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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo investigar as percepções das professoras sobre a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para Educação Infantil, compreendendo as implicações do 

documento às práticas docentes. A pesquisa fundamentou-se teoricamente em autores da 

Educação Infantil e do Currículo, bem como em trabalhos sobre a BNCC na primeira etapa 

educacional. No âmbito legal, embasou-se nas políticas e documentos que normatizam a 

Educação Infantil brasileira. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de 

caso, tendo como instrumento um questionário construído no Google Forms e preenchido por 

quatro professoras de uma escola de educação infantil do litoral norte gaúcho. A análise dos 

dados está organizada em dois eixos. O primeiro, versa sobre as percepções das professoras em 

relação à BNCC e aponta que as docentes tiveram uma percepção positiva do documento e 

puderam ressignificar suas didáticas e docência na Educação Infantil. O segundo eixo discute 

as implicações da BNCC nas práticas pedagógicas, indicando os direitos de aprendizagem, o 

cotidiano e a experiência das crianças como elementos centrais da docência. Os resultados 

evidenciam que uma apropriação coletiva, contextual e reflexiva da BNCC possibilita a 

ampliação e qualificação do trabalho docente com bebês e crianças pequenas. 

 

Palavras-chaves: Base Nacional Comum Curricular; Educação Infantil; práticas pedagógicas. 



ABSTRACT 

 

This monography aims to investigate the perceptions of teachers about Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) for Early Childhood Education, understanding the implications of the 

document for teaching practices. The research was theoretically based on authors of Early 

Childhood Education and the curriculum, as well as on studies about the BNCC in the first 

educational stage. In the legal framework, it was based on the policies and documents that 

regulate brazilian Early Childhood Education. Methodologically, the research characterized as 

a case study involved the use of a questionnaire made on Google Forms and sent to four teachers 

at an early childhood education school on the north coast of Rio Grande do Sul. The data 

analysis is presented from two axes. The first axis is about the perceptions of teachers in relation 

to BNCC and points out that the teachers had a positive perception of the document and they 

also were able to give a new meaning to their didactics and teaching in Early Childhood 

Education. The second axis discusses the implications of BNCC in pedagogical practices, 

indicating the rights of learning, the daily life and the experience of children as central elements 

of teaching. The results show that a collective, contextual and reflective appropriation of BNCC 

enables the expansion and qualification of teaching work with babies and young children. 

 

Keywords: Base Nacional Comum Curricular; Early Childhood Education; pedagogical 

practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como tema a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) na Educação Infantil, com foco na implementação do documento em uma 

instituição do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (RS). 

A BNCC é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens 

fundamentais que os alunos da Educação Básica devem desenvolver ao longo de sua trajetória 

escolar. Em sua finalidade, a BNCC tem como propósito conduzir a educação brasileira para o 

desenvolvimento integral e a formação de uma sociedade justa, democrática e inclusiva 

(BRASIL, 2017). Segundo o Ministério da Educação (MEC), a BNCC está em consonância 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 (BRASIL, 1996), e tem como objetivo nortear os currículos dos sistemas e redes de 

ensino, juntamente com as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas da 

Educação Básica. 

Tendo em vista que a Educação Infantil se configura como a primeira etapa da Educação 

Básica (BRASIL, 1996), pois compreende o atendimento das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses 

de idade em seu processo de desenvolvimento integral, ela foi também inserida na construção 

da BNCC. Para essa etapa da educação, a BNCC se mantém alinhada às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), ao trazer como eixos estruturantes do trabalho 

pedagógico as interações e brincadeiras, além de orientar-se pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos (BRASIL, 2009). 

A BNCC não se constitui como um currículo, porém estabelece aprendizagens 

essenciais que todos os currículos, de todas as redes, devem garantir às crianças. Conforme 

expressa o Artigo 26 da LDB/96, os currículos nas etapas da Educação Básica devem ter uma 

base nacional comum, que garanta um conhecimento mínimo necessário para todos os alunos, 

e uma parte diversificada, também obrigatória, contextualizada pela realidade local. Assim, a 

escola tem autonomia para incluir temas do interesse e necessidades da sua comunidade, 

correspondendo à composição da parte diversificada do currículo escolar. Além disso, convém 

destacar que as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil compreendem tanto 

habilidades e conhecimentos quanto experiências e vivências das crianças nas instituições 

(BRASIL, 2017). 
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Nesse sentido, a BNCC para a Educação Infantil apresenta um amadurecimento 

epistemológico com relação ao trabalho pedagógico com as crianças pequenas, reforçando a 

concepção de criança como um sujeito social, histórico e de direitos. Isto significa um 

fortalecimento de uma imagem de criança que é ativa, que faz parte de uma organização familiar 

inserida em uma sociedade, que constrói os seus saberes interagindo com as pessoas e culturas, 

com autonomia em suas ações e relações. 

Contudo, o processo de implementação da BNCC gerou muitos desafios, dúvidas, 

provocações e inseguranças às escolas. Com a implementação dessa política curricular, as 

instituições escolares precisaram modificar suas propostas pedagógicas, reelaborar seus 

currículos e adequar suas práticas pedagógicas ao documento. Esse processo gerou diferentes 

formas de tradução e apropriação da BNCC e afetou diretamente a dinâmica e as circunstâncias 

das práticas pedagógicas que ocorrem nas instituições de Educação Infantil. 

Assim, é preciso investigar sobre as possibilidades e tensões da BNCC no campo da 

Educação Infantil, para entender como ela está sendo entendida e vivenciada no cotidiano das 

creches e pré-escolas. Nesse contexto, no qual os movimentos trazidos pela referida política 

curricular têm provocado mudanças no cotidiano escolar com as crianças, e tendo em vista 

inquietações oriundas da minha atuação como auxiliar em uma escola de Educação Infantil 

conveniada no município de Osório, senti a necessidade de investigar a implementação da 

BNCC na educação de 0 a 5 anos. 

Diante disso é que se formulou o seguinte problema de pesquisa: como as professoras 

de uma instituição municipal de Educação Infantil do Litoral Norte/RS estão organizando e 

desenvolvendo suas práticas pedagógicas após a implementação da Base Nacional Comum 

Curricular para essa etapa? 

A partir desse problema, elaborou-se o objetivo geral da pesquisa, que foi investigar as 

percepções de professoras sobre a Base Nacional Comum Curricular, compreendendo as 

implicações do documento às práticas pedagógicas em uma instituição de Educação Infantil do 

Litoral Norte do RS. Para alcançar tal objetivo e responder ao problema de pesquisa, destacam- 

se os seguintes objetivos específicos: apresentar uma síntese sobre o processo de elaboração da 

BNCC com base em trabalhos já desenvolvidos; analisar de que maneira a BNCC para a 

Educação Infantil está sendo compreendida pelas docentes participantes do estudo; 

compreender como a BNCC implica no modo de organização curricular e nas práticas 

pedagógicas do cotidiano escolar na instituição de Educação Infantil pesquisada. 
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O TCC apresenta-se estruturado por capítulos. Após essa introdução, que corresponde 

ao capítulo um, no segundo capítulo é apresentada uma contextualização da BNCC abordando 

como foi construída e seu processo de implementação. No capítulo 3 refletiu-se sobre a 

importância da Educação Infantil como a primeira etapa de Educação Básica e, em seguida, 

aborda-se as configurações e o arranjo curricular conforme o que a BNCC propõe para 

Educação Infantil em consonância com as DCNEI. 

