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Para compreender as opiniões divergentes que surgem acerca do currículo e 

conteúdos da Base Nacional Comum de Educação Infantil – BNCEI, com fixação de 

campos de experiências e objetivos de aprendizagem, é necessário compreender o 

processo histórico que descreve o desenvolvimento das questões curriculares e 

conteúdos de aprendizagem. 

A educação infantil instalada no Brasil no século XIX se inicia com creches 

como espaços de cuidados, com forte ênfase na perspectiva higienista, e jardins de 

infância froebelianos, com clara especificação dos conteúdos baseados nos dons 

(materiais pedagógicos), ocupações (atividades dirigidas com materiais como cubos 

subdivididos em retângulos, triângulos, entre outros para ensino de conteúdos) e 

brincadeiras da teoria froebeliana (KISHIMOTO, 1996). Fica clara a presença da 

pedagogia – a de Froebel – que orientava o jardim de infância. Nessa época não se 

discutia currículo. 

O tema do currículo começa a ter visibilidade, embora fraca, no final da década 

de 1970 e início dos anos 1980, em decorrência da criação de órgãos estaduais, 

municipais e federal responsáveis pela educação infantil. Na ocasião, prevaleciam 

reflexões sobre funções das instituições de educação infantil e explicitação de projetos 

pedagógicos determinando expansão de creches e pré-escolas públicas, sem preparação 

de profissionais e falta de infraestrutura para atendimento de crianças pequenas 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO..., 1996). Nessa ocasião, não se aceitava o termo 

currículo, considerado mais apropriado para níveis acima da educação infantil, 

predominando o uso do termo “proposta pedagógica” (KISHIMOTO, 2002). 

Durante a expansão da educação infantil, creches públicas continuam com baixa 

oferta, ampliando processos de terceirização desse serviço a cargo das entidades 

assistenciais, e jardins de infância transformam-se em pré-escolas, adotando modelos 

similares ao do ensino fundamental, como antecipação da escolaridade ou alternativas 

espontaneístas, com práticas fragmentadas e brincadeiras de baixa qualidade. 
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O modelo da “escolarização precoce”, termo usado para significar antecipação 

de práticas de aquisição sistemática da leitura, escrita e cálculo, amplia-se, sustentado 

por cursos de pedagogia que formam professores, sem especificidade, para o magistério 

destinado à educação de crianças de 0 a 10 anos, com metodologias para o ensino de 

português, matemática, ciências, história, geografia, educação física e artes 

(KISHIMOTO, 2005). Esse curso, destinado à formação de profissionais para a faixa de 

0 a 10 anos, é criticado pela falta de atenção às crianças pequenas (CAMPOS, 1999). 

Com quadro curricular insuficiente para formar profissionais para o magistério dos dois 

segmentos (educação infantil e ensino fundamental) e disciplinas metodológicas 

distintas, sem integração, ministradas por docentes que geralmente desconhecem formas 

de aprendizagem das crianças pequenas, esse curso reforça práticas do ensino 

fundamental e a manutenção da “escolarização precoce” na educação infantil. 

Para compreender a polêmica em torno da BNCEI relativa aos conteúdos e 

objetivos de aprendizagem, é necessário trazer à tona os recentes acontecimentos 

vinculados às políticas públicas no campo da educação infantil. 

A discussão do currículo se intensifica nos espaços públicos após a inserção da 

educação infantil no sistema público de ensino, com a Constituição de 1988 e a LDBN, 

de 1996. No entanto, ainda nos anos 1990, conforme diagnóstico efetuado pelo MEC 

em 1996, a maioria das creches no país não tinha currículo e adotava o termo “proposta 

pedagógica” para denominar práticas que pouco atendiam as necessidades das crianças 

pequenas. O termo “currículo” ainda não fazia parte do vocabulário adotado pela 

educação infantil. A publicação dos Referenciais Curriculares de Educação Infantil, de 

1998, e das Diretrizes Curriculares de Educação Infantil, de 1996, ampliam a discussão 

nessa área. 

Novo diagnóstico da situação curricular surge a partir de 2009, por solicitação 

do MEC, cujos resultados foram apresentados no I Seminário Nacional do Currículo em 

Movimento, em 2010, com a análise de 48 propostas de municípios brasileiros, exceto 

Roraima. Notam-se mudanças no panorama curricular, com o surgimento de novas 

percepções, que convivem com práticas de reprodução de documentos oficiais, uso de 

diferentes fontes ou justificativas da inexistência de currículo pela falta de estrutura.  

Para Barbosa (2010), “não é evidente a importância de se ter uma proposta 

curricular como uma das políticas públicas de educação infantil” (p. 1) e indica que 

“ainda não é frequente o uso da palavra currículo” (p. 2), explicitando a longa tradição 

de distanciamento da opção pelo currículo. Prevalecem, ainda, termos mais gerais, 
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como “proposta político-pedagógica, orientação curricular, propostas pedagógicas, 

propostas curriculares, ou seja, expressões mais abrangentes” (BARBOSA, 2010, p. 2), 

os quais não distinguem currículo de pedagogia. A manutenção dessa situação revela o 

afastamento de práticas relacionadas ao planejamento, programação e avaliação, uma 

vez que todo currículo demanda definição de metas, como educar, para quê, com o quê 

e como avaliar e acompanhar essa formação. A ausência da programação e atividades 

coerentes  é uma das deficiências apontadas no país conforme seminários realizados em 

2010, na Fundação Carlos Chagas (CAMPOS, 2010), em São Paulo, e estudos de 

Zucoloto (2011). 

O novo diagnóstico evidencia algumas mudanças em relação à valorização da 

escuta da criança, da observação da sua experiência, que impulsiona seu envolvimento 

no contexto educativo trazendo novas formas de pensar o currículo. Essa perspectiva 

distancia-se do modelo tradicional de ensino por meio do controle do adulto e de 

conteúdos prefixados. 

Outro dado desse diagnóstico revela o impacto de processos formativos do uso 

da legislação e documentos oficiais na elaboração do currículo dos municípios. 

Processos formativos divulgaram amplamente os Referenciais Curriculares de Educação 

Infantil, de 1998, tornando possível sua adoção na elaboração de documentos 

curriculares nas escolas, o que não ocorre, ainda, com o documento mais recente de 

2009: as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil – DCNEI. A falta da 

formação continuada com uso do novo documento curricular impede a compreensão, 

por exemplo, de que a brincadeira e as interações relacionam-se com pessoas e 

conteúdos culturais, com o conhecimento de si e do outro, além de proporcionar leitura 

do mundo, com uso das múltiplas linguagens, prevalecendo a tradição do brincar pobre, 

fragmentado, espontaneísta, sem ampliação do repertório cultural. 

