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Colaborações da Rede Nacional Primeira Infância à 3ª versão da 

Base Nacional Comum Curricular 

 

Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da 3ª versão da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) no processo conduzido pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE), o GT Educação Infantil da Rede Nacional Primeira Infância 

(RNPI) apresenta as seguintes considerações e sugestões.  

 

Observação geral 

É notável que a terceira versão tenha mantido a essência da concepção da 

BNCC para a etapa da Educação Infantil, que estava presente desde a primeira 

versão. É importante respeitar as características da fase de vida das crianças de até 

seis anos de idade. Assegura-se assim, a concepção holística de criança, como 

capaz, ativa, construtora do seu conhecimento na interação com o mundo físico e 

social. Essa é a concepção integral e integrada da aprendizagem e do 

desenvolvimento. Consideramos crucial recuperar algumas questões que tocam no 

âmago das concepções de educação infantil, que estavam na segunda versão e 

foram modificadas nesta.  

 

1 – O texto introdutório omite aspectos importantes que embasam a Educação 

Infantil, em especial em sua primeira etapa, a creche 

  É relativamente recente a incorporação da Educação Infantil à Educação 

Básica, tanto pela legislação (CF e LDB) quanto pela prática educacional dos 

sistemas de ensino.  Seu primeiro segmento – a creche ou a educação infantil do 

nascimento aos três anos de idade – migrou da área da assistência para a área da 

educação.  Por essa razão, consideramos necessário que a BNCC explicite a 
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concepção educacional dessa etapa.  Que expresse qual é a concepção de criança e 

infância e que fale da singularidade e diversidade, do direito à educação a partir do 

nascimento. Igualmente importante é abordar a aprendizagem como processo pelo 

qual a criança se constrói, o papel mediador do professor, que cuida e educa ao 

mesmo tempo. Da mesma forma, é importante dar a devida atenção à relação 

escola e família e à ação complementar da educação infantil à aprendizagem e 

desenvolvimento que ocorre no contexto familiar e comunitário.  Defendemos a 

Educação Infantil - creche e pré-escola - de qualidade, como política pública 

educacional para atendimento das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses como a 1ª 

etapa da educação básica. 

Finalmente, esse item deve fazer a articulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil com a BNCC.  Pelas razões expostas, a seção “A 

relação da BNCC com as Diretrizes Curriculares na Educação Infantil”, que traz seus 

fundamentos e princípios de forma mais clara e precisa, deve ser mantida nesta 

terceira versão, da qual foi excluída. 

 

2 – Relação entre Cuidar e Educar  

Não é explicitada nos princípios a ideia de que é nesta faixa etária que as 

crianças estão ativamente voltadas à construção da sua subjetividade e que esta é a 

base das aprendizagens e do desenvolvimento.  Isto é grave, pois desvincula o 

educar do cuidar, criando fortes expectativas cognitivas em detrimento de outros 

âmbitos fundamentais do desenvolvimento humano.  

A concepção de um corpo segmentado está presente, reduzindo a dimensão 

física, muito contraditória e inadequada em relação às práticas do cuidado. 

Este aspecto contraria os princípios enunciados na introdução sobre 

educação integral:  
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(...) reconhecendo que a educação básica deve visar à formação e ao 

desenvolvimento humano global, o que implica romper com visões reducionistas que 

privilegiam a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. 

As crianças de 0 a 3 anos estão num momento precioso de seu 

desenvolvimento.  Elas precisam ser reconhecidas em suas especificidades e vistas 

como pessoas inteiras. Elas não estão individualmente sozinhas na escola, pois 

trazem consigo todas as expectativas de suas famílias quanto a aprendizagens, 

socialização e cuidados. Os momentos de cuidados são fundamentais para a 

construção da criança enquanto indivíduo, pois é o momento do bom trato, aquele 

em que a criança pode ser tratada de forma individual. A atenção específica que lhe 

é dedicada nesse momento favorece a formação de um vínculo afetivo no qual a 

criança aprende o que é ser cuidada pelo seu professor, portanto, ganha 

subjetividade e humanidade.  