Logo após, o capítulo quatro traz um olhar reflexivo sobre o tema, ao estabelecer um 

diálogo com alguns autores que tematizaram sobre a implementação e apropriação da BNCC 

na Educação Infantil. No capítulo cinco, é apresentada a metodologia com os processos e 

percursos da pesquisa, juntamente com o contexto e sujeitos participantes, técnicas e 

instrumentos utilizados durante a pesquisa. O sexto capítulo trata das análises de dados e está 

dividido em duas seções: a primeira discorre sobre as percepções das professoras em relação à 

BNCC e aponta que as docentes tiveram uma percepção positiva do documento e puderam 

ressignificar suas didáticas e docência na Educação Infantil; a segunda discute as implicações 

da BNCC nas práticas pedagógicas, indicando os direitos de aprendizagem, o cotidiano e a 

experiência das crianças como elementos centrais da docência. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais da pesquisa. 
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2 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 
 

A BNCC é o primeiro documento normativo nacional de caráter obrigatório, originado 

a partir de três documentos centrais: Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988), 

LDB/1996 (BRASIL, 1996) e o Plano Nacional da Educação (PNE) vigente de 2014-2024 

(BRASIL, 2017). 

O primeiro registro acerca da intenção de produzir documentos orientadores das práticas 

em alcance nacional consta na CF/1988. Em seu Art. 210, a CF assegura que “serão fixados os 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar uma formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

O segundo documento central que prevê a elaboração de uma BNCC é a LDB/96, que 

em seu Artigo 26, regulamenta uma base nacional comum para a Educação Básica: “Os 

currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada [...]” (BRASIL, 1996). 

A terceira referência para a criação da base é o PNE, 2014-2024, regulamentado pela 

Lei n. 13.005/ 2014, com vigência de 10 (dez) anos. O PNE apresenta 20 metas para a melhoria 

da qualidade da Educação Básica, as quais estabelecem as estratégias 2.2, 3.3 e 7.1, na devida 

ordem, referente às metas 2, 3 e 7, dedicadas à universalização do ensino fundamental, do 

ensino médio e a promoção da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. 

Na busca de uma educação inclusiva e democrática, e advir das escolas públicas e 

privadas não terem as mesmas condições de ensino, o Ministério da Educação (MEC) passou 

por um longo processo de elaboração da BNCC, o qual intensificou-se de 2015 em diante. 

Em junho de 2015, houve a definição dos profissionais que fariam parte da comissão de 

assessores e especialistas para construção da BNCC, incluindo formadores de professores e 

representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Esses profissionais 

envolvidos foram os responsáveis pela organização dos seminários que debateram sobre as 

obrigatoriedades do currículo, para a elaboração da proposta da Base e do lançamento do Portal 

BNCC1. 

 

1 O Portal da BNCC é um site onde consta seu histórico, o processo de construção da Base Nacional Comum 

Curricular e sua implementação nas redes de ensino. Além de ter disponível o documento para navegação, em PDF 

ou planilha Excel para download. 
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Neste processo, abriu-se espaço para as contribuições do público que poderia ter acesso 

ao documento preliminar e enviar sugestões dentro de um período estimado. Segundo o portal 

da BNCC do MEC, calcula-se que foram mais de 12 milhões de contribuições, incluindo 45 

mil escolas que participaram desse movimento. Quando a consulta pública da primeira versão 

foi concluída, o documento foi revisado e, em 16 de setembro de 2015, a 1ª versão da BNCC 

foi disponibilizada no portal do MEC. 

A segunda versão da Base Nacional Comum Curricular foi publicada em maio de 2016, 

dando início aos Seminários Estaduais realizados em todas as unidades da federação. Segundo 

o MEC, foram realizados 27 Seminários organizados e articulados pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED) e pela UNDIME, entre os meses de junho e agosto de 

2016. O objetivo desses encontros foi de receber contribuições relevantes de alunos, 

professores, especialistas, coordenadores e instituições para melhorias no documento. No total, 

houve participação em torno de 9 mil pessoas (Portal da BNCC do MEC). 

Após a entrega do documento ao Ministro, foi anunciada pelo MEC uma medida que 

separava a BNCC em duas partes, uma delas referente à Educação Infantil e ao Ensino 

Fundamental e a outra relativa ao Ensino Médio. No dia 6 de abril de 2017, foi anunciada a 

terceira versão da BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental. O documento passou por 

novas discussões e ajustes que refletiu em uma nova versão, aprovada pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e homologada pelo Ministro da Educação em dezembro de 2017. 

Convém registrar que a versão da BNCC lançada pelo MEC apresenta alterações na 

redação em alguns pontos no que se refere às versões anteriores, que eram fruto de trabalho 

dialogado e com a participação de pesquisadores da área. Houve problematizações com relação 

à BNCC, sendo que uma delas se refere aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Para 

a autora Silva (2017), o documento traz uma visão restrita de currículo através da descrição de 

listas de objetivos, nos remetendo a ideia de um modelo curricular “tecnicista”. 

Com a homologação da BNCC em 2017, teve início o processo de formação e 

capacitação dos professores para a implementação do documento e apoio aos sistemas de 

Educação estaduais e municipais para a elaboração e adequação dos currículos escolares. Nessa 

direção, o CNE apresentou a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que institui 

e orienta a implantação da BNCC (BRASIL, 2017). A BNCC relativa ao Ensino Médio, por 

sua vez, foi divulgada pelo MEC apenas no dia 3 de abril de 2018 e, após o processo de 

 

Encontra-se no seguinte link: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


16  

audiências públicas para debatê-la, foi aprovada e homologada nos dias 4 e 14 de dezembro, 

respectivamente. E no dia 5 de abril de 2018, institui-se o Programa de Apoio à Implementação 

da Base Nacional Comum Curricular (Pró-BNCC). 

Por ser um documento de caráter normativo, a BNCC deve ser respeitada em todas as 

etapas — Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio — e respectivas modalidades 

no âmbito do ensino básico. A Resolução CNE / CP nº 2 de 22 de dezembro de 2017, que 

formulou e orientou a implantação do referido documento, em seu artigo 5º, refere que as 

instituições ou redes devem segui-la para estabelecerem ou modificarem seus currículos. No 

que se refere aos objetivos, a BNCC busca nortear o que é ensinado nas escolas do Brasil,  

definindo os objetivos de aprendizados que se pretende alcançar e apresentando as 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas nas escolas. 

Tendo em vista que é um documento que norteia e serve de referência para os currículos 

das escolas, a BNCC provocou a reorganização de estratégias pedagógicas que, então, 

precisaram ser adequadas para possibilitar que os objetivos sejam alcançados. Todavia, deve 

ficar claro que a BNCC não é currículo, o que há é uma relação de complementariedade entre 

BNCC e currículo. 

Os currículos devem ter uma base nacional comum a ser complementada juntamente 

por uma parte diversificada, de acordo com as características regionais e locais, tendo em vista 

que: “Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a 

autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o 

contexto e as características dos alunos” (BRASIL, 2017, p. 16). Isto é, cada instituição tem a 

liberdade de construir seu currículo, utilizando as estratégias que considera mais adequadas em 

seu projeto político pedagógico, ao contexto, desde que seja sintonizado com a BNCC. 

Conforme Sacristán (2013), não há como exercer nossas práticas educacionais sem ter 

um currículo, pois ele é um componente formador da realidade do sistema de educação no qual 

vivemos. Mas o currículo é a expressão e a concretização do plano cultural, pois toda instituição 

trabalha e defende uma cultura. O referido autor ressalta que: 

 
O conceito de currículo assume dois sentidos, por um lado, refere-se ao percurso ou 

decorrer da vida profissional e a seus êxitos [...] Por outro lado, o currículo também 

tem o sentido de construir a carreira do estudante e, de maneira mais concreta, os 

conteúdos deste percurso, sobretudo sua organização, aquilo que o aluno deverá 

aprender e superar e em que ordem deverá fazê-lo (SACRISTÁN, 2013. p. 16). 
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Portanto, o currículo escolar é o grande norteador de todo o processo educacional de 

uma escola. O currículo é visto como um texto o qual refere-se a tudo que se escreve sobre os 

elementos da prática pedagógica, bem como a tudo o que se faz para desenvolvê-los nas escolas 

e nas salas de aulas (MOREIRA, 2010). Nessa concepção curricular, incluem-se tanto as 

intenções relativas ao processo pedagógico como as vivências que o materializam. Assim, o 

currículo permite ter uma visão da cultura apresentada na escola. Por ser uma expressão do 

projeto cultural e educacional, ele é situado em um processo histórico que é continuamente 

construído pela sociedade, expressando pensamentos que se materializa na prática 

(SACRISTÁN, 2013). 