Destaca-se também um aspecto polêmico e recorrente: a ausência da 

alfabetização, que se oculta como tabu, criando barreiras para inserção da criança no 

mundo letrado. Não se entende alfabetização como amplo processo que inclui 

brincadeira e interações e acompanha a criança desde seu nascimento, como leitura do 

mundo, até a aquisição sistemática de códigos da cultura relacionados à escrita, leitura e 

cálculo (KISHIMOTO, 2010; KISHIMOTO; PINAZZA; MORGADO; TOYOFUKI, 

2011). A prevalência da visão de alfabetização como ensino sistemático da leitura, 

escrita e cálculo, distante dos contextos educacionais que lhe dão significado, evidencia, 

ainda, a pouca compreensão sobre essa temática e afasta profissionais de práticas de 
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alfabetização no contexto, também conhecidas como letramento. Nota-se a pouca escuta 

das crianças, que são diferentes e muitas, e que, por participarem de ambientes letrados, 

já estão avançando em seu processo de letramento e demandam apoio das professoras
1
 

para avançar nesse campo. Em oposição, outras crianças provenientes de ambientes 

pouco letrados dependem da ajuda do adulto para se inserir nesse universo, que é direito 

de todas elas. Mudanças nessa questão demandam ampla discussão e processos 

formativos. Não basta a definição de campos de experiência e objetivos de 

aprendizagem sobre a alfabetização ou letramento. 

O movimento em direção às inovações surge com o aparecimento da definição 

de currículo como “intenções, ações e interações presentes no cotidiano” (BARBOSA, 

2010, p. 5). Essa nova abordagem é interessante, especialmente para o segmento dos 

bebês, que aprendem, no dia a dia, por meio de atos intencionais, ações interativas com 

o mundo material e humano, contrapondo-se às definições prescritivas, de controle do 

adulto e definição de competências e hábitos a serem adquiridos. 

O mapeamento dessas propostas, classificadas em três grandes grupos – controle 

social por meio de atividades relacionadas aos eventos e festividades; proposta da 

ciência, em especial da Psicologia do desenvolvimento e áreas do conhecimento; e 

relação entre sociedade, cultura e subjetivação –, serve como pontos principais para a 

reflexão sobre a educação das crianças (BARBOSA, 2010). 

Tais abordagens estão presentes no cotidiano da educação infantil do país, ora 

reforçando práticas de uso de comemoração de eventos e festividades, ora associando 

padrões do desenvolvimento humano como aspectos cognitivos, sociais, afetivos e 

motores às áreas do conhecimento na ênfase de competências. A alternativa inovadora, 

que correlaciona sociedade, cultura e subjetivação, ao prever a escuta das crianças, 

configura-se em temáticas denominadas contextos educativos ou núcleos temáticos. Ao 

atender especificidades da vida da criança pequena, essa perspectiva auxilia a criança na 

compreensão de si e das realidades circundantes, como temas do cotidiano relacionados 

à sexualidade, violência, morte, separação dos pais, adoção, alimentação e religião, que 

envolvem o trabalho conjunto entre famílias, professoras e crianças. Outra vertente que 

surge é o das linguagens: oral e escrita, música, pintura, desenho, dança, escultura, 

teatro, informática e cinema (BARBOSA, 2010). 

                                                 
1
 Será utilizado o gênero feminino em decorrência da predominância de mulheres no magistério da 

educação infantil. 
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A pouca atenção aos bebês aparece no dado divulgado pela análise coordenada 

por Barbosa (2010), de 77% dos docentes que não tratam desse segmento da educação 

infantil, desnudando a invisibilidade das crianças pequenas, que também é reproduzida 

pelos cursos de pedagogia, que não inserem o estudo dos bebês em seus programas 

curriculares.  

Como síntese desse diagnóstico, é proposta a seguinte definição de currículo: 

[...] currículo como um lugar e um tempo que tenha como foco não 

apenas a presença e a participação da criança pequena, mas também a 

opção pedagógica de ofertar uma experiência de infância rica, 

diversificada, complexificada pela intencionalidade de favorecer 

experiências lúdicas com e nas múltiplas linguagens.  

 

Os bebês, em seu humano poder de interagir, ou seja, em sua 

integridade – multidimensional e polissensorial – negam o “ofício do 

aluno” e reivindicam ações educativas voltadas para a interseção do 

lúdico e do cognitivo nas diferentes linguagens. (BARBOSA, 2010, p. 

8). 

 

Nesta proposta, aparecem novas concepções que precisam de explicitação: 

currículo baseado na experiência, experiências lúdicas relacionadas às diferentes 

linguagens, diferença entre currículo e pedagogia, e a especificidade dos bebês, que 

serão detalhados a seguir. 

 

Experiência 

 

O significado de experiência será analisado a partir da filosofia educacional de 

John Dewey, cujas concepções auxiliam no esclarecimento da abordagem curricular da 

experiência, que emerge no diagnóstico de Barbosa (2010), reaparece na BNCEI como 

campos de experiência e possibilita a relação entre experiência e aprendizagem 

(DEWEY, 2011). 

Dewey (1967, p. 45, 46) criticava escolas que fixavam “sua atenção na 

importância das matérias do programa, quando comparadas com o conteúdo da 

experiência da própria da criança”. Tais escolas deixavam de lado a vida da criança, as 

particularidades individuais, as fantasias e as experiências pessoais da criança, 

subordinando “a vida e a experiência da criança ao programa”, transformando “estudo” 

em fadiga e “lição” em tarefa. As oposições entre criança e programa, ou estudo 

sistemático e interesse da criança, que distinguiam abordagens existentes, criticadas 
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pelo filósofo, são integradas por ele visando à continuidade da experiência para torná-

las ricas e complexas. 

O autor menciona que a abordagem da experiência da criança não anula os 

conhecimentos da cultura acumulada, materializados nos programas, nos conteúdos 

previstos pelas escolas, pois a experiência da criança incorpora fatos e conhecimentos, 

além de atitudes, motivos e interesses que levam à aprendizagem. Ao integrar programa 

e foco na criança, Dewey sugere o abandono de conteúdos prefixados, “matérias como 

coisas fixas [...] e alheias à experiência da criança [...] como se fora coisa rígida e 

acabada” e sugere a adoção de “seu caráter embrionário, móvel e vital” (DEWEY, 1967, 

p. 48). Ele vê a experiência da criança como algo embrionário, como uma das pontas da 

mesma linha, que se inicia com conteúdos da experiência da criança e continua no 

movimento em direção aos conteúdos dos programas definidos pelas escolas, ou seja, 

ambas pertencem ao mesmo processo.  

Dewey alerta para os que pensam na experiência da criança calcada em qualquer 

tema de interesse manifesto por ela. Considera desastroso pensar que “a cada idade, a 

infância fosse dotada de certo número de intenções e interesses que devessem ser 

cultivados exatamente como existe” (DEWEY, 1967, p. 50). Sugere, no lugar de 

objetivos fixos, a observação de interesses “genuínos”, não passageiros, por meio de 

registros que servem de dados para identificação de interesses que perduram (hoje 

conhecidos como documentação pedagógica), que possam ser investigados pelas 

crianças com apoio dos adultos e dos conteúdos da cultura. Desse interesse genuíno, 

apoiado, ocorreriam processos de ampliação do conhecimento (DEWEY, 1967). 

Dewey concebe a experiência como sendo parte essencial da natureza humana. 

Ao nascer, a criança teria experiências relacionadas à fome, sede, dor, bem-estar ou 

mal-estar, mas não teria consciência dessas situações. Com o aparecimento da reflexão, 

da consciência, ela passa a analisar, a indagar a realidade, buscar meios para fazer a 

leitura do mundo, e a experiência surge como “forma de interação, pela qual os dois 

elementos que nela entram – situação e agente – são modificados” (TEIXEIRA, 1967, p. 

