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“Só a cooperação leva à autonomia.” 

Piaget (1994, p. 299). 



 

RESUMO 

A presente pesquisa “a construção da autonomia na educação infantil: uma análise 
dos documentos curriculares nacionais a partir da concepção interacionista" 
objetivou verificar e analisar se os documentos curriculares nacionais, que norteiam 
a construção das propostas curriculares e pedagógicas das escolas infantis, 
incorporam e explicitam orientações relacionadas à construção da autonomia na 
criança. Juntamente, como objetivos específicos pretendeu verificar nos documentos 
do campo curricular, os fundamentos norteadores que priorizam princípios, direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento e competências relacionadas ao 
desenvolvimento da autonomia na criança; compreender o conceito e o processo de 
construção da autonomia na criança, a partir das concepções interacionistas de 
Piaget e Vygotsky; analisar as orientações relacionadas à construção e o 
desenvolvimento da autonomia na criança estabelecendo vínculos entre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base Nacional Comum 
Curricular e as concepções teóricas interacionistas. Metodologicamente, a pesquisa 
insere-se em uma abordagem qualitativa de investigação, tendo como delineamento, 
a pesquisa documental, mais especificamente as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular. A sustentação teórica 
da pesquisa foi encontrada em Piaget (1994; 2011), Vygotsky (1991), La Taille 
(2019), Legislação Educacional Brasileira (BRASIL, 1996; 1998; 2009; 2018) e em 
outros teóricos, estudiosos das teorias interacionistas, de igual importância. Os 
resultados encontrados permitiram concluir que tanto as DCNEI, quanto a BNCC, 
incorporam e explicitam nos seus textos, orientações relacionadas à construção da 
autonomia estando diluídas na décima competência geral, nos princípios éticos, nos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e em conceitos, expressando assim, 
uma formação fundamentada na integralidade do ser humano. Conclui-se que cabe 
à Educação Infantil desenvolver a passagem da criança, de um estado de anomia 
para o estado de heteronomia, no sentido piagetiano e, no sentido vygotskiano, agir 
por conta própria. Cabe ao professor, o papel de mediador no processo de 
desenvolvimento pleno da criança e cabe a escola, desenvolver a autonomia 
enquanto fim da educação. É através do trabalho cooperativo, da relação de respeito 
entre alunos e professor, da compreensão do sujeito/aluno como construtor de seu 
conhecimento, que se pode desenvolver a autonomia. 

 
Palavras-Chave: Autonomia. Educação Infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular. 



 

 

ABSTRACT 
 

The present research "the construction of autonomy in early childhood education: an 
analysis of national curriculum documents from an interactionist conception" aimed to 
verify and analyze whether the national curriculum documents, which guide the 
construction of curricular and pedagogical proposals in preschools, incorporate and 
explain guidelines related to the construction of autonomy in the child. Together, as 
specific objectives, it was intended to verify in the documents of the curricular field, 
the guiding principles that prioritize principles, learning and development rights and 
competences related to the development of autonomy in the child; understand the 
concept and the process of construction of autonomy in the child, from the 
interactionist conceptions of Piaget and Vygotsky; analyze the guidelines related to 
the construction and development of autonomy in the child, establishing links 
between the National Curriculum Guidelines for Early Childhood Education, the Base 
Na Curriculum common knowledge and the interactionist theoretical conceptions. 
Methodologically, the research is part of a qualitative research approach, having as 
outline, documental research, more specifically the National Curriculum Guidelines 
for Early Childhood Education and the Common National Curriculum Base. The 
theoretical support of the research was found in Piaget (1994; 2011), Vygotsky 
(1991), La Taille (2019), Brazilian Educational Legislation (BRASIL, 1996; 1998; 
2009; 2018) and in other theorists, scholars of interactionist theories, of equal 
importance. The results found allowed us to conclude that both the DCNEI and the 
BNCC incorporate and explain in their texts guidelines related to the construction of 
autonomy, being diluted in the tenth general competence, in ethical principles, in 
learning and development objectives and in concepts, thus expressing, a formation 
based on the integrality of the human being. It is concluded that Kindergarten is 
responsible for developing the child's transition from a state of anomie to a state of 
heteronomy, in the Piagetian sense and, in the Vygotskian sense, acting on its own. 
It is up to the teacher, the role of mediator in the child's full development process, 
and it is up to the school to develop autonomy as the end of education. It is through 
cooperative work, the respectful relationship between students and teacher, 
understanding the subject/student as a builder of their knowledge, that autonomy can 
be developed. 

 
Keywords: Autonomy. Child education. National Curriculum Guidelines for Early 
Childhood Education. Common National Curriculum Base. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, de acordo com 

seus documentos mandatórios, apresenta como finalidade maior, o pleno 

desenvolvimento do sujeito, de zero a cinco anos de idade. Por seu caráter 

educativo, as propostas das escolas devem contemplar aprendizagens relacionadas 

ao desenvolvimento de competências e objetivos de aprendizagem que ampliem o 

universo de conhecimentos e experiências, propiciem a socialização, o 

desenvolvimento da comunicação e a construção da autonomia, tendo como pilares 

sólidos na construção e desenvolvimento de suas propostas, os princípios éticos, 

estéticos e políticos, constantes em suas diretrizes. As concepções que norteiam as 

propostas pedagógicas e curriculares entendem a criança como um sujeito de 

direitos, que produz cultura e que constrói a sua identidade através de interações, 

brincadeiras e cuidados. 

A autonomia, portanto, encontra-se nas propostas e práticas das escolas, 

explícita ou implicitamente. Buscam construir a autonomia na criança, no sentido de 

desenvolver a capacidade de agir por conta própria. Esta concepção é bastante 

restrita e rasa de fundamentos teóricos, tanto da área da Psicologia como da área 

da própria Pedagogia. A concepção interacionista, representada aqui nas ideias de 

Piaget e Vygotsky, ampliam o significado da autonomia moral, permitindo alargar 

conceitos e construir um referencial teórico de suma valia. Permitem verificar e 

analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular – 

Educação Infantil, sobre a presença e o tipo de abordagem dada à construção da 

autonomia na criança. 

Dessa forma, a presente pesquisa denominada “A construção da autonomia 

na Educação Infantil: uma análise dos documentos curriculares nacionais a partir da 

concepção interacionista” delimitou a sua investigação nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e na Base Nacional Comum Curricular – 

Educação Infantil, procurando verificar, como problemática da pesquisa, se os 

Documentos Curriculares Nacionais, que norteiam a construção das propostas 

curriculares e pedagógicas das escolas infantis, incorporam e explicitam orientações 

relacionadas a construção da autonomia na criança. 

Como hipótese da pesquisa, a partir de conhecimentos prévios, procurou-se 

constatar a veracidade de que os Documentos Curriculares Nacionais, mais 
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especificamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a 

Base Nacional Comum Curricular - Educação Infantil, incorporam implícita ou 

explicitamente nos seus textos, orientações relacionadas a construção da autonomia 

na criança, diluídas nos princípios éticos, nas competências socioemocionais, nos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e em conceitos, expressando assim, 

uma formação fundamentada na integralidade do ser humano. 

Objetivou de maneira geral, analisar se os documentos curriculares nacionais, 

que norteiam a construção das propostas curriculares e pedagógicas das escolas 

infantis, incorporam e explicitam orientações relacionadas a construção da 

autonomia na criança. Os objetivos específicos foram: 

a) Verificar nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e na 

Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil, ambos documentos do 

campo curricular, os fundamentos norteadores que priorizam princípios, 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento e competências relacionadas ao 

desenvolvimento da autonomia na criança. 

b) Compreender o conceito e o processo de construção da autonomia na 

criança, a partir das concepções interacionistas de Piaget e Vygotsky; 

c) Analisar as orientações relacionadas a construção e o desenvolvimento da 

autonomia na criança estabelecendo vínculos entre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil e as 

concepções teóricas interacionistas. 

Os fundamentos teóricos necessários para a compreensão e atendimento ao 

problema da pesquisa foram encontrados em Piaget (1994; 2011), Vygotsky (1991), 

La Taille (2019), Legislação Educacional Brasileira (BRASIL, 1996; 1998; 2009; 

2018) e em outros teóricos, estudiosos das teorias interacionistas, de igual 

importância. 

Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se os pressupostos da pesquisa 

documental, com a finalidade de conhecer as contribuições científicas sobre a 

delimitação do assunto e, analisar os documentos oficiais que se encontram em 

arquivos públicos de consulta, verificando e determinando os sentidos do seu texto. 

Procedeu-se a análise de caráter objetivo e imparcial, interpretando e situando-o em 

uma determinada estrutura teórica. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, quais sejam: O primeiro 

capítulo apresenta a introdução; o segundo capítulo trata da sustentação teórica da 
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pesquisa, apresentando os seguintes subcapítulos: a autonomia nos documentos 

curriculares nacionais: as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e 

a base nacional comum curricular; o processo de construção da autonomia na 

perspectiva interacionista. O terceiro capítulo apresenta a questão metodológica da 

pesquisa e o quarto e quinto capítulos, respectivamente, expõem os resultados e as 

conclusões da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1 A AUTONOMIA NOS DOCUMENTOS CURRICULARES NACIONAIS: AS 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E A 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 
O tema central dessa pesquisa trata do desenvolvimento da autonomia na 

criança, contextualizando-a (a criança), na etapa da Educação Infantil e na idade, 

portanto, de zero a cinco anos. Busca-se, inicialmente, nos documentos curriculares 

nacionais a presença e o significado atribuído à autonomia da criança. Apresentam 

inicialmente, ambos os documentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil - Resolução n. 2/2009 (BRASIL, 2009b) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2018), principalmente na parte introdutória e na etapa da 

Educação Infantil. Na sequência, apresenta às concepções interacionistas de Piaget 

e Vygotsky, sobre o desenvolvimento da autonomia na criança, encontradas em 

obras dos próprios teóricos ou em releitura de estudiosos dessas concepções. 

 
2.1.1 A presença e o significado da autonomia nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil 

 
A Educação Infantil, no Art. 29º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, é reconhecida como primeira etapa da educação básica e tem por 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos e onze meses de 

idade, em seus aspectos psicológicos, intelectual, físico e social, complementando a 

ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). É de competência dos Municípios 

garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade e toda a 

criança em idade escolar deve ter seus direitos garantidos. 

Complementando, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) – Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, em seu 

Artigo 5°, essa etapa é concebida como: 

 
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 
creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 
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5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados 
e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2009b, p. 1). 

 

Nesta etapa, com vistas a potencializar o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças, vinculando o cuidar e o educar1, deve ser realizado o 

compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a 

família. Os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas requerem um 

trabalho integrado entre os dois contextos, visando a socialização, a autonomia e a 

comunicação. 

A Resolução N° 5, de 17 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009b) fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que orientam os 

profissionais da educação nas atividades a serem desenvolvidas seguindo as 

instruções que regem tal documento. A respectiva Resolução constitui-se em um 

conjunto de definições sobre princípios, organização, desenvolvimento e avaliação 

das propostas pedagógicas das escolas de Educação Infantil. 

Em seu Art. 3°, esta Resolução postula o currículo como um 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, 2009b). As propostas pedagógicas devem ser articuladas 

de modo que tenha como principal objetivo a evolução completa da criança, tendo-a 

como o centro do planejamento curricular. Concebe a criança como um ser histórico, 

de direitos que, nas interações, relações, constrói sua identidade pessoal e coletiva 

e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 

2009b). 

Os princípios que norteiam as propostas pedagógicas, de acordo com as 

Diretrizes, são: 

 
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito 
à ordem democrática. 

 
1 Conforme o Parecer CNE/ CEB nº 20/2009, que trata da revisão das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, “as instituições de Educação Infantil devem assegurar a 
educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo 
educativo” (BRASIL, 2009a, p. 9). 
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Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 
2009b, p. 2). 

 

Sobre os princípios éticos, as crianças devem desenvolver atitudes de 

solidariedade, respeito entre os colegas, ao meio ambiente e aos recursos naturais. 

Já com relação aos princípios políticos, deve-se construir práticas educativas que 

promovam uma formação participativa e crítica do aluno, de modo que saiba opinar, 

mas respeite a opinião do outro e, juntamente, devem proporcionar aos alunos o 

conhecimento das mais diversas manifestações artísticas e culturais, obedecendo 

assim, ao princípio estético constante na Resolução. 

As diretrizes trazem articuladas as práticas pedagógicas que compõem a 

proposta curricular da Educação Infantil devendo ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira, garantindo várias experiências, dentre elas, as que 

“possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia 

das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar” 

(BRASIL, 2009b, p. 4) e “ampliem a confiança e a participação das crianças nas 

atividades individuais e coletivas”. 

Vale lembrar e reforçar os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), enquanto primeiro documento 

orientador para construção dos currículos da Educação Infantil, anterior a Base 

Nacional Comum Curricular. Em seu volume dois que trata da formação pessoal e 

social, apresenta concepções que embasam a construção da identidade e da 

autonomia, a qual se aproxima do que apresentam os documentos oficiais e os 

teóricos interacionistas aqui apresentados. 

 
A autonomia, definida como a capacidade de se conduzir e tomar decisões 
por si próprio, levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, 
bem como a perspectiva do outro, é, nessa faixa etária, mais do que um 
objetivo a ser alcançado com as crianças, um princípio das ações 
educativas. Conceber uma educação em direção à autonomia significa 
considerar as crianças como seres com vontade própria, capazes e 
competentes para construir conhecimentos, e, dentro de suas 
possibilidades, interferir no meio em que vivem. Exercitando o autogoverno 
em questões situadas no plano das ações concretas, poderão gradualmente 
fazê-lo no plano das idéias e dos valores (BRASIL, 1998, p. 14). 

 

O sentido de autonomia presente nos RCNEI aproxima-se das DCNEI por 

considerar a autonomia como um princípio que conduz toda a ação educação da 
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escola infantil. Neste período que corresponde a primeira infância e segunda 

infância (para a psicologia), do nascimento aos seis anos de idade, desenvolver na 

criança a confiança, a iniciativa e a autonomia, faz-se necessário. De um período de 

total dependência, a criança, pouco a pouco, nas situações cotidianas, aprende a 

controlar suas necessidades fisiológicas e a fazer pequenas escolhas, relacionadas 

a alimentação, brinquedos e roupas. 

 
2.1.2 A presença e o significado da autonomia no documento da Base Nacional 

Comum Curricular 

 
O documento normativo da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2018), aprovado em dezembro de 2017, alinha-se as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009b), no sentido de 

garantir essas orientações legais constantes nas Diretrizes e ampliá-las, 

apresentando-as em forma de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em dez competências gerais e organizando o currículo da 

Educação Infantil, em Campos de Experiências. 

A Base Nacional Comum Curricular, primeiro documento normativo brasileiro 

do campo do currículo trata-se de: 

 
[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo e aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 
de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 7). 

 

A Educação Básica é composta por três grandes etapas: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. A BNCC propõe estratégias, conceitos e 

situações que devem ser trabalhadas em cada fase da educação básica. Está 

estruturada de modo a explicitar as competências que os alunos devem desenvolver 

ao longo de toda a Educação Básica e em cada etapa da escolaridade, como 

expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. 

(BRASIL, 2018, p. 23). 

As dez competências gerais expressas na Base devem perpassar, 

transversalmente, toda a Educação Básica, desde a Educação Infantil ao Ensino 
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Médio, devendo todas as aprendizagens concorrer para assegurar aos estudantes, o 

desenvolvimento destas competências. Referem-se, de forma resumida, à 

construção do conhecimento, ao desenvolvimento do pensamento científico, crítico e 

criativo, ao repertório cultural, a cultura digital, a comunicação, ao trabalho e projeto 

de vida, a argumentação, ao autoconhecimento e autocuidado, a empatia e 

cooperação e, por fim, a responsabilidade e a cidadania (NOVA ESCOLA, 2020). 

A décima competência refere-se à construção da autonomia e a tomada de 

decisões, pelas crianças e também nos jovens que implicam, por sua vez, na 

construção da própria identidade e na compreensão de que o estudante deva ser 

capaz atuar na construção de uma sociedade democrática e solidária. Na íntegra, a 

competência propõe: “agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (Ibid, 

p. 10). 