Sob esta ótica, compreende-se que a BNCC serve como referência nacional para os 

sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares construírem ou revisarem seus 

currículos. Portanto, tal regulamentação pode apoiar na reflexão, formulação, implementação, 

avaliação e revisão dos currículos e, por conseguinte, nas propostas pedagógicas das instituições 

escolares. Além disso, o documento pode contribuir para a articulação das políticas e ações 

educacionais, avaliação da aprendizagem, definição de recursos didáticos e provisão para o 

desenvolvimento pleno de uma educação de qualidade. 

No próximo capítulo, é apresentada e discutida a BNCC para Educação infantil. 
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL E BNCC 

 
 

Este capítulo apresenta, inicialmente, uma breve contextualização e discussão sobre a 

importância da Educação Infantil como a primeira etapa de Educação Básica e, em seguida, 

aborda as configurações e o arranjo curricular conforme o que a BNCC propõe para Educação 

Infantil em consonância com as DCNEI. 

 
3.1 ESPECIFICIDADES DA PRIMEIRA ETAPA EDUCACIONAL 

 
 

A educação de crianças pequenas no contexto brasileiro teve seu início pautado no 

assistencialismo, em um serviço voltado às classes menos abastadas com o intuito de cuidar das 

crianças enquanto as mães trabalhavam. Também houve iniciativas para oferecer educação aos 

filhos das classes média e alta nos jardins de infância, no âmbito da pré-escola. 

Conforme surgiam novas necessidades e especificações nos temas da infância, foi-se 

estabelecendo mais amplitude no atendimento e educação das crianças, bem como nos estudos, 

pesquisas e publicações cientificas acerca do seu desenvolvimento. O primeiro grande ganho 

da Educação Infantil acontece quando a CF/1988 reconhece e registra o atendimento em creches 

e pré-escolas como um direito social das crianças, independentemente de sua classe social, ao 

lado do reconhecimento do dever do Estado com a educação. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990 e o Plano Nacional de Educação Infantil (PNEI) de 1994 também 

ocorrem nesse período, colaborando, assim, com um fortalecimento na história constituinte da 

Educação Infantil. 

De acordo com a LDB, é na Educação Infantil que se inicia o processo educacional das 

crianças, sendo ela definida em 1996 como primeira etapa da Educação Básica, o que exige 

uma articulação com o Ensino Fundamental (BRASIL, 1996). Em 1999, foi elaborado o 

Referencial Curricular Nacional (RCN) e as DCNEI, propostas pelo CNE, os quais estabelecem 

quais são os objetivos e o foco da Educação Infantil no país, norteando como desenvolver as 

atividades com as crianças a partir de todas as mudanças que gradativamente se fizeram 

presentes na legislação. O objetivo das Diretrizes (1999) buscava não mais o assistencialismo, 

e sim, uma educação de qualidade, compreendida como direito de todas as crianças, sem 

requisito de seleção (BRASIL, 1999). Também  enfatizavam a indissociabilidade entre o 
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“cuidar” e o “educar”, sincronizando com as práticas pedagógicas diárias dos professores e 

comunidade escolar. 

Com as transformações e lutas pela Educação Infantil, no ano de 2009, as diretrizes 

antigas foram revisadas e surgem então as novas DCNEI. Segundo o Ministério da Educação, 

“[...] os princípios fundamentais nas Diretrizes anteriormente estabelecidas (Resolução 

CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº 22/98) continuam atuais e estarão presentes nestas 

diretrizes” (BRASIL, 2009). São eles, os princípios éticos, políticos, estéticos que devem 

nortear a elaboração do conhecimento nas escolas infantis. 

Nas DCNEI, o conceito de criança é definido como: 

 
 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.12). 

 

Segundo as DCNEI (BRASIL, 2009), as propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil devem cumprir plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, 

garantindo os direitos das crianças e assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com a família. Nesse viés, devem possibilitar 

a construção de relações entre crianças e adultos, bem como delas com o conhecimento, 

garantindo igualdade de oportunidades a uma educação de qualidade (BRASIL, 2009). Esta 

função sociopolítica na Educação Infantil, não mais ou menos importante que as outras funções, 

refere-se também à responsabilidade de compartilhar e contribuir com a família quanto à 

educação e ao cuidado dos bebês e crianças pequenas. 

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), a entrada dos bebês e crianças na creche ou pré- 

escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação delas com seus vínculos afetivos 

familiares para integrarem-se na socialização ampliada. Na BNCC, em consonância com as 

DCNEI, o “educar” e o “cuidar” são entendidos como elementos indissociáveis pertencentes ao 

processo educacional das crianças nessa etapa, ou seja, não se pode pensar em ações do âmbito 

pedagógico que não envolvam o cuidado. Da mesma forma, as maneiras sociais de cuidar de 

si, do outro e do ambiente se constituem em ações pedagógicas no cotidiano da Educação 

Infantil. Assim, não deve haver separações ou discriminação entre cuidar e educar, por 

exemplo, ler uma história é tão importante quanto trocar fraldas e, acompanhar o momento da 
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alimentação é tão importante quanto acompanhar os processos de apropriação das diferentes 

linguagens. 

Ademais, a Educação Infantil tem como responsabilidade acolher as vivências 

extraescolares das crianças, articulando-as com as propostas pedagógicas, e as atividades de 

cuidado que fazem parte dessas experiências. Cabe, porém, a qualificação dessas práticas como 

processos pensados e articulados a princípios pedagógicos. Neste caso, é possível perceber quão 

importante é o acolhimento das vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no 

ambiente familiar e no seu contexto social. 

Isso indica uma definição de currículo na Educação infantil que distancia-se de versões 

já superadas em torno de listas de conteúdos obrigatórios ou conhecimentos disciplinares 

estanques, de atividades centradas em um calendário voltado a comemorar determinadas datas 

sem avaliar o sentido e o valor formativo dessas comemorações. Da mesma forma, também não 

é mais possível pensar que na primeira etapa não há necessidade de planejamento pedagógico 

ou, ainda, na ideia de que o saber do senso comum é o que deve ser tratado com crianças 

pequenas. 

Nas DCNEI (BRASIL, 2009, p.1), o currículo para a EI é “[...] um conjunto de práticas 

que buscam busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade”, por meio 

de práticas planejadas e permanentemente avaliadas no cotidiano das instituições, as quais tem 

como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras. 

Essa definição de currículo defendida nas Diretrizes coloca o foco na ação mediadora 

da instituição de Educação infantil como articuladora das experiências e saberes das crianças e 

dos conhecimentos que circulam na cultura mais ampla e que despertam o interesse das 

crianças. Tal definição configura-se como um importante avanço na área, possibilitando as 

ações docentes de planejar, avaliar e aperfeiçoar as práticas vividas pelas crianças nas 

instituições de Educação Infantil, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças 

de 0 a 5 anos e 11 meses (BRASIL, 2009). 