14). Pode-se exemplificar essa questão no ato ou situação de a criança jogar uma colher 

ao chão e depois uma bola de borracha: tanto a criança, como agente, que pega uma 

colher e depois uma bola e as joga no chão, como a situação da bola, que rola, e a 

colher, que permanece no chão sem rolar, ambas sofrem mudanças – o que age e os 

objetos que são movidos. A bola e a colher que caem no chão não mudam sua natureza, 

continuam como objetos, bola e colher. A criança, ao passar pela experiência de jogar a 
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colher, observa que ela permanece sem movimento no chão, mas a bola de borracha rola 

pelo chão. Pela reflexão, ela reconstrói sua experiência anterior, ao constatar que a 

colher que cai no chão não rola, mas a bola rola. 

A experiência educativa não se restringe à ação empírica, sensorial, como a de 

visualizar objetos jogados ao chão, é um ato de inteligência, em que participa o 

pensamento através do qual se percebem relações e continuidades antes não percebidas 

(DEWEY, 1967, 2008), ou seja, de que há coisas que rolam e outras que não rolam. A 

ideia de continuidade da experiência é a chave para a compreensão da educação e da 

programação curricular, responsável pelo enriquecimento e complexidade do 

conhecimento. Se um conteúdo temático que emerge da experiência da criança precisa 

de continuidade para o crescimento do conhecimento, requer-se processo educativo, por 

meio do planejamento de programas ou planos que propiciem essa ampliação ou 

reconstrução e reorganização da experiência, com a participação ativa da criança. Essa é 

a tarefa da professora, da educação vista como ato intencional em busca de finalidade. 

A compreensão da relação entre experiência e aprendizado se torna possível 

quando o ponto de partida distancia-se de conteúdos prefixados e busca-se conteúdos 

relacionados à experiência, iniciados pela criança, pela observação do interesse pelo 

tema ou situação. Quando se elimina o controle externo e se adota formas democráticas, 

colaborativas (entre crianças e adultos), de investigação de conhecimentos que 

respondem às indagações das crianças, há estreita relação entre experiência e 

aprendizagem. 

Dewey (1967) informa que nem todas as experiências ou tarefas são educativas. 

Algumas são deseducativas, outras aumentam destrezas e habilidades automáticas, mas 

reproduzem apenas hábitos. Outras são prazerosas, mas formam apenas atitudes 

negligentes. Muitas são fragmentadas, apesar de agradáveis, com pouca qualidade e sem 

impacto nas experiências posteriores. Conclui que toda experiência de qualidade é 

complexa e rica quando ocorre em contexto democrático, aliando interesse e esforço, 

gerando base sólida para a experiência posterior. 

O problema central do currículo baseado na experiência depende da seleção do 

tipo de experiência presente na vida cotidiana da criança que tenha poder de subsidiar 

de forma criativa experiências subsequentes (DEWEY, 1967, 2011). Para isso, após o 

diagnóstico da experiência que se quer ampliar em conjunto com as crianças, requer-se 

um plano, uma programação que detalhe a organização do espaço, do tempo, dos 

materiais, e das interações para seu desenvolvimento. Esse é um ponto frágil nas 
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práticas das professoras de educação infantil no país, que, pela deficiência em sua 

formação, ou não conseguem ou não acham importante produzir planos ou 

programações  de atividades coerentes que ampliem interesses de suas crianças e seus 

agrupamentos.  

A teoria da experiência de Dewey prevê educação humanista e democrática, no 

lugar de educação tradicional com métodos rígidos e autocráticos, assim como 

agrupamentos sociais e democráticos no lugar de ações individuais. A experiência vista 

nessa perspectiva provoca encantamento, gera interesse, envolvimento de grupos de 

crianças que, por exemplo, podem se encantar com os contos fantásticos, podem 

recontar histórias, escutar versões dos amigos e outras versões da mesma história, 

ampliando experiências, com uso de múltiplas linguagens, além de expressar emoções, 

vivenciar conflitos, constituir amizades, recriar situações, enfrentar desafios, buscando 

novas histórias, com impacto nas experiências posteriores. 

A prática constante desse tipo de experiência cria hábitos que afetam a formação 

de atitudes. Não se trata de hábito na visão biológica, de ato repetitivo, mas de ações 

que mudam a subjetividade da criança, que modificam a qualidade das experiências, 

contribuindo para a formação de atitudes emocionais e intelectuais, desenvolvendo 

sensibilidades para ações cotidianas que possibilitam crescimento (DEWEY, 1967).  

Essa forma desafiadora e equilibrada de educação baseada na escuta da criança 

aparece na educação infantil italiana, sob a denominação de “currículo emergente” 

(RINALDI, 1999), um currículo cujos conteúdos emergem do interesse e das perguntas 

das crianças.  

A perspectiva da emergência dos conteúdos tem criado ansiedade nas 

professoras que se habituaram à reprodução de programas definidos previamente antes 

do início do ano. Há, ainda, professoras que se afastam de qualquer ação que vise ao uso 

de conteúdos para ampliação dos conhecimentos, gerando práticas fragmentadas, 

espontaneístas e sem complexidade, as quais são questionadas por Dewey (1967), pelo 

excesso de indulgência, que afetam negativamente a educação, que requer direção e 

desafio, equilíbrio e controle externo para crescimento positivo (DEWEY, 1967). 

Há desconhecimento de como relacionar conteúdos da cultura à experiência da 

criança. Anísio Teixeira (1967) exemplifica essa relação: se a criança tem dúvida sobre 

a diferença entre a civilização e o estado selvagem, é preciso ofertar experiências que 

incluam conteúdos que possam propiciar a descoberta dessas diferenças, por meio de 
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vivências com diversidade de estradas, meios de transporte, ferramentas, utensílios, 

mobiliários, luz e energia elétrica.  

A diferença entre a abordagem de conteúdos prefixados e a da experiência 

depende das concepções de criança e de educação. Na primeira, encontra-se a visão de 

criança imatura, que reproduz conhecimentos e educação, como transmissão de 

conhecimentos previamente definidos; na segunda, a criança é vista como ativa e 

criativa, com saberes e educação, como oportunidade para ter experiência, no contexto 

da própria vida, que diverge da especificação prévia de conteúdos. 

Adotar a experiência de cada criança como ponto de partida requer a 

compreensão de que cada uma dispõe de conhecimentos próprios, conforme sua 

experiência, de vivência em diferentes famílias, etnias, classes sociais, gênero e 

necessidades especiais e requer formas educativas diversas para atender a diversidade 

de situações e as diferenças. Enquanto na educação tradicional, as crianças são tratadas 

como iguais, submetendo-se a um currículo único, no formato de conteúdos 

padronizados, com a rigidez de salas, mesas e cadeiras organizadas sempre da mesma 

forma, de materiais que são sempre os mesmos, a educação baseada na experiência 

requer ambiente rico e estimulante, que se modifica conforme a criança transforma 

esses espaços físicos com materiais diversos em lugares de aprendizagem. Por tais 

razões Malaguzzi (2001) considera a criança como a primeira centralidade no currículo, 

os adultos (professores e pais) a segunda centralidade, e o ambiente educativo 

(materiais, mobiliário, salas, parque, projetos das crianças) a terceira centralidade, 

revelando a importância da materialidade, dos espaços físicos que se transformam em 

lugares com significados, um aspecto marginalizado na educação nos municípios. Essa 

questão exige políticas públicas de forte investimento em infraestrutura das salas, com 

mobiliários, materiais e brinquedos, além da formação das professoras e dos gestores 

dotados de culturas democráticas e colaborativas para conduzir a educação a partir da 

escuta das crianças. 