Os cuidados físicos para as crianças de 0 a 3 anos estão colocados no 

princípio da Educação integral. São uma forma de ter seus direitos de aprendizagem 

assegurados, na medida em que aprendem sobre si mesmos, entendem como 

funciona seu corpo, quais são os seus desejos e como precisam se comunicar para 

que os adultos ao seu redor possam ajudá-las.  É essencial que esta dimensão 

humana esteja presente na educação infantil, dentro do seu campo de experiências.  

 

3 – Campo de Experiências 

Temos observações e sugestões para aperfeiçoar esse item, em relação à 

conceituação de campo de experiência, sua relação com direitos e objetivos de 

aprendizagem e quanto ao campo denominado “oralidade e escrita”. 

 

a) Na Educação Infantil, a BNCC se constrói sobre a noção de Campos de 

Experiência, que constituem a concepção mais avançada na pedagogia da infância.  
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Tratam de como as crianças estão no mundo e aprendem sobre ele, sobre si 

mesmas e sobre os outros. Por ser uma proposição inovadora, o documento da 

Base precisa explicitar melhor o significado dinâmico de ”campo de experiência”. 

Igualmente, a relação entre eles e a relação deles com os direitos e os objetivos de 

aprendizagem, tal como constava na 2ª versão. Nesse aspecto, propomos retornar 

ao texto daquela segunda versão. 

b) A terceira versão substituiu a designação do 5º campo de experiência 

“escuta, fala, pensamento, imaginação” por “oralidade e escrita”. Com isso, o 

campo conceitual desenvolvimento, aprendizagem e linguagem na educação 

infantil é reduzido às atividades do falar e escrever. Um vasto campo de experiência 

de aprendizagem fica, assim, reduzido aos limites de uma disciplina escolar e à 

alfabetização no sentido mais estrito. Em vez de contribuir para enriquecer a 

aprendizagem possível e importante nesse campo, que dá amplitude e 

profundidade ao mundo da comunicação falada e escrita, o texto a empobrece, 

limitando-a à prática de leitura de textos e à aquisição de habilidades e 

competências relativas à alfabetização. Em nosso entender, a alfabetização, desde a 

educação infantil, acontece como resultado de um processo ativo por parte da 

criança que pensa, imagina, fala e registra o que pensa e sente em contato com 

livros, com histórias contadas, com teatro de bonecos e outros meios do riquíssimo 

repertório dos educadores.  

Portanto, atendendo ao interesse da 3ª versão da BNCC e mantendo a 

riqueza da aprendizagem nesse campo de experiência, sugerimos que ele seja 

designado como “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO, IMAGINAÇÃO, ORALIDADE E 

ESCRITA”. 

 

mailto:secretariaexecutivarnpi@primeirainfancia.org.br
http://www.primeirainfancia.org.br/


 
 
 

 

CECIP Centro de Criação de Imagem Popular  

 
 secretariaexecutivarnpi@primeirainfancia.org.br  

Rua da Glória, 190/202  •  Rio de Janeiro, RJ • 20241-180 

(21) 2509 3812 • www.primeirainfancia.org.br  

SECRETARIA 

EXECUTIVA 

(2015/2017)  

c) É importante notar que nesta terceira versão, no campo de experiências 

sobre Corpo, Gestos e Movimentos, a concepção de corpo aparece reduzida 

exclusivamente a um corpo físico, o que significa destituir este campo de 

experiências de todo seu potencial simbólico e sua força emocional. 

 

4 – As crianças e sua relação com o conhecimento  

Nesta terceira versão o tema do conhecimento está praticamente ausente.  

Ora, nesta etapa da Educação Básica, as crianças têm todo o direito de acesso ao 

patrimônio científico, cultural, tecnológico e artístico produzido pela humanidade. 

Mais do que isso, as crianças, ao conhecerem este patrimônio, têm o direito de 

manifestarem sua capacidade crítica, inventiva e indagadora a respeito do mundo.  

