
 1 

PARECER SOBRE O DOCUMENTO PRELIMINAR DA BNCC PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Vania Carvalho de Araújo
1
 

 

 

I - Sobre a estrutura do documento 

 

Utilizando de uma análise mais direta e concisa sobre algumas questões expostas no 

documento preliminar da BNCC para a Educação Infantil, apresento, a seguir, minhas 

observações e proposições. 

 

A educação infantil é situada no interior dos princípios orientadores da BNCC, o que 

deixa entrever uma compreensão mais articulada entre os diferentes níveis de ensino. 

Embora tais princípios sejam comentados de forma resumida, a priori, a educação 

infantil é introduzida como um campo importante na estrutura do documento e não 

exposta a um lugar de menor importância ou deslocada em sua própria especificidade.  

 

Considerando a estrutura do documento como um todo que, a meu ver, está bem 

organizada e coerente, sugiro incluir no texto algumas imagens/esquemas explicativos 

já produzidos pelos assessores/sistematizadores do documento, de modo que a escrita 

seja ilustrada para uma melhor compreensão, sobretudo em contextos onde a formação 

profissional ainda é precária e a leitura do documento exige outras formas de 

compreensão da especificidade proposta ao campo da educação infantil. 

 

 

II – Sobre o conteúdo dos textos 

 

O texto reforça, em grande medida, aspectos contidos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI. Este esforço torna-se importante e 

estratégico para a visibilidade da BNCCEI e da própria DCNEI, muitas vezes relegada e 
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até mesmo desconhecida por diferentes sistemas de ensino. Vale ressaltar que são mais 

de seis anos desde sua elaboração e muitos municípios não se apropriaram com a devida 

atenção de seus enunciados/princípios/objetivos. Considerando a indispensável 

coerência entre DCNEI e BNCCEI, chamar a atenção para a sua permanente 

consulta/estudo como um requisito importante para a própria compreensão do 

documento em questão, torna-se fundamental. De outro modo, a construção do texto de 

apresentação da educação infantil na BNCC sem dúvida dará maior visibilidade e 

importância a esta primeira etapa da educação básica no interior da Base. 

 

Considero muito pertinente e coerente a apresentação decorrente dos princípios éticos, 

políticos e estéticos, a saber, aqueles que dizem respeito aos direitos de aprendizagem. 

Neste caso, precisa definir melhor se serão denominados direitos ou objetivos. São 

termos e definições distintos. Pela força que emana do seu significado, sugiro que sejam 

considerados direitos de todas as crianças da educação infantil. Vale destacar que os 

campos de experiências já estão articulados aos respectivos objetivos de aprendizagem. 

 

Muito pertinente e inovadora a organização dos objetivos da educação infantil em 

campos de experiências, contudo, esta idéia precisa ser melhor elucidada, sobretudo na 

parte que se apresenta: “Assim, tanto os campos de experiência não são nomeados 

como áreas de conhecimento, quanto as aquisições ocorridas não são apontadas em 

termos de domínio de conceitos, mas como capacidades construídas pela 

participação da criança em situações significativas” (p. 21). 

 

Ao mesmo tempo em que o texto afirma que “as aquisições ocorridas não são 

apontadas em termos de domínio de conceitos [...]”, as diferentes áreas do 

conhecimento são destacadas em todos os campos de experiência da educação infantil. 

Mesmo que sejam formas distintas de reflexão, creio que do modo como elas se 

apresentam no texto, exige uma atenção especial para sua definição, sobretudo, quando 

se propõe a articulação com o ensino fundamental. Como esclarecer “domínio de 

conceitos?”. Esta é uma parte muito delicada e importante do texto, pois dois fatores 

poderiam decorrer de uma falta de compreensão por parte dos leitores: um, que apenas 

ocorreu uma substituição de nomenclatura entre campos de experiências e áreas de 

conhecimento, e outro que o destaque dado às áreas do conhecimento pressupõe a 

possibilidade de sua manutenção na prática pedagógica, ainda que tais enunciados não 
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apontem para isso (sugiro incluir uma imagem explicativa conforme apresentado na 

reunião de novembro/2015, pois de acordo com o exposto no texto, ajudaria a tornar 

mais claro e elucidativo como as áreas de conhecimento estão subjacentes e se articulam 

com todos os campos de experiência).  

 

No decorrer do texto, dá-se destaque aos “direitos de aprendizagem e ao 

desenvolvimento”. Enquanto o conceito de aprendizagem se apresenta de forma mais 

clara, o conceito de desenvolvimento aparece frequentemente muito solto/fluido. 

Desenvolvimento pressupõe várias formas de pensá-lo e possibilitá-lo na experiência 

com as crianças. O que é desenvolvimento no contexto da educação infantil? Sugiro 

conceituá-lo melhor, conforme já apontara Jobim e Souza (1996, p. 45), de modo a 

superar seu enfoque “pedagógico - normativo” ou “biológico - evolucionista” ainda 

presente nas práticas da educação infantil, em que a criança “[...] jamais vista por inteiro, 

como membro de uma classe social situada histórica, social e culturalmente, é 

seccionada em infinitos comportamentos e/ou habilidades”. 