A aprendizagem da criança que emerge da experiência, na visão deweyana, 

considera que educação é vida, que viver é crescer e desenvolver-se, o que requer 

contínua experiência individual e social, na reorganização, reconstrução e 

transformação para “uma vida melhor, mais rica e mais bela”, como menciona Anísio 

Teixeira (1967, p. 32), na introdução do livro de Dewey. Essa abordagem requer 

esclarecimentos sobre como as crianças aprendem, como se reorganiza a vida e o que 

significa uma vida melhor, mais rica e bela. 
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Se as crianças aprendem quando se interessam, quando se envolvem com temas 

e situações, pode-se perguntar como aproveitar o interesse delas por pássaros, 

borboletas, joaninhas ou pela escrita de seu nome? Seria ensinar ciências ou as letras 

para as crianças? 

Dewey menciona que o ensino de conceitos científicos como corpo de 

conhecimentos sistematizados não tem significado para a criança. Essa perspectiva de 

ensino fora do contexto não contempla a experiência da criança, não oferece a base 

experiencial que possibilita a compreensão das questões quer sejam do conhecimento 

científico quer sejam de linguagem. A criança não tem a chave para decifrar o 

problema. Qualquer informação simbólica trazida de fora é, segundo Dewey (1967, p. 

57), “cadáver de um símbolo: nada exprime [...] quer seja de aritmética, ou de geografia, 

ou de gramática, que não se liga a alguma experiência significativa da vida da criança”.  

Outro aspecto associado à questão é que, por ser ação externa, faltaria 

motivação, elemento essencial para envolvimento na aprendizagem. Esse dado tem a 

ver com a situação corriqueira de profissionais que querem ensinar escrita fora do 

contexto da vida social. Na ausência de motivação, essa experiência de escrita, que é 

fundamental para a criança, torna-se danosa, representando cópia, o “cadáver do 

símbolo”, como menciona Dewey. Além disso, a apresentação formal de concepções 

simplificadas, reduzidas a frases para memorizar, retirariam encanto e riqueza do 

processo de aprendizagem e da criação científica, deixando o cotidiano da criança 

pouco desafiador, reduzindo a vida dela a situações sem significado, sem vida e menos 

bela. Aprendizagens da escrita e dos conceitos cotidianos só têm sucesso quando são 

feitas por meio da experiência vivida pela criança, por sua reflexão e ação ativa, ao 

mostrar interesse, fazer indagações, buscar respostas em processos investigativos e 

reflexivos, além da expressão de tais conhecimentos de forma ética, estética e política, 

com uso das múltiplas linguagens. 

Outro mito desconstruído por Dewey é o de que a criança, por ser pequena, não 

tem interesse ou não consegue compreender conhecimentos complexos. Se o tema 

atender aos interesses genuínos da criança, pode-se integrar “esforço, atividade mental e 

motivação” (DEWEY, 1967, p. 86) nessa direção. Interesse e esforço, apesar de 

parecerem opostos, se integram quando há motivação que desperta interesse genuíno da 

criança e a leva ao esforço para desenvolver processos investigativos, com apoio 

externo (adultos e crianças). O interesse manifestado pelas crianças ao observar a 

transformação de lagartas em pupas e borboletas conduz à investigação desse fenômeno, 
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que pertence ao âmbito da biologia, com uso de ferramentas de captura da lagarta, de 

práticas de observação e registros diários, além do apoio de linguagens diversas, 

comparações e reflexões. Pré-escolares têm condições de compreender a metamorfose 

da borboleta, do ovo que gera lagarta, que se transforma em pupa e depois em borboleta. 

Não se trata de compreender o conceito de ciclo de vida, mas apenas a situação 

específica da vida da borboleta, como um conceito cotidiano que, ao ter sido por ela 

experienciado, possibilitou a compreensão de situações complexas no campo das 

ciências.  

Em síntese, a abordagem da experiência é a opção pedagógica embasada por 

Dewey, apropriada para a educação infantil, quando se faz a escuta da criança, capaz de 

gerar, por meio da ação ativa, conhecimentos complexos construídos e ampliados, com 

apoio das próprias crianças, dos adultos e da cultura.  

Se a experiência propicia aprendizagem, os direitos de aprendizagem definidos 

pela BNCEI, como “conviver, brincar, participar, explorar, comunicar, conhecer-se”, 

entre outros, indicam a direção dessa educação, que são finalidades educativas, ou 

também objetivos amplos de aprendizagem, que não limitam ações e interesses das 

crianças. Considerando a criança como ativa, criativa e com saberes, é desejável a 

incorporação de objetivos de aprendizagem relacionados às experiências desafiadoras e 

criativas, uma vez que a criança recria a cultura em seu processo de comunicação com 

pares. Nem toda comunicação é criativa, ela pode ser repetitiva..  

 

Ações lúdicas relacionadas com diferentes linguagens 

O brincar, como voz da criança (DEWEY; DEWEY, 2008; VYGOTSKY, 1978, 

1999; KISHIMOTO, 2010), é o ponto de partida para a análise da questão. 

A brincadeira é vista como linguagem expressiva, como voz da criança, como 

dado relevante para levá-la à aprendizagem significativa. Esse é o ponto de partida de 

Dewey e Dewey (2008), para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das 

crianças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. 

Na mesma direção, Vygotsky (1978) propõe que a brincadeira, como ato de decisão da 

criança para expressar situação imaginária, se transforme na atividade principal da fase 

pré-escolar quando mediada, alavancando aprendizagem e desenvolvimento infantil. 

Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, têm sido relacionadas com aquisição das 

diferentes linguagens no processo da emergência do letramento como prática social. É 
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nesse sentido que as DCNEI, de 2009, concebem o brincar como linguagem da criança, 

iniciada por ela, como voz da criança na expressão de múltiplas linguagens (BRASIL, 

2010).  

Pesquisadores como Christie (2003) sugerem a criação de ambientes educativos 

com brincadeiras similares aos da casa e da comunidade, visando ao fluxo contínuo de 

experiências e ao encorajamento da criança na incorporação de atividades de letramento 

da casa para a escola e vice-versa. Roscos e Christie (2001, apud MAKIN, 2005) 

apontam forte presença do brincar e cenários que ajudam a criança a desenvolver 

habilidades, estratégias, linguagem oral e a compreensão da expressão oral e escrita 

quando há ambiente que oferece liberdade e orientação, levando a criança a aprender 

positivamente e a tomar decisões sobre sua aprendizagem. Estudos de Nelson e 

Seidman (1989) mostram como guias mentais construídos pelas crianças no brincar 

simbólico levam à ampliação de narrativas. Os guias simples têm único roteiro e 

narrativa curta, já os complexos, com vários personagens e ações, produzem diálogos 

mais ricos, longos e complexos, que têm impacto na ampliação do conhecimento. 