A Revista Nova Escola em seus textos sobre a BNCC, assim interpreta esta 

competência: 

 
A construção da autonomia e a tomada de decisões são aspectos 
importantes desta competência e exigem ação prática. Isso pode ser 
trabalhado em aula por todos os docentes, ao permitirem que crianças e 
jovens façam escolhas sobre a atividade que será feita, por exemplo, e 
percebam as consequências de suas decisões. Mas também necessita ser 
exercitada além da sala, com apoio da gestão para abrir espaços de 
participação sobre o funcionamento da escola. É algo que pode ser feito de 
maneira gradual, com os estudantes influenciando em uma decisão simples 
até conseguirem interferir em outras mais complexas, de acordo com a faixa 
etária (NOVA ESCOLA, 2020). 

 

O conceito de autonomia perpassa aqui o desenvolvimento da independência 

motora, assumindo também o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral, 

fazendo escolhas justas para si, para o outro e para o mundo. 

Os princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas Diretrizes e acima 

expostos, se complementam e asseguram uma formação integral do sujeito. Estes 

princípios estão contemplados na Base Nacional Comum Curricular por meio de seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento os quais, asseguram: 

 
[...] 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 
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possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural 
(BRASIL, 2018, p. 37). 

 

As crianças têm direito a conviver (com outras crianças e adultos), a brincar 

(de diferentes formas e espaços), a participar (do planejamento, fazendo escolhas e 

se posicionando), a explorar (as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia), a 

expressar (necessidades e emoções) e a conhecer-se (construir sua identidade). 

Assegurando estes direitos elencados acima e considerando que o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança devem assentar-se nas interações e 

brincadeiras, definidos como eixos estruturantes da prática pedagógica da Educação 

Infantil, a Base Nacional Comum Curricular normatiza que a organização curricular 

da Educação Infantil esteja estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito 

dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os 

campos de experiências, de acordo com o documento da Base, “constituem um 

arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2018, p. 40). 

Os campos de experiências são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Em cada campo de 

experiência são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento2 

organizados em três grupos por faixa etária, quais sejam: bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas (Ibid.). Da mesma forma, em cada um dos Campos, 

apresenta-se (na Base) uma descrição sobre o mesmo. 

A organização curricular em Campos de Experiências leva em consideração 

que os bebês e as crianças aprendem e se desenvolvem através de suas próprias 

experiências e vivências do cotidiano, devendo, dessa forma, haver 

intencionalidades na prática pedagógica, conciliando saberes e experiências das 

crianças com os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento constantes nos 

Campos de Experiências. 

 
 
 

2 Constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento “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” (BRASIL, 2018, p. 44). 
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Destaca-se o primeiro dos Campos de Experiências “O eu, o outro e o nós”, 

por tratar da construção da identidade e das relações interpessoais, como se pode 

ver do excerto extraído da própria Base que reforça o conceito de que nas 

experiências sociais a criança identifica-se a si própria e o outro, construindo assim, 

sua subjetividade. 

 
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo 
que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos 
de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 
instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e 
questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 
simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais 
(BRASIL, 2018, p. 40). 

 

Este Campo de Experiência reforça a ideia de construção da autonomia, 

justamente nas relações que realiza no cotidiano da escola infantil. Está na Base “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” (Ibid., p. 40). 

Identifica-se na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, no 

primeiro Campo de Experiência, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

que compreendem conhecimentos, habilidades e também atitudes que, de forma 

direta, referem-se à construção e desenvolvimento da autonomia da criança, a 

seguir: 

 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios (EI02EO02). 
Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações (EI03EO02) (BRASIL, 2018, p. 
45). 

 

Estes dois objetivos explícita e implicitamente direcionados às crianças bem 

pequenas e pequenas azem menção a experiências que devem ser vivenciadas 

para o desenvolvimento da confiança em si próprio e consequentemente, a 

construção da autonomia. 

De acordo com o Professor Paulo Fochi (2016), o Parecer CNE/ CEB nº 

20/2009 (BRASIL, 2009a) que trata da revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, já previa a organização curricular em Campos de 

experiências e a Base, incorporou aos Campos de Experiências direitos de 
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aprendizagem que expressam os diferentes modos como as crianças aprendem, ou 

seja, convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e conhecendo- 

se. Pensar em Campos de Experiências, conceito oriundo das pedagogias italianas, 

significa avançar na direção de uma Pedagogia Emancipatória ou para a 

Participação defendida por Oliveira-Formosinho (2007). Em suas palavras: 

 
Uma pedagogia centrada na práxis de participação procura romper com os 
paradigmas das pedagogias tradicionais, pois a pedagogia participativa 
busca o conhecimento das crianças, da cultura, de suas famílias, em um 
processo de “diálogo e confronto entre crenças e saberes, entre saberes e 
práticas, entre práticas e crenças, entre esses polos de interação e os 
contextos envolventes” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 15). 

 

Esse modo de compreender o currículo impõe (ainda mais) a necessidade de 

imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, 

como se observa no texto da Base. 

 
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, 
de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de 
conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com 
a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais 
(alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas 
experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e 
no encontro com as pessoas (BRASIL, 2018, p. 39). 

 

O texto complementa ainda que o trabalho do professor 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” (Ibid., p. 39), as competências e os objetivos de desenvolvimento e 

aprendizagem, incluindo, a construção da autonomia da criança. 

 
2.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA NA PERSPECTIVA 

INTERACIONISTA DE PIAGET E VYGOTSKY 

 
Os documentos oficiais norteadores da Educação Infantil apresentados no 

capítulo anterior reconhecem a necessidade da construção da autonomia na etapa 

da Educação Infantil. Estas referências estão expressas nos princípios que norteiam 

as propostas pedagógicas (BRASIL, 2009b), na décima competência geral, no 
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Campo de Experiência “o eu, o outro e o nós”, como também em objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento constantes na BNCC (BRASIL, 2018). 

Da mesma forma, por se constituir no problema central desta pesquisa, 

convém buscar em autores, estudiosos do desenvolvimento infantil, a compreensão 

do conceito e do processo de desenvolvimento da autonomia na criança. Definiu-se 

pelas concepções interacionistas de Jean Piaget e Lev Vygotsky, teorias estas que 

ampliam o conceito de autonomia para além da independência motora, assumindo 

principalmente, o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. 

A etimologia da palavra provém do grego autonomia e no Dicionário Online de 

Português significa “aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se 

de seus próprios meios, vontades e/ou princípios. [...] Direito ao livre arbítrio que faz 

com que qualquer indivíduo esteja apto para tomar suas próprias decisões. [...] 

[Filosofia] Kant. Faculdade do ser humano de se autogovernar de acordo com seus 

padrões de conduta moral sem que haja influência de outros aspectos exteriores 

(sentimentos, repressões etc.) [...]. 

 
2.2.1 A autonomia moral em Jean Piaget 

 
 

Jean William Fritz Piaget (1896-1980), epistemólogo suíço, em sua teoria 

sobre a gênese e o desenvolvimento das estruturas mentais até o final da 

adolescência. Para ele, o pensamento da criança vai se estruturando à medida que 

interage com o mundo. 

Os estágios são etapas que a criança percorre no seu desenvolvimento 

cognitivo. Para Piaget, no estágio da inteligência sensório-motor (0 a 2 anos de 

idade), o comportamento é basicamente motor. Na sequência, o estágio pré- 

operacional (2 a 7 anos de idade), é caracterizado pela linguagem. No estágio das 

operações concretas, (7 aos 11 anos de idade), é desenvolvida a capacidade de 

aplicar o pensamento lógico. E por último, no estágio das operações formais (11 – 

12 aos 15 anos de idade), as crianças tornam-se aptas a aplicar raciocínio lógico a 

todas as classes de problemas. Compreender o desenvolvimento da inteligência faz- 

se necessário para o estudo da construção da autonomia na teoria de Piaget. 

