do 
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comportamento. Nesta pesquisa, as condições das pessoas que tiveram o poder de 

realizar o documento com tal abrangência é diferente da formação que recebemos na 

Educação infantil.  É mais administrável um livro com o conhecimento da uva do cultivo 

do império romano, do que saber que, em Manaus, é uma fruta de época natalina e, 

em Caxias do Sul, é uma fruta que envolve o evento de imigração italiana. Nisso, a 

criança nas condições de hábil, desenvolvida, inteligente e autorregulada pode ser 

capturada e controlada na dimensão pedagógica. Nessa infância, uma burocracia 

torna-se possível e se constrói transformando o sonho dos políticos e dos 

especialistas, uma vida própria investida para o capital humano.  

A abordagem filosófica nesta pesquisa, e, também, nas discussões do 

GPCEC é alicerçada na explosão da infância. A explosão acontece e não é repetida 

da mesma forma, da mesma maneira, e, portanto, é irrepetível. Também como 

enunciado, ela rompe o pensamento constante que se tinha controlado e se apresenta 

recomeçando no novo. Ao pensar uma infância que também habita a Educação Infantil 

de 4 a 6 anos, é ver, na dimensão pedagógica, além do cuidado, da assistência, da 

posição social, e também, do como deve ser a criança feliz, que canta músicas, que 

lê livros, desenha tudo que é solicitado, encaixa e cria suas próprias histórias, capaz 

de empreender as mais maravilhosas coreografias, pois esses sonhos para esse 

grupo é limitante e excludente aos que não chegam ao mesmo resultado. 

 A dimensão pedagógica exerce, na perspectiva potente, a óptica da criança 

na idade completa, que está no presente; assim, os princípios do educar infantil seriam 

também entendidos na perspectiva de igualdade. Nesse sentido, Masscheilein e 

Simons (2017), Arendt (2007), Larrosa (2000), Kohan (2004), Bujes (2002) e Barbosa 

e Horn (2007, 2019), que fundamentam e experiência curricular irrepetível, 

corroboram a elaboração da seguinte questão voltada a uma abordagem potente: o 

que o sujeito pode? 

Como concepção da criança completa na idade que se encontra, aceitaríamos 

que o lugar da educação na infância em suas vidas é para prestar atenção ao mundo. 

Vimos na literatura que existiram inovações em cada momento no tempo da 

sociedade. Uma abordagem dada à criança, como brinquedos de infância, materiais 

lúdicos, músicas infantis, prestar atenção ao mundo é ir além da informação e do 

conhecimento. Isso podemos ter em qualquer momento fora da escola. Assim é 

preciso estarmos atentos a esse espaço de valores escolares que são diferentes dos 

valores da família, da sociedade, da igreja. Todos somos seres humanos, todos 
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podemos prestar atenção ao mundo e, então, podemos aprender na abordagem 

potente.  

Na prática pedagógica, todos podem existir, pois ela é direcionada nesse 

espaço e tempo de igualdade abordada nessa perspectiva. Falamos de possibilidades 

diante da instrução, do ensino, dos materiais, do tempo, do espaço por meio da 

descoberta. Os objetivos metodológicos são reflexivos e capazes de abranger a 

descoberta e o enigma da atenção. Isso exige uma dedicação de aceitar a voz infantil.  

Retomamos, então, que o verbo do direito de aprendizagem “Expressar-se” (na BNCC 

Versão Final, que é vista como a serviço de competências, que tem necessidade de 

resultados) é muito potente no currículo. Para expressar-se, é preciso ser ouvido e 

discutido, para expressar-se tem de haver a certeza de que será escutado. Realizar o 

passeio no pátio, todos os dias, é uma atividade potente. Como grupo, todos podem 

ser ouvidos e escutados no encontro, mesmo programado. Assim, vemos que o 

objetivo “expressar-se” terá a fundamentação, a instrução, o cuidado, o ensino, mas 

também o enigma de não saber o que se tem ainda. Mesmo que seja o papel velho 

da bala ou a felicidade de ver uma joaninha na calçada reflete possibilidades que não 

podem se repetir, como também não ter nada de novidade. Isso é comum e é 

curricular, bem como é própria da educação na idade completa.  

Na condição do presente, a relação com a natureza é vista no entendimento 

de que vivemos em uma constante interação com ela. O nosso cotidiano é rodeado 

dessas relações e seu ensino está no presente também.  Como cultura humana, não 

moramos junto a formigueiros, pela atenção à saúde e ao cuidado. Se há formigas 

surgindo na instituição, pode ser que haja, em algum bosque próximo, um prédio 

sendo construído, e, assim, as formigas estão em busca de outro lugar para seu ninho. 