Portanto, as DCNEI (BRASIL, 2009), são um avanço na direção de colocar a criança e 

sua experiência em foco, e consolidar uma identidade pedagógica apropriada para a educação 

das crianças pequenas, servindo como base e fundamentação teórica para a BNCC, conforme 

apresentado na seção seguinte. 
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3.2 CONFIGURAÇÕES E ARRANJO CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

A BNCC para a etapa de Educação Infantil explicita e reforça alguns princípios e 

pressupostos da educação de bebês e crianças nas instituições já prescritos em nosso país. A 

atenção voltada para a criança, presente nas DCNEI, é reiterada na BNCC, bem como a 

importância do acesso ao conhecimento cultural e científico, o contato com a natureza, 

preservando o modo pelo qual a criança se situa no mundo e aprende. O marco conceitual da 

relação entre o cuidar e o educar que estrutura as DCNEI, também é algo que a Base valida e 

reforça. 

Nesse sentido, a BNCC traz uma forma especial de olhar as crianças e seu direito de 

aprender e se desenvolver em um ambiente saudável, amigável e desafiador, que promova seu 

desenvolvimento. Por meio de um conjunto de características distintas, a BNCC voltada à 

Educação Infantil garante a especificidade necessária ao cuidado e educação na primeira 

infância, das crianças de 0 até os 5 anos e 11 meses. 

As interações e a brincadeira são reafirmadas na BNCC como eixos estruturantes do 

currículo na Educação Infantil, além de serem considerados os princípios éticos, políticos e 

estéticos que devem nortear a produção do conhecimento nas escolas infantis. As interações 

das crianças com diferentes culturas e saberes possibilitam a construção de conhecimentos e 

experiências com seus pares e adultos. 

São as interações e as brincadeiras que asseguram às crianças os direitos de 

aprendizagem, pois este processo de aprender acontece em todos os momentos da jornada, de 

forma integrada, em contextos lúdicos e experiências próximas às práticas sociais que lhes são 

significativas. Isso significa que, é importante considerar e valorizar as ações dos bebês, das 

crianças bem pequenas e crianças pequenas2 e articulá-las às propostas planejadas pelo 

professor, pois a aprendizagem se realiza pela experiência e não pela transmissão de 

informações. É preciso que os professores das escolas de Educação Infantil busquem por uma 

intencionalidade educativa, baseada em interações e brincadeiras, que devem ser vivenciadas 

em todos os momentos da jornada na instituição. 

Esse pressuposto, além de garantir o direito da criança em seu processo de construção 

social em ambientes privilegiados de interações, promove e amplia seus conhecimentos em um 

contexto variado de saberes. Segundo a BNCC: 

 

2 Nomenclaturas utilizadas na BNCC: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. 
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Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências 

gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças 

aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes 

que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas 

quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural 

(BRASIL, 2017). 

 
A BNCC não invalida os documentos e leis já homologados, ao contrário, é orientada 

pelos princípios éticos, políticos e estéticos das DCNEI, conforme já exposto. Nesta direção, 

em termos de estrutura, a Base define os seis direitos de aprendizagem das crianças e traz 

também uma organização curricular que leva em consideração a maneira com que elas 

aprendem e se desenvolvem a partir de experiências cotidianas, apresentando cinco de campos 

de experiências além dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por faixa etária 

(BRASIL, 2017). 

Em relação aos direitos, independentemente da proposta pedagógica da instituição, dos 

valores das comunidades e princípios da família, eles devem ser assegurados a todas as crianças 

na escola (BNCC, 2017). Por meio desses direitos, busca-se assegurar que as crianças, desde 

bebês, possam conhecer o mundo, conhecer a si mesma e conhecer o outro de forma 

participativa e respeitosa. Os direitos são condições que devem ser garantidas no atendimento 

das crianças e em seus processos de aprendizagem. Os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento compreendem: 

 
CONVIVER com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

BRINCAR cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais. 

PARTICIPAR ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando. 
EXPLORAR movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola 

e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 

artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, 

por meio de diferentes linguagens. 
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CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2017). 

 

Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil devem ser 

garantidos, articulando-se os princípios éticos, estéticos e políticos que, segundo as DCNEI, 

devem orientar a Educação Infantil. Esses seis direitos asseguram as condições para que as 

crianças “[...] aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 

ambientes que as convidem a vivências desafios e sentirem-se provocadas a resolvê-las, nas 

quais possam construir significados sobre si, os outros, e o mundo social e natural” (BRASIL, 

2017, p. 34). 

As crianças gostam de brincar, investigar, criar. É importante construir contextos que as 

permitam libertar sua imaginação, criar e recriar para que se desenvolvam e aprendam com 

significado. Os diferentes ritmos e tempos das crianças configuram formas de aprender 

diferentes, que necessitam ser respeitadas por quem orienta o processo educativo. As práticas 

pedagógicas precisam vincular-se às vivencias que promovem habilidades de pensar, criar, 

imaginar, considerando os contextos e as singularidades das crianças e garantindo todos os 

direitos de aprendizagem. 

Ainda em relação à organização curricular, a BNCC propõe os campos de experiência, 

os quais possuem estreitos vínculos com os direitos de aprendizagem das crianças. Neles, 

destaca-se a prática relacional para concretizar a aprendizagem, produzindo saberes 

fundamentais que continuarão na etapa seguinte da Educação Básica. De acordo com Fochi 

(2015), a prática educativa realizada a partir dos campos de experiências: 

 
[...] consiste em colocar no centro do projeto educativo o fazer e o agir das crianças 

[...] e compreender uma ideia de currículo na escola de educação infantil como um 

contexto fortemente educativo, que estimula a criança a dar significado, reorganizar e 

representar a própria experiência (FOCHI, 2015, p. 221-228). 

 

Essa organização curricular por campos de experiências desloca-se das áreas de 

conhecimento compartimentadas e busca articular as vivências das crianças nas suas diferentes 

linguagens. A própria ideia de experiência para John Dewey (1971) relaciona-se como 

sinônimo de outros dois conceitos – vida e educação – ou seja, experiência é vida e vida é 

educação, ou seja, nós nos mantemos vivos porque estamos em constante processo de educação 

(DEWEY, apud PINAZZA, 2007). A experiência é a capacidade de estar continuadamente 
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aprendendo, construindo vida. Além disso, para Dewey (apud PINAZZA, 2007), as 

experiências não ocorrem no vazio, ou seja, na experiência educativa se está em relação com 

as pessoas e com as coisas de maneira sistemática, produzindo-se efeitos esperados e outros 

novos. Segundo o autor: 

 
Existe uma interação entre o indivíduo e objetos e outras pessoas. As concepções de 

“situação” e “interação” são inseparáveis uma da outra. Uma experiência é sempre o 

que é porque tem lugar uma transação entre o indivíduo e o que, no momento, constitui 

seu ambiente (...) o ambiente é qualquer condição que interatua com as necessidades, 

propósitos e capacidades pessoais para se criar uma experiência (DEWEY apud 

PINAZZA, 2007, p.77). 

 
Definido pela BNCC, esse novo arranjo curricular centrado nos campos de experiências 

coloca a ação da criança como centro do processo educativo, além de apontar as experiências 

fundamentais para que a mesma possa aprender e se desenvolver. Para potencializar as 

experiências e os saberes das crianças de modo articulado, os campos são possibilidades pelas 

quais elas poderão interagir, se expressar, convivendo com situações que as permitam explorar, 

pesquisar, imaginar e movimentar-se. De acordo com a Base: 

 
Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações 

e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A 

definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que 

dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem 

propiciados às crianças e associados às suas experiências (BRASIL, 2017). 

 

Considerando esses saberes e conhecimentos, a BNCC organiza os campos de 

experiências de modo que cada um disponibilize um conjunto de contextos, imagens e 

linguagens que remetem a representações da nossa cultura., inspirando aprendizagens. 

Pensando que as experiências das crianças não ocorrem de modo isoladas, a BNCC estabeleceu 

os seguintes campos de experiências com suas principais características na Educação Infantil: 

 
O eu, o outro e o nós: Visa a construção da identidade e, também, da subjetividade da 

criança. As experiências se relacionam ao autoconhecimento e à promoção de 

interações positivas com professores e demais colegas. A noção de pertencimento e a 

valorização às diversas tradições culturais também são trabalhadas nesse campo. 