Verificam-se com muita relevância os estudos realizados por Piaget, os quais 

apresentam na atualidade suporte para diversos estudos, pesquisas e análises, bem 

como, referência às ações individuais ou coletivas para a criança no seu processo 
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de desenvolvimento. Piaget em sua obra “O juízo moral na criança”, apresenta como 

a criança constrói sua autonomia, no decorrer do tempo, na convivência, nas trocas 

de experiências com os outros em que as relações começam a ser cooperativas e 

significativas para a vida do indivíduo. Nos estudos sobre a moral autônoma, Piaget, 

encontrou fases do desenvolvimento, quais sejam: a anomia, a heteronomia e a 

autonomia (PIAGET, 1994, p. 155). 

A anomia é a fase da ausência de regras, pois o pensamento da criança está 

difuso, tornando muito difícil a absorção das mesmas. Então, sem relação com os 

outros, não há necessidade de moral. O indivíduo como tal conhece apenas a 

anomia e não a autonomia. Inversamente toda a relação com o outro, na qual 

intervém o respeito unilateral conduz a heteronomia. (PIAGET, 1994, p. 155). 

A heteronomia se traduz no respeito à autoridade, em que não há 

consciência, nem reflexão, apenas a obediência. Então, traduz-se basicamente pelo 

seguinte fato: para a criança pequena, a justiça se confunde com a lei e com a 

autoridade (LA TAILLE, 2019, p. 62). Nessa etapa a criança segue as regras, como 

se não pudessem ser violadas, não aceitam mudanças nas mesmas e não 

conseguem ter a autonomia de modificação de normas. Ele explicita que o indivíduo 

em certa etapa pode ver alguma quebra de regras como algo inaceitável, mais tarde 

ele desenvolve sua consciência moral e compreende que regras modificam com o 

tempo e conforme costumes (Ibid., 2019, p.132). No que tange à construção da 

razão, a autonomia explicita-se pela participação irredutível e indispensável do 

indivíduo na elaboração de novas formas de pensar e novos conhecimentos (Ibid., 

2019, p. 131). 

No nível moral, as concepções de bem e mal serão abstratas nas relações 

sociais efetivamente vividas (PIAGET, 1994, p. 19). Para ele, as atividades 

educacionais não devem ficar apenas em discursos, mas que a educação seja 

mediadora, a que a criança vivencie situações que possa desenvolver sua 

autonomia. Para Piaget, eis a definição da autonomia: graças ao uso da razão, o 

sujeito pode, ele mesmo, portanto só, estabelecer suas certezas, liberando-se do 

que a tradição procura pura e simplesmente impor às diversas consciências. (LA 

TAILLE, 1992, p. 132). Para ele o individuo estabelece atitudes autônomas no 

decorrer que desenvolve e entende o contexto que está inserido de modo que 

estabelece sua razão. De outra forma, quando passa a reconhecer a existência do 

outro, em uma relação unilateral, encontra-se no estado de heteronomia. 
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A autonomia, para Constance Kamii, aluna e seguidora de Piaget, em seu 

livro “a criança e o número” (1990), é entendida no sentido piagetiano, enquanto 

capacidade da criança em tomar decisões por ela própria. Assim: 

 
Autonomia não é a mesma coisa que liberdade completa. Autonomia 
significa ser capaz de considerar os fatos relevantes para agir da melhor 
forma para todos. Não pode haver moralidade quando se considera 
somente o próprio ponto de vista. Quando uma pessoa leva em 
consideração os pontos de vista das outras, não está mais livre para mentir, 
quebrar promessas e ser leviano (KAMII, 1990, p. 108). 

 

Ainda em Piaget, em seu livro “para onde vai a educação”, encontrou-se a 

autonomia moral e intelectual enquanto finalidade da educação. Para ele, a 

educação visa: 

 
[...] ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortalecimento 
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, consiste em formar 
indivíduos capazes de autonomia intelectual e moral e respeitadores dessa 
autonomia de outrem, em decorrência precisamente de reciprocidade que a 
torna legítima para eles mesmos (PIAGET, 2011, p. 86). 

 

Ao colocar a autonomia como finalidade da educação, Kamii defende a 

mudança de paradigma na educação. Para ela, “ao mudar o foco de nosso 

pensamento daquilo que “nós fazemos” para “como as crianças se desenvolvem” 

(1990, p. 124), de como aprendem, do ponto de vista da moral, se pode conseguir 

um retorno a antigos valores, tais como o amor pelos estudos e a autodisciplina, e 

às relações humanas. Para Kamii (Ibid.), as escolas reforçam a heteronomia das 

crianças através de testes, notas, estrelas douradas, quarto de castigo, prêmios e 

recompensas e, sem se darem conta, impendem que desenvolvam a autonomia. 

Objetivar a “autonomia com finalidade da educação é, num certo sentido, uma ideia 

que revolucionará a educação” (Ibid., p. 122). 

 
2.2.2 A questão da autonomia do sujeito em Vygotsky 

 
 

Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) nasceu em Orsha, pequena cidade 

da antiga União Soviética. No ano de 1913 ingressou na Universidade de Moscou 

para fazer o curso de Direito, formando-se em 1917. Também frequentou cursos de 

História e Filosofia na Universidade Popular de Shanyavskii. Mais tarde estudou 

medicina em Moscou e em Kharkov, com o objetivo de compreender o 
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funcionamento psicológico do homem, pois queria trabalhar com problemas 

neurológicos. 

Trabalhou como professor e pesquisador de diversas áreas: psicologia, 

pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e mental. Atuou em diversas 

instituições de ensino e pesquisa. Em 1924 mudou-se para moscou, para trabalhar 

no Instituto de Psicologia, e tempos depois fundou o Instituto de Estudos das 

Deficiências. Escreveu em torno de 200 trabalhos científicos, da neuropsicologia até 

crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia, educação e 

questões teóricas e metodológicas relativas às ciências humanas (OLIVEIRA, 1993, 

p. 21). 

Faleceu em 1934, vítima de tuberculose, porém suas ideias multiplicaram-se 

nas obras de seus colaboradores, dentre eles, Alexander Romanovich Luria (1902- 

1977) e Alexei Nikolaievich Leontiev (1903-1979). Ambos faziam parte de um grupo 

de jovens intelectuais na Rússia pós Revolução (Ibid., 1993). 

A teoria de Vygotsky denominada como sócio-histórica, estuda como 

acontece o desenvolvimento e a aprendizagem no ser humano, mais 

especificamente, se ocupa de estudar o surgimento das funções mentais superiores. 

Sua pesquisa tinha foco no comportamento e no funcionamento mental humano do 

indivíduo e como se apropriava do conhecimento. Segundo Arantes, Vygotsky 

identificou quatro grandes planos genéticos, quais sejam: 

 
[...] o plano da filogênese (relativo à história da espécie humana); o da 
ontogênese (relacionado à história do indivíduo da espécie, do nascimento 
a morte); o da sociogênese (relacionado à história de cada grupo cultural) e 
o da microgênese (referente a história, relativamente de curto prazo, da 
formação de cada processo psicológico específico; referente também, à 
configuração única das experiências vividas por cada indivíduo em sua 
própria história singular) (ARANTES, 2003, p. 24). 

 
Estes estudos procuraram identificar os aspectos principais da evolução 

psicológica humana e constituem-se em entradas do desenvolvimento. 

Para a educação, sua teoria é utilizada como base de uma aprendizagem 

cooperativista, de modo que os alunos possam trocar conhecimento entre si, pois, 

para o teórico, a aprendizagem acontece na interação com o outro. 

Ampliou seus estudos sobre aprendizagem e identificou janelas do 

conhecimento, chamadas de zonas ou níveis de desenvolvimento. A Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) está entre a Zona de Desenvolvimento Real, que é 
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o que a criança já sabe e pode realizar sozinha e a Zona de Desenvolvimento 

Potencial, que é até onde a criança consegue chegar, seu potencial. A Zona de 

Desenvolvimento Proximal, portanto, é realizada somente com a ajuda de alguém 

mais capacitado que ele e é a zona em que o professor exerce suas mediações 

entre aluno e o conteúdo a ser ensinado, fazendo uma aproximação com os 

conhecimentos que o aluno possuía e com os que ele potencializava (Vygotsky, 

1991). 