Não é qualquer informação que a criança aceitará, pelo enigma haverá a questão 

entre exterminar as formigas ou questionar a necessidade da construção naquele 

ambiente em que há outras vidas habitando. A natureza no presente, seja pela 

imersão em realidades das florestas, ou apenas na relação da natureza urbana são 

relações com a vida natural que também somos parte. Isso exige não somente 

conhecimento que existe facilmente fora da instituição infantil, mas também uma 

experiência singular diante de relações que não são definidas por objetivos prévios, o 

que está se fazendo como condição de existência na vida brasileira.  

A escrita tem sua importância como existência no presente. Em uma prática 

potente, a letra O pode ser o enigma e nela ser o tema de um ano inteiro. Por não ser 
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em ordem alfabética, será que a letra “O” não é uma descoberta?  A matemática é 

uma invenção humana, será que na abordagem potente podemos montar, além de 

animais com peças de encaixe, também uma roda d’água como produção de energia? 

A prática pedagógica que diz que somente em uma certa idade pode-se ter 

determinados conteúdos fragmenta e imobiliza a potência.  

Ressaltamos, assim, uma infância na igualdade, com sujeitos que prestam 

atenção no mundo e práticas pautadas no enigma, na descoberta e na experiência, 

em uma organização curricular para a vida da criança brasileira. Nesse contexto, a 

busca do bem comum tanto para escolas públicas quanto privadas é uma explosão 

dos conceitos de uma Educação Infantil brasileira que, atualmente, são pré-formados 

acerca da criança. A condição de igualdade é vista como educativa a todos e não 

como atendimento do que falta. Isso rompe com a cor do copo que, oferecido na 

instituição, pode ser potente ou não, se é fosco e grande; é a criança que se adapta, 

na instituição, à altura da janela; é o professor que mantém cadeiras ou tapetes. A 

infância, na instituição educativa, nessa proposta, pauta o bem comum e a igualdade 

como possibilidades de um currículo em que o trabalho pedagógico e a visão das 

políticas respeitam as condições humanas entre semelhanças e diferenças.  

Saibamos muito bem os princípios, as concepções e as práticas de referência 

nacional da BNCC Versão Final aos quais somos assujeitados. Como subjetividade, 

é futuro produzido no presente; como pesquisadores e professores da Educação 

Infantil, aceitemos a infância como a explosão do presente que ela é. É um convite 

para saber que fazemos nosso trabalho pedagógico com estima e ênfase profissional, 

pois sabemos que trabalhamos com a explosão da infância e para a vida brasileira de 

4 a 6 anos.  

Diante disso, na BNCC Versão Final de 4 a 6 anos, as concepções 

camaleônicas nos princípios e nas práticas orientam a prevalência do ensino das 

competências. Os princípios, em sua maioria, são de perspectiva construtivista, que 

concebe a criança como sujeito em construção, em desenvolvimento de habilidades, 

que são fortalecidas por outras concepções. Esse efeito persiste em uma estrutura do 

foco na concepção dos conteúdos compartimentados e fortalecem uma prática 

disciplinar e organizativa do professor, visando o desenvolvimento cognitivo em 

habilidades gerais a serem orientadas nos currículos locais e regionais.  As 

concepções apresentadas na abordagem sociointeracionista, como cidadão, 

camuflam-se com o direito de determinada aprendizagem fragmentada em 
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habilidades reguladas na formação humana integral, bem como uma criança na 

concepção romântica que dispõe de exercícios a serem igualmente demonstrados e 

pouco se têm de protagonismo do professor e da criança que são ocupados dos 

objetivos pré-definidos na organização curricular. As estratégias cognitivas 

predominam e, diante dessas outras, objetiva e materializa o efeito camuflado da 

teoria, legitimando a abordagem cognitiva. Os princípios dos eixos estruturantes, 

brincadeiras e interações, no currículo, são entendidos na prática não como garantias 

de experiências infantis, mas métodos da aprendizagem individual pautados no 

desenvolvimento intelectual. Assim a BNCC Versão Final trata da lógica do princípio 

pedagógico como elemento constitutivo mensurável e eficiente por objetivos prévios 

regulados, os quais são indicadores necessários de uma formação do capital humano.  
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