Em grande parte da educação infantil em vários países, incluindo o Brasil, não se 

utiliza, nas práticas de letramento, a cultura popular e seus vários objetos, como 

pôsteres, caixas de lanche, computadores e jogos, acessórios, livros, pintura no corpo, 

mobiliário, cartas, rádio, alimentos e bebidas, artefatos para role-play, ritmos, piadas, 

raps, brinquedos, música, telefones móveis, roupas, sapatos, lojas, televisão, filme, 

vídeo, etc., como recomenda Marsh (2003). Essa orientação já era apontada pelo 

pedagogo brasileiro Paulo Freire (1972), que enfatizava a relação entre cultura popular, 

letramento e escolarização, mas continuam sendo priorizados os currículos 

padronizados e o “capital cultural” de grupos socioeconômicos, que marginalizam os 

capitais culturais de outros grupos. Em sua cultura popular, a criança, menino ou 

menina, brinca e aprende com super-heróis, espadas, Pokémon, Xuxa, bonecas. Os 

jogos de computadores, os super-heróis e os programas Disney são muito apreciados 

por elas e pouco valorizados pelos adultos, que os consideram de baixo valor educativo.  

A desconstrução dessa percepção já se nota em algumas experiências que 

afloram nas práticas de professoras de escolas municipais de educação infantil em São 

Paulo, que, após processos formativos em 2014, deixam de criticar o envolvimento 

constante dos meninos com super-heróis e das meninas com princesas e investem na 
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ampliação desses interesses. Partindo dos personagens apreciados pelos meninos, como 

Homem-Aranha e Super-Homem, as crianças investigam heróis dos pais até chegar aos 

da mitologia grega. Aquiles dos pés ligeiros, Poseidon, deus do mar, portando tridente e 

acompanhado pelos golfinhos, Atena, deusa da guerra e da sabedoria, com seu arco e 

flecha, Artemis, deusa da caça, e Pégaso, representado pelo cavalo alado, símbolo da 

imortalidade, entre outros, encantam meninos e meninas. As crianças compreendem a 

identidade de cada personagem, com seus poderes, seus adereços, durante a expressão 

da cultura lúdica e criação de novos cenários. Nesse processo, planejado com apoio das 

crianças, professoras e famílias, nota-se desconstrução de gênero, de meninas 

assumindo personagens dos heróis; descoberta de identidades dos personagens; 

envolvimento das famílias, crianças e professoras na produção de cenários e artefatos; 

multiplicidade de linguagens que expressa saberes representados nos desenhos, histórias 

criadas; domínio do vocabulário, culturas corporais com gestualidades partilhadas pelos 

códigos culturais assumidos entre crianças; uso de materiais que se reciclam na 

produção de adereços e fantasias; busca da ética, estética nas produções e ações 

cotidianas e prolongamento por meses desse processo lúdico e investigativo, que dá 

riqueza e complexidade à educação dessas crianças. Essa forma de educar a partir da 

experiência da criança evidencia a presença de direitos de aprendizagens como 

conviver, brincar, participar, explorar, comunicar-se e conhecer-se, além de desafiá-las 

para ampliar o conhecimento do mundo. As professoras descobrem, nesse processo, que 

interesses sobre super-heróis se integram aos temas previstos pelo projeto pedagógico 

como identidade do eu e do outro, ampliação de diferentes linguagens verbais e não 

verbais, sustentabilidade, acolhimento dos pais, tendo clareza de que a educação que 

parte da experiência da criança leva aos conteúdos do projeto pedagógico da escola. 

A distância entre escola e casa impede a emergência do letramento. Ambientes 

ricos em textos impressos podem ser ricos para alguns grupos e pobres para outros que 

não veem a si nem as suas práticas de letramento refletidas no ambiente. Interações com 

textos impressos podem enriquecer conhecimentos e desenvolver predisposições para 

ler e escrever, porém marginalizam e desencantam crianças que não têm esse capital 

cultural construído. É fundamental a complementação de ações com outros veículos 

como músicas, danças, práticas de alimentação, de lazer dessas famílias, que alavancam 

processos de letramento na diversidade de situações. 
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A revisão de pesquisas realizada por Kishimoto (2010) indica que o sucesso do 

letramento como prática social na educação infantil depende de fatores como: 

congruência entre os letramentos da casa e da creche/pré-escola, diversidade de formas 

de letramento, qualidade dos ambientes de educação, cuidado com a criança pequena, 

abordagens baseadas no brincar e na cultura popular e definição de uma política 

nacional voltada para o letramento como prática social, que é diversa da definição de 

data fixa para sua aquisição.  

Um currículo baseado na experiência, como o proposto pelas DCNEI, que cobre 

amplo campo de experiências, que se vincula à diversidade de conteúdos para 

aprendizagem, requer a intencionalidade do ambiente educativo, que se viabiliza quando 

dispõe de opções às crianças e possibilidades para exploração individual ou coletiva, de 

ambientes educativos internos e externos, carregados de ações interativas, enriquecidas 

pela materialidade de mobiliários, materiais e brinquedos, além de parques dotados de 

multissensorialidade. Ainda para crianças maiores, os campos de experiência 

possibilitam representações imaginárias sobre temas diversos e condução de projetos 

por elas iniciados. Ambientes educativos com livros, materiais gráficos e de artes 

visuais e plásticas, fantasias e adereços de profissões do mundo do trabalho e dos 

personagens do mundo fantástico, materiais tecnológicos e científicos, brinquedos para 

uso individual e coletivo, materiais de construção, jogos e brinquedos, que se 

transformam em lugares de aprendizagem, de exploração e investigação, de imaginação, 

de encantamento, de convívio social, de amizades, de conflitos, de cooperação e 

produção de cenários, são fontes de inspiração de símbolos significativos. 

Esse rico ambiente educativo possibilita a vivência de vasto campo de 

experiências, conforme indicado nas DCNEI de 2009, que será detalhada a seguir. É 

preciso assinalar que essa abordagem só se torna possível quando há investimento 

público em infraestrutura material e humana e em processos formativos que 

instrumentalizem profissionais (professoras, gestores e equipe de apoio) para construir, 

junto com as crianças, currículos que emerjam dos registros e da documentação 

pedagógica. 

Nas DCNEI definidas em 2009, qualquer professora pode encontrar dez temas 

que se transformam em conteúdos dos campos de experiência relacionados a brincadeira 

e interações:  
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1. Os conhecimentos de si (do outro) e do mundo; 

2. As linguagens e formas de expressão; 

3. As narrativas e gêneros textuais, orais e escritos; 

4. O conhecimento do mundo matemático; 

5. O cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

6. As vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, para 

favorecer a identidade e a diversidade; 

7. O mundo físico e social, o tempo e a natureza; 

8. Música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 

e literatura; 

9. A biodiversidade, sustentabilidade e recursos naturais; 

10. As manifestações de tradições culturais brasileiras e as tecnologias. 

 

Há, ainda, outros conteúdos, como a inserção da brincadeira na proposta 

curricular integrando interações, brincadeiras e experiências da comunidade, 

preservação dos valores da comunidade para integrar tecnologias, acompanhamento e 

avaliação do trabalho pedagógico, registros de adultos e crianças por meio de relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns, etc. e uso das brincadeiras nas transições da casa à creche 

e da creche à pré-escola. Tais conteúdos dos campos da experiência ainda precisam ser 

compreendidos para que se integrem aos currículos e programações. 

Outro grande problema no contexto profissional da educação infantil é o pouco 

conhecimento sobre currículos e pedagogias adequados à educação infantil, que são 

pouco discutidos nos cursos de formação desses professores. A diferença entre os 

termos currículo e pedagogia será detalhada a seguir. 