A linguagem humana, por sua vez, constitui-se em um sistema de símbolos 

fundamental na mediação entre o objeto de estudo e o sujeito (OLIVEIRA, apud LA 

TAILLE, 2019). Através da linguagem é que são atribuídos nomes aos objetos que 

fazem parte da cultura e, de acordo com Vygotsky, é considerada como signo 

mediador entre o homem com o mundo. O uso da mediação simbólica, para um 

melhor entendimento de como funciona o desenvolvimento psicológico em que o 

homem se relaciona com o mundo de forma mediada, sendo os sistemas simbólicos 

os elementos intermediários entre o sujeito e o mundo (OLIVEIRA, 1993). Um 

exemplo é ver uma criança subindo numa cadeira e a mãe lhe dirá: não suba que 

você cairá, e ela obedece. Está sofrendo uma intermediação do adulto que lhe 

ensina que se subir na cadeira se machucará. Ela aprende pelo intermédio do outro, 

e não com sua própria experiência de subir e se machucar, desta maneira irá ver a 

cadeira e lembrar-se do que foi ensinado. 

A pesquisadora Marta Kohl de Oliveira (apud LA TAILLE, 2019) mostra três 

elementos para a questão da autonomia do sujeito de acordo com a teoria de 

Vygotsky. São elas: 1) a relação entre o indivíduo e sua cultura; 2) A trajetória 

particular do indivíduo; 3) A natureza das funções psicológicas superiores. 

Sobre a relação entre o indivíduo e a cultura, ambos estão em constantes 

processos de transformações. Sua teoria é baseada em que o indivíduo se 

desenvolve em contado direto com o meio em que está inserido, no convívio com o 

outro. Se tratando da autonomia, podemos perceber que o desenvolvimento humano 

se dá de forma mediada, pois as crianças desenvolvem suas habilidades e se 

tornam autônomas da maneira que ensinam a desenvolver tal competência. 

A trajetória particular do indivíduo, na qual fala em histórico, Vygotsky não se 

refere apenas a processos que ocorrem no nível macroscópico (OLIVEIRA, apud LA 

TAILLE, 2019). As vivências particulares de cada pessoa, suas experiências e 

interações individuais, quando se refere à história do sujeito não se refere apenas a 
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níveis de grandes vivências, mas também da forma individual de cada pessoa, pois 

embora se conviva em sociedade nenhum é igual ao outro, todos os indivíduos são 

diferentes, desenvolvem habilidades e gostos distintos uns dos outros. A trajetória 

do indivíduo até atingir sua autonomia, com a qual constrói suas diferentes 

características pessoais, de forma que os seres humanos embora sofram influência 

direta com sua cultura e sociedade, cada ser é único, e se desenvolve de sua 

maneira e no seu tempo. A autonomia, embora seja ensinada tanto em casa quanto 

na escola com atividades voltadas para esse tema, não se pode delimitar quando ela 

se concretizará, pois cada um tem seu determinado tempo para que ocorra essa 

competência do ser autônomo. 

Sobre a natureza das funções psicológicas superiores, principal objeto de seu 

interesse, Vygotsky refere-se aos processos voluntários, ações conscientemente 

controladas, mecanismos intencionais (OLIVEIRA apud LA TAILLE, 2019). Para ele, 

as funções superiores são construídas no decorrer da história social, na relação com 

o mundo, assim o indivíduo reage com consciência de seus atos, com a intenção de 

praticá-los de forma lúcida, tendo assim a compreensão de sua ação. 

A partir desses três elementos, para Vygotsky: 

 
 

{...} a estreita relação entre sujeito psicológico e contexto cultural não 
implica determinismo. Ao contrário, cada indivíduo é absolutamente único e, 
por meio de seus processos psicológicos mais sofisticados (que envolvem 
consciência, vontade e intenção), constrói seus significados e recria sua 
cultura (VYGOTSKY apud LA TAILLE, 2019, p. 160-161). 

 

Assim, para Vygotsky (Ibid., 2019), o indivíduo interioriza formas de 

funcionamento psicológico dadas culturalmente as torna suas, utilizando-as como 

instrumentos pessoais de pensamento e ação no mundo. Isso significa que o 

indivíduo se torna capaz de desenvolver seu pensamento de maneira autônoma, 

com a apropriação de sua cultura, construindo seu modo de pensar e exercendo seu 

papel no meio que está inserido. 

Portanto, percebe-se que a teoria de Vygotsky, reconhece o homem como um 

ser histórico, que desenvolve sua autonomia na forma como interage com o seu 

mundo. 
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3 METODOLOGIA 

 

 
Os aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa estão apresentados a 

seguir: tipo de pesquisa, objeto da pesquisa, instrumento e procedimento de coleta 

de dados, procedimento de análise de dados, procedimentos éticos e, por fim riscos 

e benefícios. 

 
3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 
A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, por ser mais apropriada para as 

investigações na área das Ciências Humanas. Encontrada em Maria Cecília de 

Souza Minayo (1994), este tipo de pesquisa apresenta características particulares, 

tais como: 

 
[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

 

Com relação ao delineamento metodológico, classificou-se como pesquisa 

documental por apresentar como objetos da pesquisa, os documentos da Base 

Nacional Comum Curricular e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Gil informa que esta pesquisa “vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 51). São materiais elaborados por órgão 

governamental e, servem como base empírica para a pesquisa, constituindo-se em 

fonte primária (Ibidem. 2008). 

 
3.2 OBJETO DA PESQUISA 

 
 

Para elaboração e desenvolvimento da pesquisa foram analisados dois 

documentos curriculares nacionais do âmbito da Educação Infantil: a Base Nacional 

Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

tendo por amostragem, fundamentos norteadores que priorizam princípios, direitos 
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de aprendizagem e desenvolvimento e competências relacionadas ao 

desenvolvimento da autonomia na criança. 

 
3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
 

A coleta de dados aconteceu a partir dos documentos oficiais do Ministério 

da Educação – a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil. Foi selecionada a amostra documental, 

determinando as unidades de análise para posteriormente, detectar a presença ou 

ausência dos elementos relacionados ao problema e objetivos da pesquisa, os quais 

foram transcritos em forma de quadro ou excertos do documento. Juntamente, 

realizou-se a revisão bibliográfica do tema em questão, apresentando os conceitos 

dos autores e, utilizando-os para análise dos dados coletados. 

Foi elaborado um quadro de coleta de dados (Apêndice A) que auxiliou na 

compreensão do universo da pesquisa documental e, de acordo com Marconi e 

Lakatos, “facilita, ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da massa de 

dados, podendo, apenas com uma olhada, apreender importantes detalhes e 

relações” (2003, p. 169). 

 
3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
A análise qualitativa foi realizada a partir dos objetivos propostos e os 

procedimentos consistiram nas seguintes etapas (GIL, 2008): 

 
a) Pesquisa e coleta de dados na BNCC e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, selecionando a amostra, composta 

inicialmente por princípios, direitos de aprendizagem e desenvolvimento e 

competências relacionadas ao desenvolvimento da autonomia na criança; 

 
b) Revisão bibliográfica a partir de teóricos interacionistas que abordam o 

tema; 
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c) Analise qualitativa dos dados coletados identificando nos dois documentos 

legais, analisando e realizando a inferência dos dados coletados referente 

aos objetivos e problema da pesquisa. 

 
 

 
3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 
O Projeto foi desvinculado do Conselho de Ética por não possuir sujeitos de 

pesquisa. Tratou-se de pesquisa documental, sendo, portanto, dispensada de sua 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, na Plataforma Brasil. 

 
3.6 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 
A pesquisa utilizou fontes confiáveis e com credibilidade, procurando 

apresentar as informações e fontes de forma objetiva e concisa. Dessa forma, os 

riscos foram mínimos. Como benefícios persegue-se a possibilidade de contribuir 

para o campo educativo em que esta pesquisa abrange. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e na Base Nacional Comum 

Curricular e que procurou verificar se estes documentos curriculares nacionais, que 

norteiam a reconstrução dos currículos e propostas pedagógicas das escolas 

infantis, incorporam e explicitam orientações relacionadas a construção da 

autonomia na criança. 

A revisão da literatura possibilitou compreender e ampliar o conceito e o 

processo de construção da autonomia na criança, para proceder à análise dos 

dados documentais coletados. Estas bases conceituais foram sustentadas pelas 

concepções interacionistas de Piaget e Vygotsky, ambos teóricos com amplas 

pesquisas e teorias credenciadas e renomadas no campo da Psicologia e que 

abordaram, em seus estudos, a temática do desenvolvimento da autonomia na 

criança. Utilizou-se também, obras de autores renomados que estudam e fazem 

releituras dos respectivos teóricos. 