Corpo, gestos e movimentos: Foca em atividades e situações nas quais o uso do espaço 
com o corpo e variadas formas de movimentos são exploradas. A partir delas, o aluno 
pode construir referências de como ocupar o mundo. 

Traços, sons, cores e formas: Prioriza o contato recorrente das crianças com variadas 

manifestações culturais, artísticas e científicas, agregando, também, o contato com as 
linguagens visuais e musicais. Nesse campo, os pequenos são incentivados a terem 
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experiências de expressão corporal por meio da intensidade dos sons e ritmos 

melódicos, além de atividades com escuta ativa e criação de melodias. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: Enfatiza as atividades práticas com foco na 

linguagem oral, ampliando as formas de comunicação da criança em situações sociais. 

Fazem parte desse campo as experiências com cantigas, jogos cantados, brincadeiras 

de roda, conversas, entre outras. 

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações: Tem por objetivo favorecer a 

construção das noções de espaço em situações estáticas, como: perto/longe, 

esquerda/direita, para frente/para trás. Colaborando para que a criança aprenda a 

reconhecer seu esquema corporal e sua percepção espacial a partir do seu corpo e dos 

objetos a seu alcance (BRASIL, 2017). 

 

Nota-se que os campos de experiências são interdisciplinares por natureza e diferem da 

organização curricular das outras etapas da Educação Básica. Seu objetivo principal é 

proporcionar às crianças o conhecimento e o significado dos saberes infantis, articulados com 

o conhecimento sistematizado, e resguardar o direito às experiencias e vivências da criança em 

sua integridade. 

Essa proposta curricular indicada na BNCC sugere que as crianças podem desempenhar 

um papel de autonomia na construção do conhecimento por meio de experiências e habilidades 

construídas, ao invés da transmissão de conteúdo e informação. Nesse sentido, os campos de 

experiências são tidos como parte da estrutura curricular visando desenvolver, junto com as 

crianças, atividades concretas ou, nas palavras do próprio documento, “[...] experiências 

concretas [...]” (BRASIL, 2017, p. 36) no cotidiano da escola, que enfatizem os conhecimentos 

socialmente produzidos. 

A experiência é um conceito complexo que, dependendo do referencial teórico utilizado, 

pode ter diferentes significados. Mas a vida das crianças é construída pelas experiências que 

elas vivem na infância e é por meio delas que a aprendizagem acontece. As principais 

experiências acontecem em casa, com a família e na escola, junto de seus colegas e professores. 

Para que o aprendizado aconteça de maneira significativa é preciso pensar em propostas que 

privilegiem as interações, as linguagens e convidem à brincadeira e pesquisas das crianças. 

Para Dewey, uma experiência de qualidade deve atuar sobre as, 

 
 

[...] condições objetivas em que ocorrerão novas experiências”; uma experiência 

qualitativamente superior é a que “desperta curiosidade, fortalece a iniciativa e suscita 

desejos e propósitos suficientemente intensos para conduzir uma pessoa aonde for 

preciso no futuro”; então o valor de uma experiência “não pode ser julgado, se não na 
base de para que e para onde ela se move (DEWEY apud PINAZZA, 2007). 
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Nessa perspectiva, destaca-se a importância de que a instituição de Educação Infantil 

acolha e interprete a complexidade da vida das crianças, “[...] levando em conta a experiência 

da infância no seu projeto educativo, enriquecendo e valorizando as vivências extraescolares 

com o objetivo de favorecer a construção da autonomia e da dimensão crítica” (FINCO; 

BARBOSA; FARIA, 2015, p. 9-10). 

Ainda há, convém ressaltar, na estrutura da BNCC para Educação infantil a indicação 

de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que está organizada em três grupos etários: 

a) bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses); b) crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses); c) crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) (BRASIL, 2017). Essa divisão é, de 

acordo com o documento, pautada pelas características e necessidades diferentes de cada faixa 

etária, permitindo, assim, tratar com mais atenção as singularidades dos diferentes grupos 

etários que constituem a etapa da Educação Infantil. Isto porque apenas um ano de diferença 

entre crianças pequenas representa possibilidades muito distintas de interação com o mundo e 

com as pessoas. Contudo, a ideia de objetivos de aprendizagem necessita um olhar atento e 

sensível que tenha centralidade nas experiências e direitos das crianças em seus contextos sem 

remeter a resultados de aprendizagem e a fragmentação do currículo. 

Tendo em vista o apresentado nesse capítulo, a BNCC para Educação Infantil pode ser 

uma possibilidade de promover um novo olhar sobre a educação e a participação da criança, 

assim como provocar o professor a se reinventar, pois sabemos que a metodologia e o 

planejamento nas creches e pré-escolas não podem ser os mesmos de anos atrás. A BNCC 

reforça o direito da criança de se expressar, como sujeito criativo, dialógico e sensível que é, 

valorizando suas necessidades, sentimentos, descobertas, hipóteses, questionamentos e 

opiniões por meio de diferentes linguagens. Desse modo, a BNCC para a Educação Infantil,  

pode intensificar as relações, a ampliação das experiências das crianças e sobretudo a 

responsabilidade pedagógica de garantia dos direitos das crianças. 

No capítulo a seguir, são apresentadas discussões que alguns autores do campo da 

Educação Infantil têm elaborado em relação a BNCC para essa etapa da Educação Básica. 
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4 POSSIBILIDADES E TENSÕES DA BNCC NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Neste capítulo são compartilhadas sínteses de artigos sobre a BNCC na Educação 

Infantil, tendo em vista a intenção de compreender melhor as concepções do documento, seus 

princípios curriculares, possibilidades e tensões para a primeira etapa de Educação Básica. 

Como ponto de partida, apresenta-se o artigo “Análise do discurso das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil: Currículo como campo de disputas”, de Carvalho 

(2015). O autor retrata um campo de disputas em que existem discursos pela imposição de 

significados sobre qual é a concepção “adequada” de currículo para a Educação Infantil. Com 

base na leitura das DCNEI, o autor afirma que o currículo expresso nas diretrizes está implicado 

na produção de subjetividades. A partir de um referencial teórico foucaultiano, Carvalho discute 

que o governamento através das orientações curriculares constitui-se “[...] em uma forma de 

ação que objetiva guiar, moldar e transformar a conduta dos docentes” (CARVALHO, 2015, p. 

469). 

Carvalho (2015), no referido artigo, menciona o conceito de currículo das DCNEI, e 

relata o que alguns autores apontam sobre o currículo, como: a) Barbosa, que ao analisar as 

propostas pedagógicas das escolas no país, identificou uma variedade de modos de significar o 

currículo; b) Aquino e Vasconcellos, que apontam que o conceito de currículo expresso nas 

diretrizes não é pautado no conhecimento disciplinar e escolar, pois é considerado um conjunto 

de práticas que possibilitam o docente a planejar a partir dos interesses e experiências das 

crianças; c) Canavieira, que afirma que o conceito de currículo expresso nas orientações 

curriculares, de certo modo, superou algumas polêmicas como, por exemplo, a ênfase na 

psicologia cognitiva, contemplando a importância das interações e a relação da criança com a 

leitura. 