 

Currículo e pedagogia 

A Pedagogia e o Currículo participam de interfaces no campo educativo, o que 

dificulta sua distinção. A pedagogia, ao tratar da educação em todos os segmentos, 

deixa de ser nos tempos atuais campo unitário e fechado e torna-se “plural e aberto” 

(CAMBI, 1999, p. 595), focando estudos das ciências da educação que auxiliam a 

pensar a educação, o que a torna campo múltiplo e aberto a novas concepções. 

O termo currículo surge da necessidade de orientar a educação formal para uma 

direção, visando sua programação, seu planejamento e sua execução. No passado, o 

currículo era associado à direção única, como as abordagens froebelianas, 
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montessorianas e similares. Na atualidade, as orientações pedagógicas do currículo são 

múltiplas dentro de um mesmo currículo. Basta ver o currículo da região da Emília 

Romana, que, segundo seu mentor Lóris Malaguzzi, não dispõe de “uma teoria 

unificadora da educação que resume todos os fenômenos do ato de educar” 

(MALAGUZZI, 1995, p. 97). O criador desse sistema educativo cita concepções 

pedagógicas provenientes de Dewey, Vygotsky, Bruner, Piaget, Bronfenbrenner, 

Hawkins, Shaffer, Moscovici, Carr, entre outras, que continuam como fontes de 

inspiração da escola infantil italiana (MALAGUZZI, 1995). Diverso do currículo com 

temas prefixados, nas escolas infantis italianas adota-se o currículo emergente 

(RINALDI, 1995), que não é fixo previamente, mas que se estrutura gradualmente pelos 

projetos das crianças, o que leva Malaguzzi a afirmar que em Reggio Emilia não se 

adota o planejamento prévio de conteúdos curriculares. As professoras delineiam 

projetos curtos ou longos que servem de apoio inicial como formas de estruturação 

prévia do trabalho, como, por exemplo, o tema “construção”, que depois é detalhado 

pela criança, podendo ser cabana, casa, edifício ou outra coisa. A experiência registrada 

pela farta documentação pedagógica elaborada pela equipe, ao descrever os 

conhecimentos e experiências adquiridos pelas crianças, dá base para o trabalho 

posterior. 

O currículo surge da necessidade de planejar e organizar a educação formal. 

Nesse sentido, historicamente foi visto como caminho, percurso, planos e programas em 

direção a certas concepções de educação. Há aproximação entre pedagogia e currículo, 

pois ambos tratam da educação. O primeiro, mais geral, dá base para todo tipo de 

educação formal e informal e o segundo, mais restrito, focaliza a educação formal, com 

definição de sujeitos a educar, educar para quê, como educar, com quais conteúdos e 

recursos e como avaliar esse processo, além de contar com equipe qualificada para essa 

tarefa. Há diversidade de modelos curriculares com diferentes formas de estruturação. 

Modelos curriculares como o montessoriano são estruturados, em direção à única 

concepção pedagógica, e requerem orientação do currículo, na mesma direção 

pedagógica, no caso a de Montessori. Outros, como o currículo emergente da Reggio 

Emilia, são menos estruturados, contendo múltiplas concepções pedagógicas que o 

orientam. As interfaces entre currículo, pedagogia e conteúdos são estreitas: as 

concepções pedagógicas estão dentro do currículo, mas não se confundem com ele 

(currículo), assim como o currículo inclui conteúdos, mas deles (conteúdos) se 

diferencia.  
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Sacristán (1988) esclarece que há diversidade de níveis em que aparece o 

currículo. Menciona cinco modalidades: o currículo prescrito e regulamentado 

(proposto em documentos oficiais), o currículo para professores e alunos com 

materiais que o detalhe (livros e materiais que detalham o currículo), o currículo 

organizado pela escola (projeto político-pedagógico), o currículo planejado pelo 

professor para seu agrupamento (delineado pelos planos e programas de cada 

professora) e o currículo avaliado (práticas internas ou externas). Usando a 

terminologia do autor, o currículo prescrito e regulamentado seria o documento oficial 

DCNEI, de 2009, e o documento da BNC de Educação Infantil, outro documento que 

auxilia na definição dos conteúdos da Educação Infantil no país. Portanto, o currículo 

oficial e regulamentado (DCNEI) é diferente da BNCEI. Pode-se acrescentar, ainda, o 

currículo vivido por cada criança, que é importante quando se adota a experiência como 

foco do currículo. 

No caso do currículo de educação infantil no Brasil, o documento oficial 

(DCNEI) define a brincadeira e as interações como eixos que orientam a direção das 

práticas pedagógicas. Se o brincar é um dos eixos do currículo baseado na experiência 

da criança, surge a necessidade de identificar pedagogias do brincar marcadas pela “co-

construção de professores e crianças, e o uso do brincar iniciado pela criança junto com 

a orientação do professor nos comportamentos lúdicos” (JOHNSON, 2014, p. 181).  

Para bebês, a brincadeira se inicia com a ação interativa com pessoas (adulto e 

criança), que oferece multiplicidade de situações que auxiliam no desenvolvimento da 

cultura corporal e da linguagem. Por meio da interação, a dimensão do movimento 

corporal evolui para gestualidade, cultura corporal, outro foco importante para educação 

dos bebês e crianças pequenas para inserção no mundo da cultura. Desde a 

primeiríssima infância, a materialidade dos objetos é fonte de brincadeiras e 

explorações. Pode-se pensar no material em sua composição (natureza, industrial, 

doméstico, artesanal, construído pela criança/professora/pais) ou em seus aspectos 

externos que carregam dimensões de tamanho, forma, espessura, cores, textura, 

imagens, essenciais aos bebês em processos exploratórios. Materiais naturais como a 

madeira, água, terra, plantas, flores, pedregulhos, tecidos de lã, algodão e os 

industrializados como roupas, bolsas, pentes de madeira, entre outros, assim como 

vegetais e frutas são objetos de atenção e de interesse de bebês, e por essa razão o Cesto 

do Tesouro compõe modalidade curricular relevante para bebês.  
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As brincadeiras das crianças se modificam conforme suas possibilidades de ação 

e leitura do mundo. Os bebês aprendem, inicialmente, no mundo das interações 

emocionais e, posteriormente, manifestam interesse pela materialidade, por objetos. 

Utilizam o corpo para avançar na gestualidade e cultura corporal para leitura do mundo. 

A linguagem verbal se torna cada vez mais relevante como ferramenta do pensamento 

das crianças pequenas que ingressam em mundos imaginários. Cada vez mais, o brincar 

de qualidade propiciará preferências por jogos de regras indicando que a criança já 

atingiu um patamar que lhe dá condições para aprendizagens conceituais. Esse processo 

é sintetizado nas abordagens de Vygotsky e pode ser compreendido pela síntese de 

Bodrova e Leong (2007), que mostra como o brincar evolui na educação infantil até o 

ensino fundamental. 