Na sequência, destacam-se os excertos que fazem referência direta ao 

conceito de autonomia, retirados dos documentos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e da Base Nacional Comum Curricular, 

documentos estes, obrigatórios de serem observadas na reconstrução dos currículos 

e das propostas pedagógicas da Educação Infantil das redes públicas e privadas em 

nível nacional. 

 
4.1 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

E A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA NA CRIANÇA 

 
Como já apresentado anteriormente no capítulo 2 dessa monografia, a 

Resolução N° 5, de 17 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009b) fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e constitui-se em um conjunto de 

definições sobre princípios, organização, desenvolvimento e avaliação das 

propostas pedagógicas das escolas de Educação Infantil. 

Por ser um documento de caráter mandatório, aplicado a todas as instituições 

públicas e privadas em nível nacional que ofertam a Educação Infantil, deve ser 

observado na construção de propostas pedagógicas, levando em conta 
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principalmente: oferta em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de 

idade; currículo como um 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; desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade; concepção de criança um ser histórico e de direitos 

que, nas interações, constrói sua identidade pessoal e coletiva e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009b). 

Dito isso e conforme a coleta de dados nas DCNEI encontrou-se alguns 

excertos que se referem direta ou indiretamente à construção e ao desenvolvimento 

da autonomia na criança, apesar de, em nenhum momento, conceituar ou explicitar 

exatamente todo o processo de construção ou desenvolvimento que este termo 

envolve. 

Para melhor visualização destacam-se os excertos apresentados no Quadro 

1, retirados do respectivo documento e que foram discutidos a luz das teorias 

interacionistas de Piaget e Vygotsky, que abordam a autonomia em uma perspectiva 

processual e conceitual e que acontece juntamente ao desenvolvimento cognitivo do 

sujeito. 

 
Quadro 1 – A autonomia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

Resolução n. 5/2009 
 

Página Artigo Excerto DCNEI - Resolução nº 5, de 17 de dezembro 
de 2009 

2 Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar os seguintes princípios: 
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício 
da criticidade e do respeito à ordem democrática. 
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais. 

4 Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, 
garantindo experiências que: 
Inciso VI - possibilitem situações de aprendizagem 
mediadas para a elaboração da autonomia das 
crianças nas ações de cuidado pessoal, auto- 
organização, saúde e bem-estar. 

Fonte: BRASIL, 2009b. 
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Como expresso no Quadro 1, encontrou-se duas vezes o termo autonomia 

nas DCNEI e, uma terceira que se refere a autonomia dos povos indígenas na 

escolha dos modos de educação de suas crianças (Art. 8º, Inciso X, parágrafo 2º), a 

qual não é motivo de análise aqui neste estudo. 

Com relação aos princípios em que se devem construir as propostas 

pedagógicas das escolas de Educação Infantil, quais sejam, princípios éticos, 

estéticos e políticos, considera-se que as experiências de aprendizagem possam 

desenvolver a autonomia e atitudes de solidariedade e respeito entre os colegas, ao 

meio ambiente e aos recursos naturais; promovam uma formação participativa e 

crítica do aluno; e, proporcionem o conhecimento das mais diversas manifestações 

artísticas e culturais. 

O Parecer nº 20 de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009a), que 

acompanha e explicita a respectiva Resolução, destaca e clarifica que cabe as 

instituições de Educação Infantil, enquanto princípio ético, trabalhar para que as 

crianças tenham autonomia em situações de escolha de brincadeiras, de atividades 

e de cuidados pessoais diários. Da mesma forma, essa autonomia se identifica nas 

atitudes que devem aprender de respeito e solidariedade a diferentes grupos 

culturais, reconhecendo a igualdade de direitos e a todas as formas de vida. A 

autonomia ganha destaque também nos direitos à uma educação para a cidadania e 

para o exercício da criticidade (princípio político), promovendo a participação crítica, 

a expressão de sentimentos, opiniões e questionamentos. Por fim, no princípio 

estético que envolve a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e diferentes 

manifestações estéticas, culturais e artísticas, a autonomia se expressa na 

ampliação e apropriação de diferentes linguagens e saberes. 

De acordo com a teoria do desenvolvimento da inteligência de Piaget, os 

estágios sensório-motor e pré-operatório compreendem as idades de zero a sete 

anos, aproximadamente. Essa faixa etária se refere até aos cinco anos, a etapa da 

Educação infantil. É nesta etapa da educação formal que o desenvolvimento pleno 

ou integral da criança deve ser propiciado, conforme normatiza a legislação 

brasileira – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Dito 

isso, todas as experiências que são propiciadas às crianças integram as dimensões 

afetivas, motoras, cognitivas, sociais e consequentemente, a moral autônoma. 

Segundo Vinha (2000), Piaget compreende a autonomia para além de realizar 

coisas de forma independente. Ao contrário, o indivíduo autônomo segue regras 
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morais próprias, elaborando-as. Portanto, a autonomia está ligada ao juízo moral da 

criança e ao jogo de regras, como escreve Piaget: “toda moral consiste num sistema 

de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o 

indivíduo adquire por tais regras” (apud LA TAILLE, 2019, p. 74). 

A autonomia se manifesta na criança, primeiramente, em suas atitudes de 

diferenciação entre ela e o outro e na transposição da fase de dependência para a 

consciência e autonomia dos seus atos. Os primeiros dois anos de vida, sob a 

perspectiva da moralidade, se refere a uma fase pré-moral, ou ainda, “amoral”, 

denominada por “anomia”, ou seja, a total ausência de regras, em que o 

pensamento da criança é difuso, tornando muito difícil a absorção das mesmas. 

Segue La Taille (2019) explicando que o estado de anomia está presente na 

criança de até cinco ou seis anos de idade, por não conseguirem cumprir regras pré- 

estabelecidas em um jogo, por exemplo. Neste período, brincam ou jogam com o 

intuito de satisfazer seus interesses e fantasias. Torna-se importante, neste 

momento, entender que a autonomia, resgatando o que apresenta as DCNEI, em 

seu princípio ético, de busca da autonomia, da responsabilidade, do respeito ao 

outro e ao ambiente, deve sustentar todo o trabalho pedagógico de uma escola de 

Educação Infantil e, complementando, para o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, o conceito de autonomia também está intrinsicamente ligado ao 

juízo moral, ao cumprimento de regras e a tomada de decisões, levando em conta o 

seu e o ponto de vista do outro. Constata-se na citação, do próprio Referencial, 

apresentada no referencial teórico deste estudo que afirma que se deve considerar 

as crianças sujeitos com vontade própria e, exercitando o autogoverno no plano das 

ações concretas, para posteriormente, fazê-lo no plano das ideias (BRASIL, 1998). 

Considera-se assim, a etapa da Educação Infantil, um período extremamente 

importante para o exercício no plano concreto, da construção e passagem para a 

heteronomia e posterior autonomia, no sentido teórico piagetiano. 

La Taille (2019) apresenta a heteronomia ou coação (até aos dez ou onze 

anos) como sendo a consciência e a obediência de regras sociais, dependentes, 

portanto, de uma vontade exterior; constituindo-se em uma moral da submissão, da 

obediência. Gradativamente, a moral da obediência cede lugar a moral da 

autonomia, da cooperação, do respeito as regras, agora internalizadas. Convém 

repetir o que Piaget entende por autonomia: “[...] ela designa apenas a possibilidade 
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do sujeito elaborar, ao menos em parte, suas próprias normas”. Corresponde, dessa 

forma, a capacidade de governar a si próprio. 

É na escola de Educação Infantil que acontece essa passagem da anomia 

para a heteronomia, estágios da moral de suma importância para a conquista da 

autonomia, cabendo aos professores realizar um trabalho pedagógico que propicie 

essa passagem que corresponde a ausência de regras, a presença de regras 

externas e a total internalização e autonomia. 