Ancorando-se nessas concepções, Carvalho (2015) destaca a importância dos embates 

em relação às formas de significar o currículo nos primórdios da Educação Infantil. E afirma 

que o currículo expresso nas DCNEI está implicado na produção de subjetividades à medida 

que as diretrizes prescrevem modos de ser e divulgam uma série de práticas que sugere como 

os indivíduos devem se portar, constatando que o currículo opera no governamento dos 

indivíduos. Pela concepção de Carvalho, apresentada conforme a perspectiva do artigo, não há 

"objeto natural" chamado de currículo, já que apenas sendo objetivado como tal, por meio da 

análise do discurso, ele se materializa. 
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Outra pesquisa sobre a BNCC incluída nessa revisão bibliográfica foi a de Aquino e 

Menezes, no artigo “Base Nacional Comum Curricular – tramas e enredos para a infância 

brasileira” (2016). As autoras apresentam uma reflexão acerca da segunda versão preliminar da 

BNCC, revelando as contribuições do referido documento e seus impactos no contexto da 

Educação Infantil brasileira, após tecerem considerações sobre publicações antigas 

concernentes às instituições de Educação Infantil, como os RCNEI e as DCNEI. 

No que se refere aos RCNEI, para Aquino e Menezes (2016), eles representaram uma 

importante iniciativa do MEC, porém deixaram falhas que comprometeram o projeto de 

fortalecimento da infância. Além do modelo de criança e infância refletido nas narrativas, o 

documento não representava, como deveria, as crianças da classe popular, suas rotinas e as 

diversas culturas de cuidado e educação. Embora fosse denominado de “referencial”, de fato se 

constituía uma proposição de currículo nacional, uma vez que sua estrutura e organização 

apresentava os elementos definidores de um currículo (AQUINO; MENEZES, 2016). Já as 

DCNEI, demarcam a “assunção da compreensão da cultura como plural” (AQUINO; 

MENEZES, 2016, p. 38), entendendo as crianças como sujeitos históricos e de direitos, 

afirmando o educar e o cuidar como práticas indissociáveis e promotoras desta integralidade. 

Já no que concerne à BNCC, além de ter dimensão de eixo norteador das interações e 

brincadeiras, Aquino e Menezes (2016) mencionam que esta afirma-se como uma proposta 

inovadora nesse aspecto, uma vez que organiza campos de experiências, direitos e objetivos de 

aprendizagem levando em consideração as especificidades de cada faixa etária. Sobre os 

campos de experiências, as autoras lembram que o documento faz referência à organização 

curricular prevista no documento de Indicação Nacional Italiana de 1991, no qual os campos 

de experiências se configuram em um conjunto de saberes pelos quais deveriam perpassar as 

experiências promotoras de competências infantis. Nesse sentido, os campos de experiências 

podem ser entendidos como um salto na qualidade dos currículos das escolas de Educação 

Infantil, superando os currículos descontextualizados, fragmentados, centrados em conteúdo. 

Entretanto, como as próprias autoras citam em seu artigo, uma base comum pode se 

“[...] configurar um risco à produção das culturas infantis nos espaços-tempos das instituições, 

e também um risco à condição das crianças como sujeitos partícipes da história, da cultura e de 

seus direitos” (AQUINO; MENEZES, 2016, p. 41). Nesse sentido, relatam também no artigo a 

experiência de Aquino e Vasconcellos (2012) ao estudarem a infância jongueira nos territórios 

do Vale do Paraíba (RJ), provocando a pensar na importância das culturas que prendem o nosso 
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território brasileiro. Dessa forma, na compreensão de Aquino e Menezes: 

 
 

[...] o projeto de nação proposto pela BNCC caminha na contramão dessas histórias 

uma vez que reconhece sua existência, orienta que tais culturas sejam valorizadas nos 

ambientes educacionais, mas não se apropria delas para contribuir com as instituições 

de educação infantil [...] (AQUINO; MENEZES, 2016, p. 43). 

 
Assim, por fim, Aquino e Menezes (2016) levantam a discussão se de fato é essencial 

uma base curricular, nacional e comum, visto que há de diversas formas de educar e cuidar das 

crianças brasileiras, em diferentes regiões do país. 

Outro artigo, de Campos e Barbosa (2015), intitulado “BNCC e Educação Infantil: 

Quais as possibilidades?”, discute a trajetória da Educação Infantil no seu reconhecimento 

como política pública e realiza algumas análises reflexivas sobre a BNCC para a Educação 

Infantil. As autoras relatam ser um grande desafio definir quais os limites e as possibilidades 

que a Base Comum terá na Educação Infantil, pois o documento não evidencia claramente uma 

proposta de educação para crianças e jovens brasileiros. 

Por um lado, Campos e Barbosa (2015) sinalizam o risco que a Educação Infantil poderá 

enfrentar, uma vez que a BNCC pode ser um indicador de formas de avaliação, ao conceder um 

direcionamento para os sistemas educacionais pautado na lógica de conteúdos que serão 

posteriormente cobrados na avaliação. Além disso, assinalam a dificuldade de articulação com 

os anos iniciais, já que a estruturação da Base do Ensino Fundamental foi pautada em outra 

lógica e que algumas definições presentes dessa etapa no documento parecem considerar a 

criança como uma tábula rasa. 

Por outro lado, Campos e Barbosa (2015) consideram que, apesar desses riscos, “[...] o 

documento demonstra a sociedade brasileira que conseguiu validar o currículo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil e definir o modo mais propositivo a organização 

das atividades cotidianas a partir dele” (CAMPOS; BARBOSA, 2015, p. 10). Por fim, as 

autoras concluem que defender e acreditar na possibilidade de desenvolver uma Educação 

Infantil que supere as concepções economicistas e não a aceite como política compensatória 

são alguns dos aportes a partir dos quais pode-se continuar lutando pelo direito das crianças e 

de suas famílias. Ainda, afirmam que, ao mesmo tempo em que a Base pode ser 

instrumentalizadora, também pode ser discutida e apropriada como um “currículo base” nos 

demais espaços educacionais. 
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Também sobre a discussão da BNCC para Educação Infantil, o artigo “Alguns 

apontamentos: a quem interessa a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil?”, 

escrito por Abramowicz, Cruz e Moruzzi (2016), discute as propostas presentes no documento, 

ao mesmo tempo em que questiona seu significado, forças políticas, sociais e econômicas. Para 

as autoras, a BNCC visa à normatização curricular exprimindo a diversidade na direção de um 

modelo, excluindo as diferenças. 

Abramowicz, Cruz e Moruzzi (2016) propõem no artigo que a Educação Infantil não 

seja pensada de forma restrita aos conhecimentos e habilidades, pois defendem uma visão em 

que prevaleçam as experimentações, as criações de novos possíveis, os pensamentos, a partir 

do faz-de-conta e das brincadeiras. No ponto de vista das autoras, as expressões acima são 

impossíveis de serem encapsuladas, universalizadas e vendidas como mercadorias e a análise 

recai no que circunda o termo “comum” da BNCC, visto que o mesmo se alia à proposta de que 

possa haver uma definição de algo que, ao ser materializado, é aplicado a todos de forma igual. 

O ápice do artigo são as contendas em torno da BNCC. Em dezembro de 2015 um grupo de 

pesquisadores publicou um documento denominado “Exposição de Motivos” que apresenta a 

síntese de 11 textos crítico-analíticos com argumentos contrários à elaboração da BNCC. 

O primeiro argumento do referido documento de posição contrária à elaboração da 

BNCC, é a do não reconhecimento da “diversidade” que compõe a nação. A crítica central,  

portanto, é a da criação de um ‘currículo nacional’, uma vez que o nacional está sempre em 

disputa. As autoras Abramowicz, Cruz, Moruzzi (2016) criticam a construção de uma política 

curricular universal por meio da BNCC, lembrando que, em sua opinião, um currículo nacional 

mínimo não vai melhorar a educação nem garantir desenvolvimento e melhor distribuição de 

renda. O que ele tem a oferecer é apenas a tentativa de controle do “imponderável” da qual 

depende, “não o sucesso da educação, mas a hegemonia do imaginário neoliberal de que ele é 

parte” (ABRAMOWICZ; CRUZ; MORUZZI, 2016, p. 63). Enfim, concluem o artigo 

informando que a única opção para a Educação Infantil é dizer não à BNCC e, com mais ênfase 

ainda, dizer não à escola sem partido. 