 

Há uma coerência entre os campos de experiência e seus respectivos objetivos na forma 

como estão elaborados, contudo, há uma ênfase recorrente às experiências com as 

crianças das creches, sobretudo os bebês. Tal destaque, sem dúvida, procura superar a 

escassa referência aos bebês no trabalho pedagógico da educação infantil, o que é 

fundamental e de suma importância para os objetivos do documento.  

 

Contudo, considerando que na educação infantil, outros tipos de demandas se colocam 

às práticas pedagógicas e ao currículo da educação infantil, principalmente quando o 

acesso ao mundo letrado continua a cair nas armadilhas dos exercícios de prontidão e de 

escolarização das crianças. Discorrer sobre tal questão pressupõe penetrar nas camadas 

ainda subterrâneas da necessária articulação entre educação infantil e ensino 

fundamental e enfrentar a discussão em torno do que entendemos por 

“conhecimento/saberes/conteúdos” sem desconsiderar, certamente, a experiência de 

aprender por meio de diferentes formas de expressão das crianças que vivem no campo 

e/ou em contextos urbanos. 

 

Esta questão precisa ser considerada no documento, pois muitas práticas de leitura e 

escrita já fazem parte da vida das crianças, ainda que de formas muito controversas. E 
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aquelas crianças que não têm acesso a tais experiências em função de sua condição 

socioeconômica ou em função de outros fatores? Não teriam também direito de acessar 

experiências de leitura e escrita sem prejuízo à sua capacidade simbólica, às suas formas 

singulares de expressão, às brincadeiras, ao lúdico, às interações, às sociabilidades a 

serem construídas no cotidiano da educação infantil? 

 

Recorro à pesquisa de Patrícia Corsino “Infância, linguagem e letramento: educação 

infantil na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro” (2003) quando, à época, 

questionava: “Qual o lugar da educação infantil na formação de leitores?”  

 

Esta pergunta tem que ser repensada no interior das políticas públicas de educação 

infantil, pois a linguagem, como condição da historicidade humana, é um tema que deve 

ser tratado como expressão clara de um direito das crianças da educação infantil. O que 

seriam então “direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento neste caso? Não estaria 

aqui tal possibilidade inscrita também no direito de as crianças “terem acesso a 

processos de apropriação, de renovação e de articulação de saberes e conhecimentos, 

como requisito para a formação humana, para a participação social e para a cidadania, 

desde seu nascimento até seis anos de idade”, conforme expresso na página 17 do 

documento? Não seria também uma oportunidade de enfrentar desigualdades 

educacionais no que diz respeito “ao acesso a bens culturais e vivências da infância”, 

realizando um trabalho que lhes possibilitem terem acesso à cultura letrada, 

fortalecendo, assim, a concepção de educação infantil como espaço democrático de 

convivência cidadã? Por sua vez, destaca Kramer (2003, p 68), 

 

“[...] leitura e escrita se constroem no processo de inserção, imersão e 

produção na/da cultura. Essa entrada não se dá pela via do treinamento 

mecânico, nem por meio de uma suposta prontidão, mas pela garantia de 

acesso das crianças ao mundo da escrita, mais claramente à literatura, pela 

garantia de acesso dos profissionais que atuam com as crianças à 

leitura/escrita e, ainda, pelo delicado trabalho de constituição da 

subjetividade de adultos e crianças de modo que todos acreditem que podem 

aprender, que tenham auto-estima positiva propícia ao aprendizado posterior”. 

 

É público e notória a inclusão das diferentes áreas do conhecimento nas práticas 

pedagógicas da educação infantil – infelizmente, de forma equivocada e escolarizante. 

Além disso, inúmeros concursos públicos estão sendo demandados por profissionais de 

diferentes campos disciplinares, vide Projeto de Lei em tramitação no Congresso 
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Nacional que propõe a formalização do ensino de artes, compreendendo 

obrigatoriamente a música, as artes plásticas e as artes cênicas como componente 

curricular de todas as etapas e modalidades da educação básica. Isso para dizer o quanto 

nos municípios brasileiros, diferentes “disciplinas” já compõem formalmente o 

currículo da educação infantil.  

 

Parece que tais iniciativas se utilizam das formas veladas e disparatadas em torno das 

áreas do conhecimento na educação infantil e se apresentam como uma alternativa às 

políticas de educação infantil, transformando-se em uma estratégia escolarizante, 

disciplinar e, muitas vezes, como uma ação complementar às denominadas “atividades 

pedagógicas”. Sem falar no frequente apelo, por parte das famílias, da inclusão de 

processos pedagógicos mais sistematizados de alfabetização na educação infantil.  

 

Expor as possibilidades da leitura e da escrita como uma prática social e cultural, como 

um direito das crianças ampliar a sua leitura de mundo e como uma experiência 

importante para sua formação humana e social, talvez seja um caminho importante para 

começarmos a situar mais claramente tal questão sem que tais experiências se 

sobreponham a outras formas tão importantes de expressão e manifestação das culturas 

infantis. Em um contexto em que as ambiguidades e as contradições ficam despojadas 

de dimensão ética e de clareza conceitual sobre a leitura e escrita no campo da educação 

infantil, tudo pode se tornar “indistinto e especulativo”.  