O Artigo 9, Inciso VI, descrito no Quadro1 – impõe à escola de Educação 

Infantil incluir em seu projeto e nas práticas pedagógicas experiências, mediadas 

pelo professor, que possibilitem aprendizagens relacionadas a autonomia da criança 

no que se refere ao seu cuidado pessoal, a sua auto-organização e ao seu bem- 

estar. A mediação do professor, constituída como o “outro”, remete ao conceito de 

“mediação” presente na teoria de Vygotsky e a construção das funções psicológicos 

superiores, as quais são construídas primeiro no plano interpessoal e depois no 

plano intrapessoal (Vygotsky, 1991). 

A partir desses pressupostos teóricos, o sujeito sozinho não consegue ser 

autônomo. Ele apropria-se da cultura através da interação com o outro, mediado por 

instrumentos e signos (dentre eles, a linguagem), aprende e se desenvolve e isso 

inclui, a autonomia. Para Vygotsky (1991) a autonomia se desenvolve na interação 

com o outro. O sujeito internaliza normas e regras socialmente construídas e, atribui 

as mesmas, significados próprios, tornando-as suas (Ibid., 1991). 

 
4.2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A CONSTRUÇÃO DA 

AUTONOMIA NA CRIANÇA 

 
Como citado no referencial teórico deste estudo, a Base Nacional Comum 

Curricular é um documento normativo do campo do currículo que define as 

aprendizagens essenciais para os alunos de todas as etapas da Educação Básica. 

Os princípios éticos, estéticos e políticos sustentam uma formação humana integral, 

conforme preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 

Destaca-se a educação integral enquanto formação que atenda às necessidades, 

interesses e desafios da sociedade (BRASIL, 2018). 

A Educação Infantil, na Base, está estruturada em Campos de Experiências e 

define direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ao mesmo tempo 
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em que deve iniciar, de acordo com o nível das crianças, o desenvolvimento das dez 

competências gerais definidas para toda a Educação Básica. 

No Quadro 2, a seguir, encontram-se excertos da BNCC – parte introdutória e 

Educação Infantil, em que a palavra “autonomia” foi encontrada. 

 
Quadro 2 – A autonomia na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil 

 

Artigo 
e/ou 

página 

Assunto Excerto BNCCEI 

Página 
10 

Competência 10 Competência 10 - agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

P. 36 A Educação Infantil no 
contexto da Educação 
Básica – texto 
introdutório. 

Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as 
vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças 
no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e 
articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo 
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e 
habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 
novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à 
educação familiar – especialmente quando se trata da 
educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que 
envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos 
(familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a 
comunicação. 

Página 
40 

Campo de Experiência O eu, o outro e o nós – [...] 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 [...]. 

Página 
45 

Objetivo de 
aprendizagem e 
desenvolvimento (CE – 
O eu, o outro e o nós. 

Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações 
(EI03EO02). 

Página 
54 

Transição da Educação 
Infantil para o Ensino 
Fundamental 

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, 
alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, 
valorizando o próprio corpo 

Fonte: BRASIL, 2018. 

 

Verifica-se que o termo “autonomia” foi encontrado apenas quatro vezes no 

texto selecionado (nas páginas 10, 36, 40 e 54) e, em um dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento (página 45) foi localizada a palavra 

“independente”, aqui compreendida enquanto um significado do termo autonomia. A 

competência 10 ressalta a transversalidade (em toda a Educação Básica) do 

desenvolvimento da autonomia enquanto forma de tomada de decisões nas ações 

pessoais e coletivas, iniciando essa construção já na Educação Infantil. 
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Juntamente, na página trinta e seis (36) da BNCC, conforme apresentado no 

Quadro 2, a autonomia, juntamente com a socialização e a comunicação, constitui- 

se enquanto aprendizagens a serem construídas tanto na família, quanto na escola 

infantil, no sentido de ampliar e/ou complementar e consolidar novas e outras 

aprendizagens. Porém, é no Campo de Experiência “o eu, o outro e o nós” é que são 

assegurados vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados aos 

cuidados pessoais e as relações sociais que possibilitam a construção da autonomia 

da criança. 

Cabe aqui retornar à Vygotsky que afirma que o ser humano se constitui nas 

relações sociais: “o homem (todo e qualquer ser humano) não existe dissociado da 

cultura” (LA TAILLE, 2019, p. 159). A partir das funções psicológicas elementares e, 

mergulhado e interagindo em determinado contexto sócio-histórico, o sujeito 

internaliza regras, costumes e conceitos, aprende e desenvolve as funções 

elementares em funções psicológicas superiores. Para Oliveira (2010, p. 59), 

“justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de aprendizado 

inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo”. Dessa forma, a 

autonomia se manifesta a partir da autorregulação nos movimentos interativos que o 

sujeito realiza. 

Por outro lado, no capítulo destinado à transição da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, encontra-se a autonomia enquanto forma extremamente 

necessária de se desenvolver no cuidado com o próprio corpo, em hábitos de 

higiene e alimentação. São situações como estas que permitem a criança 

internalizar normas e cuidados a partir das vivências e interações que realiza. Da 

regulação do comportamento da criança pelo adulto (no caso, o professor), a criança 

internaliza e passa a agir sem esse estímulo externo (OLIVEIRA, 2010). 

Ainda na Base, no grupo das crianças pequenas (três a cinco anos) encontra- 

se enquanto objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que a criança deva “agir 

de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações” (EI03EO02) (BRASIL, 2018, p. 45). Deve, portanto, a 

Educação Infantil, desenvolver a passagem da criança, de um estado de anomia 

para o estado de heteronomia, assim como, tornar-se autônoma no sentido 

piagetiano, de elaborar suas próprias normas, governar-se (LA TAILLE, 2019) ou 

internalizá-las, no sentido vygotskiano agindo por conta própria (OLIVEIRA, 2010). 
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Conforme evidenciado na BNCC, as escolas de Educação Infantil devem 

acolher a criança de modo que tenham conhecimento prévio de suas realidades em 

que estão inseridas, para que dessa forma, possam projetar estratégias 

pedagógicas a fim de promover experiências para aquisição de saberes que integra 

a educação familiar. Para a Base, “nessa direção, e para potencializar as 

aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o 

compartilhamento de responsabilidades entre a instituição e a família são 

essenciais.” (BRASIL, 2018, p. 36), tendo em vista a criança como o centro da 

aprendizagem. Assim, ambas (família e escola) devem proporcionar um ambiente 

adequado para desenvolver a autonomia da criança. 

A criança se desenvolve interagindo com o meio em que está inserida. Desta 

forma, o adulto deve ser mediador no processo de auxiliar a criança em ter 

autonomia ao vestir-se e em cuidados de higiene pessoal, criando hábitos de 

responsabilidade consigo, proporcionando experiências que envolvam a noção de 

autocuidado e suprindo dúvidas expostas pela criança. Vygotsky, nesse sentido, 

afirma: “ao fazer uma pergunta, a criança mostra que, de fato, formulou um plano de 

ação para solucionar o problema em questão, mas que é incapaz de realizar todas 

as operações necessárias” (VYGOTSKY, 1991 p. 23). 

É de suma importância desenvolver na criança a capacidade de contornar 

diversas situações que virão com o decorrer dos anos, preparar o aluno para 

enfrentar desafios e estar maduro para tomar decisões acerca de alguma situação, 

desenvolvendo assim sua confiança e conhecendo seus limites. Novamente na 

Base, encontrou-se que se deve possibilitar à criança “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, 2018, p.37). 

A etapa da Educação Infantil, tendo como eixos norteadores as interações e 

brincadeiras, visa proporcionar diferentes vivências para as crianças para que 

desenvolvam a autonomia de forma significativa. Parte do trabalho do professor 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. (BRASIL, 2018). 

Por fim, tendo em vista os excertos extraídos do documento da Base Nacional 

Comum Curricular, um dos objetos de análise, constatou-se no Quadro 2, que fica 
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explicito a preocupação com o desenvolvimento da autonomia da criança de zero a 

cinco anos de idade. 

Encontra-se no documento da Base, portanto, elementos pedagógicos e 

curriculares que impõem à Escola de Educação Infantil ao desenvolvimento da 

autonomia da criança, a autonomia da moral, constituída enquanto percurso de 

anomia, heteronomia e autonomia e enquanto internalização de produtos históricos 

e culturais. 