Com base nesses quatro artigos é possível identificar diferentes olhares para a BNCC 

na Educação Infantil, que revelam o quanto a discussão sobre o documento é permeada de 

disputas e diferentes pontos de vista. Emergem nas elaborações teóricas analisadas tensões, 

sobretudo, no que diz respeito à elaboração do documento. A Base, para alguns pesquisadores, 
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reflete a opção pelo modelo da teoria curricular de instrução e orientações homogeneizantes das 

práticas pedagógicas. 

É preciso que a BNCC seja compatível com cada realidade da escola, com suas 

características locais e, acima de tudo, orientar e estimular uma ação pedagógica em uma 

abordagem curricular inclusiva que transcende puramente o âmbito dos conteúdos disciplinares. 

Nesse sentido, no currículo tido como um espaço-tempo escolar em construção contínua, onde 

fatores históricos, econômicos, culturais, pedagógicos, sociais, identitários e subjetivos estejam 

entrelaçados, emergem possibilidades com relação à BNCC. Isto porque ela se apresenta como 

uma orientação para a escola construir seu planejamento e para os professores desenvolverem 

suas práticas, respeitando os valores da infância e dos direitos das crianças. É o que assinala 

Campos e Barbosa: 

 
Além de que, ao se defender uma BNCC para a educação infantil, é possível ampliar 

as discussões junto às diferentes instituições de educação infantil, de modo que, ao 

mesmo tempo em que a Base pode ser instrumentalizada por grupos corporativos, 

também pode ser discutida e apropriada como “currículo base” nos diferentes espaços 

dessa etapa educacional (CAMPOS; BARBOSA, 2015, p. 362). 

 

Então, mediante a clareza de que a BNCC tem papel indutor, no sentido, sobretudo, de 

assegurar o direito a um aprendizado de qualidade para todos, é possível concluir que cabe aos 

estados seguir nesta mesma direção, sempre construindo cenários participativos. No que 

concerne à Educação Infantil, destaca-se a importância dessa etapa ser a base da Educação 

Básica, a qual tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças dentro de 

todos os aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional. Ou seja, a criança é um sujeito 

concreto e está no centro do planejamento curricular, desenvolvendo-se nas interações, 

relações, vivencias e práticas cotidianas. Assim, diante da revisão de artigos apresentada, foi 

possível salientar o caráter produtivo do documento e também destacar sentidos que são 

atribuídos ao currículo na Educação Infantil. 
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5 ESCOLHAS E PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 
 

A proposta metodológica desta pesquisa, cuja questão norteadora é “como as 

professoras de uma instituição de Educação Infantil municipal do Litoral Norte do RS estão 

desenvolvendo suas práticas pedagógicas após a implementação da Base Nacional Comum 

Curricular para essa etapa?”, segue uma abordagem qualitativa. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a pesquisa qualitativa “envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada”. Este estudo, portanto, buscou investigar as percepções de professoras sobre a BNCC, 

compreendendo as implicações do documento nas práticas em uma instituição de Educação 

Infantil situada no Litoral norte do RS, em meio ao processo de implementação permeado por 

formações, seminários, discussões, debates. 

Ao discutir as características da pesquisa qualitativa, Creswel (2007) chama atenção 

para o fato de que, nessa perspectiva, o ambiente natural é a fonte direta de dados, o pesquisador 

é o principal instrumento e os dados construídos são predominantemente descritivos. Sob esta 

via, é necessário que os dados descritivos sejam construídos a partir das concepções dos 

professores em relação as suas percepções sobre a BNCC, compreendendo como foi o processo 

de apropriação desse documento e suas as implicações nas práticas pedagógicas na instituição 

pesquisada. 

Deste modo, essa pesquisa qualitativa caracteriza-se, metodologicamente, como um 

estudo de caso. De acordo com Yin (2005), o uso do estudo de caso é adequado quando se 

pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor 

assevera que esse método é representado por uma investigação empírica que permite ao 

pesquisador compreender um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,  

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos 

(YIN, 2005). 

Para Gil (2002, p. 54), o estudo de caso tem diferentes propósitos e pode ser utilizado 

para: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 
b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 
c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 
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Assim, esta investigação foi realizada em uma escola pública de Educação Infantil do 

Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Foi realizado o contato com a Secretária da Educação do 

município, ao qual solicitou-se uma sugestão de escolas de Educação Infantil para a realização 

dos formulários. O município tem 29 (vinte e nove) escolas municipais, 9 (nove) escolas 

estaduais, 9 (nove) privadas e 1 (uma) instituição federal. Dentre essas escolas, 16 ofertam a 

primeira etapa da Educação Básica: Educação Infantil. 

A escola em que foi realizada a pesquisa se situa na zona central do município. O horário 

de funcionamento da instituição é das 07h30min às 18h, de segunda-feira a sexta-feira. Possui 

um total de 119 crianças matriculadas, de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Os grupos estão 

subdivididos em: Berçário I (4m a 1 ano); Berçário II A (1 ano a 2 anos); Maternal I A (2 a 3 

anos); Maternal I B (2 a 3 anos); Maternal II (3 a 4 anos); Pré 1 A (4 a 5 anos); Pré 1 B (4 a 5 

anos); Pré 1 C (4 a 5 anos); Pré 1 D (4 a 5 anos). 

Atualmente, a instituição tem 7 (sete) professoras, 9 (nove) atendentes/auxiliares de 

educação infantil, 3 (três) estagiárias do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), 2 (dois) 

serventes, 2 (dois) cozinheiras e 1 (um) porteiro. 

A escola entende o Projeto Político Pedagógico (PPP), como: 

 
 

[...] um projeto dialético, incluso e inacabado. Mas, que construído de forma 
cooperativa, e alinhado a Base Nacional Comum Curricular, ao Referencial Curricular 

Gaúcho, que atende as Diretrizes do Sistema Municipal, estabelece o plano de ação 

indicado para colocar em prática todas mudanças indicadas. E que acreditamos ser 

potentes, para atender a criança protagonista, que interage, cria e modifica a cultura e 

a sociedade (PPP EMEI PESQUISADA, 2019, p. 03). 

 

Ou seja, a escola encontra-se alinhada à BNCC e aos documentos vigentes. Na próxima 

seção, são apresentados os instrumentos e técnicas de pesquisa e, posteriormente, os percursos 

da investigação realizada. 

 
5.1 TÉCNICA E INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 
 

Para responder à questão da pesquisa, foi utilizada como principal técnica na construção 

dos dados o questionário/formulário. O questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 
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questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc”. 

A escolha por essa técnica se justificou por possibilitar informações sobre a BNCC na 

Educação Infantil, por meio de perguntas abertas elaboradas no questionário, ou seja, aquelas 

que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante com linguagens próprias dos 

respondentes. As perguntas abertas trazem a vantagem de não haver influência das respostas 

pré-estabelecidas pelo pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente. 

Além disso, Gil apresenta as seguintes vantagens do questionário sobre as demais técnicas de 

coleta de dados: 

 
a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 

área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado 

pelo correio; 
b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário  não exige o 

treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; 

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 
conveniente; 

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado (GIL, 1999, p. 128-129). 

 

Todavia, o referido autor também aponta seis pontos negativos da técnica utilizada, 

sendo que dois deles enfatizam que o questionário: 

 
d) não oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente 

preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da representatividade da 

amostra; 

e) envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, porque é sabido 

que questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem 

respondidos. (GIL, 1999, p. 128-129) 

 

Abrandando esses pontos negativos, buscou-se traduzir as informações desejadas em 

um conjunto de seis perguntas elaboradas de maneira a minimizar qualquer incompreensão, 

mas que permitisse as participantes discorrer sobre as implementação e implicações da BNCC. 