Esse conhecimento vai além de brincadeiras e interações, que são os eixos desta 

etapa, conforme consta das DCNEI.  Trata-se de processos que põem em ação o 

pensamento, a razão, a análise, o julgamento, a crítica, a comparação, a síntese e a 

compreensão sobre os fenômenos físicos e sociais, da forma como as crianças 

possam expressar. Quando interrogam o mundo, transformam-se em produtoras do 

próprio conhecimento. Falar da cultura da infância é falar desse lugar em que as 

crianças podem transitar pelas diversas áreas do Conhecimento, entre elas a 

Ciência, sem deixarem de ser crianças, sem se afastarem das funções históricas da 

Educação Infantil, como o cuidar e o educar, o brincar e o interagir. Não se trata de 

regular as crianças e a Educação Infantil nos cânones das Ciências e do rigor do 

método que elas exigem para apropriação/produção de conceitos científicos. Pelo 

contrário: a questão que se coloca é: qual conhecimento para qual infância e para 

qual criança em seu tempo histórico, social, cultural e de desenvolvimento humano?  
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5 – Objetivos de Aprendizagem e desenvolvimento 

A divisão em faixas etárias estanques, se compreendidas de forma rígida, 

corre o risco de prejudicar a criança, pois quando se cria expectativas dentro de 

uma faixa etária, a classificação e comparação tornam-se inevitáveis e este não é o 

objetivo deste documento. Portanto, falar em bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas, sem definir uma idade precisa, é mais justo e adequado.  

Nesta terceira versão, os objetivos de aprendizagem não têm correlação 

entre si ao longo da escolaridade, conforme se deseja, e estão expressos de 

maneira pouco clara, além de alguns revelarem uma completa incompreensão de 

como a criança pequena aprende.  Alguns objetivos desconsideram a criança como 

sujeito da aprendizagem, colocando-a como receptáculo de informações que por 

vezes vão além e outras vezes ficam aquém do que as crianças são capazes.  

Quando não revelam simplesmente terem por base concepções ultrapassadas.  

Um exemplo: 

 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

BNCEI v.2 BNCEI v.3 

Dialogar sobre diferentes assuntos em 

rodas de conversa e brincadeiras 

 

Criar e contar histórias oralmente, 

com base em imagens ou temas 

sugeridos 

A nova redação exclui o diálogo, talvez porque não compreenda ou 

reconheça que a conversa é uma das mais importantes situações 

comunicativas das crianças e espaço fundamental de letramento. Dialogar 
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

BNCEI v.2 BNCEI v.3 

sobre as histórias lidas é mais importante para o desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita do que criar e contar a partir de imagens.   

Contar histórias a partir de imagens é um clássico da tradição alfabetizadora, 

sem sentido. Oferecer cartazes, livros de imagens ou “temas” isolados é 

forçar as professoras a oferecerem atividades escolares ultrapassadas, 

acreditando que as crianças aprenderão, isso em se tratando de crianças de 2 

a 3 anos! Sabe-se hoje que para “criar”, é preciso conhecer muitas e variadas 

histórias e conversar sobre elas. 

Criar sons, rimas e gestos em brincadeiras 

de roda e outras 

Manusear diferentes portadores 

textuais, demonstrando reconhecer 

seus usos sociais e suas 

características gráficas 

Manusear não deveria ser objetivo educativo. É muito pouco e muito pobre, 

reconhecer induz a atividade perceptiva e não elaboração de pensamento, 

induz a teste. 

 

Este e outros exemplos que poderíamos citar demonstram claramente a 

necessidade de uma cuidadosa revisão para que não venham a penalizar a criança. 
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São estas as nossas observações, que sintetizam todo um esforço realizado 

por especialistas com o objetivo de contribuir para que tenhamos o que é melhor 

para as crianças na BNCC. Agradecemos a oportunidade de participar e contribuir 

na elaboração de um documento fundamental para milhões de crianças, famílias, 

escolas e seus profissionais. 

 

Julho de 2017 

 

 

Cisele Ortiz 

Coordenadora do GT de Educação Infantil da Rede Nacional Primeira Infância 

 

Claudius Ceccon 

Coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância 
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