39 
 

 
 
 

CONCLUSÃO 

Encerra-se esta pesquisa intitulada “a construção da autonomia na educação 

infantil: uma análise dos documentos curriculares nacionais a partir da concepção 

interacionista” registra-se a relevância dos estudos e resultados encontrados, tanto 

para esta pesquisadora, quanto para professores da Educação Infantil e para os 

colegas acadêmicos, ainda em formação. 

Os objetivos, geral e específicos, desta pesquisa, consistiram em analisar se 

os documentos curriculares nacionais, que norteiam a construção das propostas 

curriculares e pedagógicas das escolas infantis, incorporam e explicitam orientações 

relacionadas a construção da autonomia na criança. Complementando, buscaram 

compreender o conceito e o processo de construção da autonomia na criança, a 

partir das concepções interacionistas de Piaget e Vygotsky e analisar os resultados 

encontrados nos documentos curriculares (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular), a partir destas concepções 

teóricas interacionistas. 

Para os teóricos interacionistas, o processo de construção e desenvolvimento 

da autonomia dá-se de forma processual, em fases ou através do processo de 

internalização. Jean Piaget apresenta que a criança constrói sua autonomia no 

decorrer do tempo, nas trocas de experiências com os outros e que, nesse percurso, 

as relações passam a ser cooperativas. Compreende a autonomia para além de 

realizar coisas de forma independente, estando ligada ao juízo moral e ao jogo de 

regras. Em seus estudos, encontrou fases do desenvolvimento da moral autônoma, 

iniciando pela anomia (pensamento difuso e ausência de regras), passando à 

heteronomia (consciência e obediência de regras sociais, ainda dependentes da 

vontade exterior), chegando à autonomia (cooperação, respeito as regras, já 

internalizadas). Importante achado da pesquisa, é que Piaget coloca a autonomia, 

moral e intelectual, como uma das finalidades da educação. Destaca-se também, 

encontrado em estudiosos da teoria piagetiana, que as escolas reforçam a 

heteronomia das crianças através do autoritarismo docente, dos testes, notas, 

estrelas douradas, quarto de castigo, prêmios e recompensas e que, sem se darem 

conta, impedem que desenvolvam a autonomia. 

Em Lev Vygotsky, através de seus conceitos, constata-se que o indivíduo 

interioriza formas de funcionamento psicológico dadas culturalmente e as torna 

suas, internalizando e utilizando-as como instrumentos pessoais de pensamento e 
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ação no mundo. Isso significa que o indivíduo se torna capaz de desenvolver seu 

pensamento de maneira autônoma, com a apropriação de sua cultura, construindo 

seu modo de pensar e exercendo seu papel no meio que está inserido. Para ele, o 

homem, enquanto um ser histórico, desenvolve sua autonomia na forma como 

interage com o seu mundo. 

Com relação a verificação nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, encontrou-se duas vezes o termo autonomia. A primeira, 

enquanto um dos princípios que deve sustentar toda a prática pedagógica. Deve-se 

trabalhar para que as crianças tenham autonomia em situações de escolha de 

brincadeiras, de atividades e de cuidados pessoais diários. Ainda, devem (as 

crianças) desenvolver o respeito e solidariedade a diferentes grupos culturais, 

reconhecendo a igualdade de direitos e a todas as formas de vida. A segunda, no 

Art. 9º, o qual atribui que as situações de aprendizagem devem ser mediadas para a 

elaboração da autonomia das crianças através das ações de cuidado pessoal, auto- 

organização, saúde e bem-estar. 

Na perspectiva piagetiana, é na escola de Educação Infantil, que compreende 

a faixa etária do zero aos cinco anos, que acontece essa passagem da anomia para 

a heteronomia, cabendo aos professores realizar um trabalho pedagógico que 

propicie essa passagem para que, nas etapas seguintes do desenvolvimento, se 

conquiste a autonomia. É também, nesta etapa, que o desenvolvimento pleno ou 

integral da criança deve ser propiciado e, que todas as experiências propiciadas às 

crianças devam integrar as dimensões afetivas, motoras, cognitivas, sociais e 

consequentemente, a moral autônoma. 

No documento da Base Nacional Comum Curricular, no capítulo introdutório e 

no capítulo destinado à Educação Infantil, encontrou-se quatro vezes o termo 

autonomia. Inicialmente, na competência geral 10 (transversal a toda a Educação 

Básica) do desenvolvimento da autonomia enquanto forma de tomada de decisões 

nas ações pessoais e coletivas, iniciando essa construção já na Educação Infantil. 

Da mesma forma, localizou -se o termo no texto introdutório da BNCC, que propõe a 

articulação das aprendizagens de socialização, autonomia e comunicação entre a 

família e a escola. Mas, é no Campo de Experiência “o eu, o outro e o nós” é que 

são assegurados vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados 

aos cuidados pessoais e as relações sociais que possibilitam a construção da 

autonomia da criança. 
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Na perspectiva Vygotskyana, o ser humano se constitui nas relações sociais, 

não existindo dissociado da cultura. Pela ênfase que a teoria apregoa aos processos 

sócio-históricos, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos 

envolvidos no processo e, dessa forma, a autonomia se manifesta a partir da 

autorregulação desses movimentos interativos. A autorregulação, nesse caso, 

enquanto função psicológica superior, corresponde a capacidade de dominar a 

própria conduta, conforme expresso na BNCC. 

Finalizando, concluo que cabe à Educação Infantil, desenvolver a passagem 

da criança, de um estado de anomia para o estado de heteronomia, assim como, 

tornar-se autônoma no sentido piagetiano, de elaborar suas próprias normas, 

governar-se ou internalizá-las e, no sentido vygotskiano, agir por conta própria. E, 

que cabe ao professor, o papel de mediador no processo de desenvolvimento pleno 

da criança e à escola, cabe desenvolver a autonomia enquanto fim da educação. É 

através do trabalho cooperativo, da relação de respeito entre alunos e professor, da 

compreensão do sujeito/aluno como construtor de seu conhecimento, que se pode 

desenvolver a autonomia. 

A hipótese, portanto, de que os ambos os Documentos Curriculares Nacionais 

explicitam nos seus textos, orientações relacionadas à construção da autonomia na 

criança se confirma, estando, portanto, diluídas na competência geral (décima), nos 

princípios éticos, nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e em conceitos, 

expressando assim, uma formação fundamentada na integralidade do ser humano. 

Permito-me, enfim, como sugestão para futuras pesquisas, adentrar-se nas 

inúmeras contribuições teóricas de Piaget e Vygotsky sobre o desenvolvimento da 

autonomia, moral e/ou intelectual, verificando in loco, nas próprias escolas de 

Educação Infantil, como acontece esse processo de construção e, agregando a esse 

novo estudo, conhecer a própria concepção dos professores. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados 

Instrumento de coleta de dados 

Dados 
coletados 

 

BNCC 
 

DCNEI 

Fonte http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ 
rceb005_09.pdf 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb0 
05_09.pdf 

Data da 
publicação 

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. 

RESOLUÇÃO Nº 5, de 17 de dezembro de 
2009 (*) Fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. 

Definição 
Educação 

Infantil 

Como primeira etapa da Educação 
Básica, a Educação Infantil é o início e 
o fundamento do processo 
educacional. Nas últimas décadas, 
vem se consolidando, na Educação 
Infantil, a concepção que vincula 
educar e cuidar, entendendo o 
cuidado como algo indissociável do 
processo educativo. 

A Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, é oferecida em creches 
e pré-escolas, as quais se caracterizam 
como espaços institucionais não 
domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos de idade no período 
diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. 

 

Abordagem 
dada na 

temática da 
autonomia 

Apresenta  em seus  campos de 
experiência: o eu, o outro e o nós: 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. 
Corpo, gestos e movimentos: 
Apresentar autonomia nas práticas de 
higiene, alimentação, vestir-se e no 
cuidado com seu bem-estar, 
valorizando o próprio corpo. 

Art. 9°As práticas pedagógicas que 
compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, 
garantindo experiências que: 
inciso VI - possibilitem situações de 
aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das crianças nas 
ações de cuidado pessoal, auto- 
organização, saúde e bem-estar; 

Qual versão 
do documento 

foi 
analisados 

 
 

Versão atualizada em 2018. 

 
 

Versão atualizada, publicada em 2009. 

Fonte: Autora, 2020. 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb005_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb005_09.pdf