Quadro 1: Atividade principal e realizações desenvolvimentais na educação 

infantil 

Período Atividade principal Realizações desenvolvimentais 

Bebês Interações emocionais 

com educadoras 

Apego 

Orientação para objetos 

Ações sensório-motoras 

Crianças pequenas Atividade orientada para 

objetos 

Pensamento sensório-motor 

Autoconceito 

Pré-escola e jardim 

de infância 

Brincadeiras de faz de 

conta 

Imaginação 

Função simbólica 

Habilidade para agir sobre o plano 

interno mental 

Integração do pensamento e 

emoções 

Autorregulação 

Graus elementares Atividade de 

aprendizagem 

Pensamento teórico 

Funções mentais superiores 

Motivação para aprender 

Fonte: Bodrova e Leong (2007, p. 100) 

Esse quadro dá base para compreensão de como crianças brincam ao longo da 

educação infantil e início do ensino fundamental e indica o aparecimento de formas 

distintas de brincadeiras, com base na teoria de Vygotsky. A brincadeira não ocorre no 

vazio. Ela é carregada de conteúdos culturais proporcionados pela experiência e 

materialidade do ambiente educativo. A área da cozinha possibilita temáticas culturais 

relativas ao trabalho doméstico, cuidados com filhos, uma tenda pode levar a 

brincadeiras com reconto de histórias, a área com materiais tecnológicos à representação 

do trabalho, no escritório, e o rico espaço externo, que é potencialmente o melhor lugar 
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para a expressão do imaginário infantil. Em todas as experiências, as crianças 

expressam diferentes linguagens de acordo com princípios políticos, éticos e estéticos. É 

a organização desse ambiente educativo que possibilita a expressão das brincadeiras 

enriquecidas pelas interações, indicadas nas DCNEI (BRASIL, 2010), que se viabilizam 

pela estruturação dos espaços, tempos, materiais, interações e que são enquadradas nas 

finalidades da educação proposta pela equipe. 

A infância vista como o período de 0 a 12 anos indica a necessidade de 

continuidade do brincar, integrando a Educação Infantil ao Fundamental I e depois ao 

Fundamental II, proporcionando transição tranquila, com aparecimento de nova 

estrutura, no formato de aprendizagens conceituais. Para que essa passagem seja bem-

sucedida, requer-se que o brincar proporcione a passagem das funções psíquicas 

inferiores para as superiores criando bases para aprendizagens conceituais. Vygotsky 

(1999) menciona que isso só será possível pelo desenvolvimento de brincadeiras como 

atividade principal, ou seja, complexas, de qualidade.  

Para que a brincadeira tenha a capacidade de fazer a criança avançar no seu 

desenvolvimento, Vygotsky propõe condições, como a do brincar caracterizar-se como 

atividade complexa, que requer tempo prolongado, objetos substitutivos, vários 

parceiros e papéis desempenhados.  

O brincar complexo, de qualidade, em um tempo que se prolonga por dias, 

semanas e meses parece não fazer parte do repertório de ação das crianças de educação 

infantil no país, pela predominância do brincar repetitivo sobre a mesma temática, com 

pequena duração de 10 a 30 minutos, sem a produção de cenários imaginários e papéis 

diversos assumidos pelas crianças ou substituição de objetos, com uso da linguagem. A 

riqueza desse tipo de brincadeira complexa é que a torna atividade principal do período 

pré-escolar e responsável pelo avanço da criança ao patamar superior, pela mudança na 

estrutura do brincar e no aparecimento do jogo com regras, que favorece aprendizagens 

conceituais, típicas do ensino fundamental. 

Quando o brincar é pobre e repetitivo, não se torna atividade principal, e a 

criança permanece no mundo imaginário quando ingressa no ensino fundamental, tendo 

dificuldade para lidar com aprendizagens conceituais. Essa modalidade de brincar como 

atividade principal seria, de fato, um andaime indispensável para o ensino fundamental. 

Uma das condições para sua efetivação é a oferta de tempo prolongado e o suporte do 
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adulto para disponibilizar diversidade de jogos, artefatos, cenários e ferramentas da 

cultura para dar qualidade ao brincar. A ausência dessas condições no país reproduz o 

brincar espontaneísta, repetitivo, sem complexidade e que impede o avanço no 

aprendizado. Falta uma clara política pública municipal voltada não apenas à formação 

continuada de professores nessa direção como de inserção de estruturas de tempos, 

espaços e materiais que contribuam para criar esse novo ambiente educativo, rico e 

complexo que possibilitaria a continuidade da experiência como menciona Dewey 

(2011), ou que criasse condições para que o brincar fosse, de fato, atividade principal 

(VYGOTSKY, 1978, 1999). A definição de campos de experiência e objetivos de 

aprendizagem em nada muda essa realidade se não vier acompanhada da formação de 

professores e gestores complementada pelas mudanças estruturais nas escolas de 

educação infantil. Cursos teóricos sobre o que representa o brincar como atividade 

principal pouco avançam na mudança de práticas. Qualquer mudança requer 

aprendizagem da nova prática por meio do “learning by doing” de Dewey, uma prática 

em que a experiência propicia a reflexão em profundidade e dirige a investigação na 

busca de respostas, na forma de práxis, que transforma o profissional no pesquisador de 

sua prática. 

A diversidade de pedagogias do brincar utilizada nas intervenções curriculares 

para crianças pré-escolares aparece no quadro sintetizado por Johnson (2014) – Quadro 

2, a seguir –, que focaliza brincadeiras típicas das escolas infantis, quer sejam de temas 

imaginários, quer sejam provenientes de contos de fadas, do brincar voltado para o 

letramento, da contação de história, de dramatização de personagens do mundo 

fantástico, de brincadeiras improvisadas e de jogos de regras.  

 

Quadro 2: Pedagogias do brincar e currículo 

Nome Descrição Exemplo Fonte 

A) Brincar 

sociodramático 

Temas cotidianos brincados 

nos grupos interativos; 

contos de fadas 

Brincar de 

restaurante 

Smilansky 

(1968) 

B) Temática do 

brincar imaginário 

Contos de fadas As três cabras 

de Billy 

Saltz e 

Johnson 

(1974) 

C) Brincadeiras 

dramáticas de 

letramento 

Uso do ambiente impresso; 

uso funcional de adereços de 

letramento 

Menus e cartelas 

para pedidos 

Christie 

(1994) 

D) Contação de Autoria da criança na “Eu vi um Paley 
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histórias/recontar  história; registros de 

professor e promoção do 

grupo 

cavalo no 

caminho da 

escola”... 

(2004) 

E) Mundos do 

brincar 

Ficção baseada na 

dramatização da sala 

George e o 

dragão 

Hakkarainen 

(2008) 

F) Oficina 

pedagógica 

Brincar, histórias, desenhos, 

esculturas e escrita 

Construir um 

bairro 

Trageton 

(1994) 

G) Improvisação, 

“Sim e...” 

Ato espontâneo baseado no 

que está na mão 

Insetos 

imaginários na 

escola 

Lobman e 

Lindqvist  

(2007) 

H) Jogos em grupo Direção do professor ou 

quadros de jogos dirigidos 

Jogo de damas Kamii e De 

Vries 

(1980) 

Fonte: Johnson (2014, p. 186) 

 

Nessas brincadeiras, as crianças interagem com objetos, outras crianças, adultos, 

aprendem a conhecer a si e ao outro e recriam a cultura lúdica pela partilha de códigos 

culturais. Ampliam experiências, desenvolvendo linguagem verbal e não verbal, 

cooperação, cultura de pares, dramatização, respeito às regras e sua inserção no mundo 

da cultura. Esse é um exemplo de como o currículo inclui pedagogias provenientes de 

diferentes orientações. 