 

Analisando os objetivos dos campos de experiência da educação infantil com os 

objetivos apresentados pelas diferentes áreas de conhecimento para os primeiros anos 

do ensino fundamental, há uma desconexão que certamente dificultará uma pretensa 

articulação entre esses dois níveis da educação básica, além de comprometer a 

consolidação de um “rito de passagem” da educação infantil para o ensino fundamental, 

que pressupõe compreendê-lo à luz dos “ritos luminares” (o tempo de conhecer o novo), 

“ritos preliminares” (os momentos vividos com a chegada à instituição e a “separação” 

da família e, neste caso, da educação infantil) e os “ritos pós-liminares” (momento de as 

crianças agregarem novas experiências com o acesso e permanência na instituição), 

conforme nos inspira Gennep (2011). Questão esta que deve ser tratada também com os 

assessores responsáveis pelo texto da primeira etapa do ensino fundamental. 
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Quanto à adequação ou não de propor objetivos de aprendizagem em diferentes 

agrupamentos por faixas etárias no próprio documento da BNCCEI ou em documento 

específico, minha sugestão é de que os campos de aprendizagem e seus respectivos 

objetivos contemplem grupos de faixas etárias, com o cuidado de não enfatizar um 

grupo etário em detrimento de outro e até mesmo desvinculá-los do conjunto de 

experiências da/na educação infantil e das características próprias das culturas infantis. 

Assim, destacar no documento da Base, objetivos de aprendizagem, parece ser uma 

proposta interessante, pois não só facilitaria a compreensão e aplicação do documento, 

mas daria a possibilidade de cada sistema de ensino e instituição elaborar 

posteriormente uma proposta curricular mais detalhada, segundo seu próprio contexto e 

características locais e regionais. Vale aqui destacar que a apresentação sistematizada e 

mais clara dos objetivos foi um dos motivos de maior compreensão e divulgação do 

RCNEI, não obstante as contradições teórico-metodológicas nele presentes.  

 

 

III – Outros aspectos de apreciação do documento 

 

O documento faz uma menção sobre a gestão do tempo, mas sem referir-se à jornada 

ampliada na educação infantil. Esta tem sido uma discussão marginal na educação 

infantil e diante dos desafios propostos na Meta 6 do novo PNE “Oferecer educação em 

tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 

educação básica” (BRASIL, 2014), e com o crescente estímulo à oferta e ampliação da 

educação em tempo integral na educação básica, sem dúvida, a educação infantil será 

um espaço estratégico para a ampliação dessa oferta, o que certamente implicará numa 

conturbada relação entre o “tempo regular” de atendimento e o “tempo integral”.  

 

Além disso, se estamos a tratar de uma base curricular comum para a educação infantil, 

este tema não pode ficar invisibilizado, sobretudo no que diz respeito ao sentido de suas 

experiências com as crianças, pois, conforme pesquisa realizada (ARAÚJO, 2015), uma 

exigência paradoxal de responsabilidades públicas tem se colocado à educação infantil. 

Neste caso, a jornada ampliada, muitas vezes, tem se apresentado como uma 

experiência apartada dos princípios pedagógicos que constituem a própria educação 

infantil. Tais reflexões nos ajudam a pensar sobre o cabe à educação em tempo integral 
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na educação infantil, principalmente em contextos onde o “mérito da necessidade” tem 

adquirido uma legitimidade inquestionável de acesso. 

 

Como sugestão, proponho destacar que nos casos de um trabalho de educação em tempo 

integral na educação infantil, sejam considerados os mesmos princípios, direitos e 

objetivos previstos na BNCCEI, articulados às possibilidades de interação das crianças 

como os diferentes espaços culturais e sociais da cidade.  

 

 

IV - Considerações Finais 

 

Considerando a importância histórica e estratégica da BNCCEI, uma ampla divulgação 

do documento a todos os municípios brasileiros, seja por meio impresso ou digital, far-

se-á necessária. Contudo, tendo em vista a novidade contida em sua proposição teórico-

metodológica, seria interessante o MEC/SEB/COEDI elaborar um pequeno vídeo 

explicativo-introdutório da BNCCEI (com aproximadamente dois a tres minutos), como 

material a ser utilizado nos encontros de formação/estudos dos profissionais de 

educação infantil. 

 

Atualmente, uma quantidade considerável de produção acadêmica no campo da 

educação infantil tem sido colocada à disposição do público, mas são poucos os que têm, 

de fato, acesso a tais produções. Tendo em vista as dimensões continentais de nosso 

País, bem como, as diferentes e precárias formas de acesso às informações, buscar 

instrumentos mais ágeis e eficazes na divulgação da BNCC para a Educação Infantl é 

um desafio importante a perseguir, sobretudo se vislumbrarmos as demandas por novos 

processos formativos que certamente serão desencadeados com a Base.  
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