 

A especificidade dos bebês 

Historicamente, os bebês têm sido tratados como seres invisíveis nas políticas 

públicas, nos cursos de formação de professores, nos currículos, nas pesquisas e nas 

discussões em geral. São poucos os documentos oficiais que tratam especificamente dos 

bebês, que aprendem no mundo de relações com a cultura material e interações com 

pessoas. 

Na definição sobre a educação dos bebês proposta pela comissão que pensa a 

BNCEI, fica clara a percepção dos bebês como tendo uma epistemologia própria para 

aprender. Eles não são tratados como “alunos”, revelando a imagem de criança como 

inteligente e ativa, que precisa de abordagens curriculares que integrem o lúdico, a 

inteligência do bebê, a expressão das diversas linguagens e suas formas múltiplas de 

aprendizagem sensorial. Tais noções são sustentadas por estudos científicos que 

relacionam a experiência e a linguagem, entre as quais a proposição deweyana, reiterada 

por Bruner, Caudill e Ninio (2010), de que a linguagem se relaciona com a experiência 

individual e não pode ser compreendida fora do contexto em que ela vive. Os 
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pesquisadores citados, ao comentarem a relação que Dewey estabelece entre linguagem 

e experiência, reiteram a questão indicando que ninguém consegue expressar uma ideia 

apenas por meio de transmissão de outra pessoa. Mencionam que o significado de um 

pensamento ou ideia só se torna possível quando há conexão entre a experiência vivida 

de forma ativa pela criança e a analisada pelo pensamento. 

Bruner, Caudill e Ninio (2010) mostram como bebês aprendem, por iniciativa 

própria, de forma ativa, no contexto interativo, por meio de diferentes linguagens 

verbais e não verbais, de gestos como apontar, mostrar, fazer marcas, denominar 

situações e objetos. Esse estudo confirma ideias de Dewey de que a comunicação em si 

não explica a aquisição da linguagem. É no diálogo, nas trocas interativas com adultos 

(mães e professoras) que respondem a indagações dos bebês, que eles aprendem o uso 

contextual da linguagem verbal e não verbal. O adulto interativo, ao responder às ações 

indagativas dos bebês, olhares, choros, posturas corporais, ações de apontar, ouvir 

sonorizações como balbucios, auxiliam na construção de significados, na compreensão 

de regras e no uso da linguagem. 

Os autores mencionam que a aquisição da linguagem pelo bebê depende de três 

condições, ou estruturas que auxiliam nessa tarefa: sua agência, a ação realizada e o 

objeto de interesse. Esse processo ocorre quando o bebê tem interesse, escolhe uma 

situação (agência) e age (ação de apontar ou olhar) em direção ao objeto de sua atenção 

(brinquedo ou qualquer material).  

A estratégia interativa adotada pelos adultos, no diálogo com bebês, de 

alternância entre ação da criança e do adulto, como a de responder às iniciativas das 

crianças (olha para a bola), com palavras simples (“você quer a bola?”), gestos (apontar 

para bola) ou sorrisos (respondendo com afetividade), possibilita a expressão das 

intenções dos bebês por meio de linguagens não verbais (gestos, olhares) e verbais 

(sonorizações, balbucios) (BRUNER; CAUDILL; NINIO, 2010). 

Desta forma, intenção do bebê e interação alternada com ações da criança e do 

adulto são pontos-chave que estabelecem relação entre experiência e aprendizagem 

posta por Dewey e que aparece em alguns municípios pesquisados, na forma de 

currículo integrando “intenções, ações e interações presentes no cotidiano” 

(BARBOSA, 2010, p. 5), trazendo novo quadro curricular que se movimenta 

timidamente em direção à atenção aos bebês. Tais processos interativos por turnos 

devem ser complementados com ambientes acolhedores e de bem-estar, em espaços de 
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atenção integral à criança, mas também de proteção aos impactos de níveis de ruído, 

temperatura, ventilação e iluminação, pela vulnerabilidade dos pequenos. 

 

Sugestões para a Base Curricular Nacional de Educação Infantil 

1. Manter os Campos de Experiência como lócus inicial dos conteúdos de 

aprendizagem para Educação Infantil, que caminha na direção das áreas do 

conhecimento; 

2. Valorizar direitos de aprendizagem dos bebês, especialmente em ambientes 

de bem-estar; 

3. Manter os direitos de aprendizagem como indicadores de objetivos de 

aprendizagem na Base Nacional Curricular de Educação Infantil; 

4. Ampliar o escopo das expressões relacionadas apenas aos movimentos e 

motricidade incorporando concepções sobre gestualidade e cultura corporal; 

5. Inserir o letramento em todas as linguagens, dando destaque para as 

linguagens oral e escrita, que caminham juntas e que são essenciais para a 

inserção da criança no mundo letrado. 

6. Na síntese da BNCEI, acrescentar ao “ambiente acolhedor”, o termo 

“desafiador”, por sua relevância na experiência da criança, que deve desafiá-

la ao crescimento. 

7. Na síntese ou explicitação da BNCEI, detalhar o termo “socialização” para 

que seja compreendido como forma de expressão da cultura infantil e da 

cultura de pares no lugar de reprodução de conhecimentos, na visão de 

Durkheim; 

8. Inserir o letramento – especialmente da linguagem oral e escrita – como 

prática social, como parte das experiências das crianças, configurando como 

direitos e objetivos de aprendizagem das crianças; 

9. Substituir termos como “pequena infância”, porque pode ser interpretado 

como “pouco importante”. Sugestão de termos: primeira infância, 

primeiríssima infância; 

10. Reforçar o uso da tecnologia como campo de experiência, que é importante 

para todas as crianças, incluindo as da educação especial. 

11. Ao sintetizar a BNCEI apenas no brincar relacionado à promoção do 

conhecimento de si, do outro e do mundo, em interações amistosas, deixa-se 

a riqueza das possibilidades de vivenciar experiências indicadas nas 
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DCNEI. E as múltiplas linguagens? As linguagens orais e escritas? As 

vivências éticas, estéticas e políticas, o mundo físico e social, o tempo e a 

natureza? As tradições culturais e as tecnologias? A escolha de alguns 

aspectos em detrimento de outros campos de experiência para sintetizar a 

BNCEI gera um empobrecimento dos conteúdos curriculares das DCNEI. 

Seria desejável uma síntese que incorporasse todos os elementos propostos 

pelas diretrizes curriculares. 

12. Prever apenas “interações amistosas” na síntese da BNCEI revela um 

mundo idealizado, onde se ignoram conflitos que auxiliam a superação de 

dificuldades. Deixar crianças experimentarem conflitos na busca de 

soluções é a forma de dar autonomia para o enfrentamento não apenas das 

situações prazerosas, mas das dificuldades que as relações humanas criam, o 

que requer o acréscimo de termos como “enfrentar conflitos”, ou 

“experimentar conflitos”, além das interações amistosas.  

 

Para concluir, duas ponderações. A primeira é a necessidade de a BNCEI 

reforçar as especificidades dos bebês, geralmente ausentes nos documentos, e o 

enriquecimento dos campos de experiência para ampliar o domínio simbólico e garantir 

complexidade a essa educação. A segunda é o aproveitamento da definição da BNCEI 

para suscitar processos formativos e de reestruturação dos espaços, mobiliários, 

materiais, tempos e relações, nas unidades de educação infantil no país – tarefa de 

responsabilidade das políticas estaduais, municipais e federal, para que o uso dos 

pressupostos da BNCEI faça diferença na educação de cada criança. 
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