Para a construção do formulário foi utilizado um roteiro (APÊNDICE A) organizado com 

perguntas abertas, que possibilitaram aprofundar determinados assuntos e construir 

informações pertinentes para pesquisar quais as compreensões e percepções são atribuídas à 

BNCC pelas professoras da Educação Infantil participantes do estudo. Assim, procurou-se 

construir dados que permitissem analisar as possibilidades e tensões da BNCC no planejamento 

e nas ações pedagógicas com crianças pequenas. 
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A opção pelo questionário/formulário3 justificou-se pelo contexto pandêmico que se 

está enfrentando, devido a Pandemia Covid-19 e a necessidade de isolamento social que dela 

decorre. 

A pesquisa foi realizada com quatro professoras de uma escola, que atuam em turmas 

de diferentes faixas etária da Educação Infantil, sendo elas: berçário, maternal e pré-escola 

(conforme dados da orientadora pedagógica da EMEI pesquisada). O link do 

questionário/formulário construído no “Google Forms” foi enviado à orientadora pedagógica 

da escola onde ocorreu a pesquisa, que por sua vez direcionou às professoras participantes. A 

seguir, são apresentados os percursos da pesquisa. 

 
5.2 PERCURSOS DA INVESTIGAÇÃO 

 
 

O percurso dessa pesquisa é constituído por 4 etapas, inspiradas nas 5 fases proposta por 

Quivy e Campenhoudt (1995) que compreendem o estudo de caso. São elas: contextualização 

da temática, revisão da literatura, aplicação do formulário, transcrição e análise dos dados 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1995). 

Na primeira, foi feita a contextualização da temática. Apresentou-se o histórico da 

BNCC, contextualizando como foi construída e suas orientações curriculares, situando a 

importância da Educação Infantil como primeira Etapa da Educação Básica, e descrevendo o 

arranjo curricular proposto pela BNCC para Educação Infantil. 

Na fase dois, realizou-se a revisão de literatura. Nesta fase, foram aprofundados alguns 

artigos e estudos que trazem reflexões e análises sobre todo conteúdo teórico fundamentado ao 

longo da pesquisa. Os diálogos teóricos estabelecidos com autores ajudaram a compreender e 

fundamentar a implementação e apropriação da BNCC, sinalizando diferentes visões e formas 

de pensar a BNCC que foram importantes para entender como o assunto está sendo tradado, 

quais as tensões e possiblidades. 

Logo após, na terceira fase, iniciou-se a entrada em campo, que foi em uma escola de 

uma Rede Municipal do Litoral Norte do RS. Neste período, foi elaborado o 

questionário/formulário. Primeiramente, foi feito contato com a Secretaria da Educação para 

 
 

3 Nesta pesquisa, os termos questionário e formulário são utilizados como sinônimos, pois embora reconheça as 

diferenças o Google Forms utiliza a nomenclatura formulário. 
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confirmar a possibilidade da realização da investigação. Logo após, a partir do contato com a 

escola, foi agendado um encontro presencial. Durante essa conversa com a equipe diretiva e/ou 

pedagógica, ressaltou-se a importância da presente pesquisa e foi entregue a Carta de 

Apresentação (ANEXO A), com os dados da pesquisadora e os do estudo. Após ser feito o 

convite, a orientadora pedagógica se disponibilizou a convidar as professoras e enviar o 

formulário online, sendo compartilhado, também, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO B) para as professoras que participariam do estudo. 

Em seguida, foi enviado o questionário do Google Forms (APÊNDICE B) por um link 

de acesso para a orientadora pedagógica, que o direcionou às professoras para o preenchimento. 

No questionário/formulário, foi evidenciada uma breve apresentação pessoal e acadêmica, a 

menção do interesse da pesquisa e a apresentação dos objetivos desse trabalho. O 

questionário/formulário ocorreu de uma forma que ficasse mais viável para as entrevistadas, 

sendo enviado sem um curto prazo para entrega. Ficou a critério da participante o dia, local e 

horário para responder, pois o mesmo ocorreu de forma virtual (online). 

Por fim, a última fase foi relacionada à análise dos resultados obtidos, cruzando os dados 

da pesquisa de campo com a teoria, para então responder o problema de pesquisa, ou seja, a 

análise do material. Para Bardin, a análise de conteúdo é: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2011, p. 47) 

 

Entende-se, a partir da concepção de Bardin, que a análise de conteúdo é uma técnica 

metodológica na qual o pesquisador busca compreender características e estruturas do objeto 

de análise para além dos dados obtidos, não se pautando apenas nos resultados, e sim, em uma 

análise profunda embasada em teóricos. Bardin (2011) fala que a análise de conteúdo pode ser 

dividida em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

A primeira fase diz respeito à organização em que, no caso desta pesquisa, foram 

organizadas e lidas as respostas atentamente. Este é o primeiro contato para a análise, que 

Bardin (2011) chama de “leitura flutuante”. A segunda fase diz respeito a explorar o material 

já transcrito, ocasião em que “filtrou-se” a entrevista para selecionar as partes que se relacionam 

mais diretamente ao objetivo de pesquisa, ou seja, tudo que tratava da implementação da BNCC 

nas práticas pedagógicas, suas metodologias e visões da professora. 
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E por fim, a última fase compreende o uso desse material filtrado, na qual 

estabeleceram-se cruzamentos e relações com os teóricos utilizados até então no 

desenvolvimento da pesquisa, como se pode verificar no capítulo que segue. Neste relatório, as 

participantes da pesquisa estão sendo identificadas como professoras A, B, C, D, seguindo a 

ordem das respostas dos questionários recebidos. E durante a análise, quando pertinente, serão 

utilizados os seguintes códigos: PA (professora A), PB (professora B), PC (professora C), PD 

(professora D). 
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6 PERCEPÇÕES DAS PROFESSORAS SOBRE A BNCC NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
A composição deste capítulo é referente às interpretações realizadas a partir do 

questionário sobre a Base Nacional Comum Curricular na Educação Infantil, preenchido por 4 

professoras. As unidades analíticas foram construídas por meio da aproximação das perguntas 

ao objetivo da investigação que foi “compreender as percepções sobre BNCC e as implicações 

do documento nas práticas em uma instituição de Educação Infantil no Litoral Norte do RS”. 

Esse movimento reflexivo permitiu a organização de dois eixos de análise apresentados 

nessa seção. O primeiro versa sobre as percepções das professoras sobre a BNCC e currículo e 

como foi o percurso de apropriação do documento no processo de implementação. O segundo 

eixo corresponde aos desdobramentos e implicações que dá BNCC nas práticas pedagógicas, 

indicando os direitos de aprendizagem, o cotidiano e a experiência das crianças como elementos 

centrais da docência. 

 
6.1 APROPRIAÇÃO DA BNCC E OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO CURRÍCULO 

 
 

A BNCC para Educação Infantil apresenta um amadurecimento epistemológico com 

relação ao trabalho pedagógico com as crianças pequenas, reforçando a concepção de criança 

como um sujeito social, histórico e de direitos. O documento ratifica a noção de currículo 

expressa nas DCNEI (BRASIL, 2009), ao apresentar um arranjo curricular do cotidiano na 

Educação Infantil que valorize as experiências, os saberes das crianças e a cultura, de modo a 

promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Essas proposições, embora apresentem desafios e tensionamentos ao trabalho 

pedagógico, têm sido concebidas como um bom aporte de orientação e sustentação para os 

fazeres docentes. Isso pode ser verificado, por exemplo, nas respostas das professoras quando 

perguntadas sobre o que as mesmas pensavam sobre a BNCC para a Educação Infantil e como 

percebiam esse documento. 

 
PROFESSORA A: A Base vem pra nortear as práticas e contemplar os seus direitos 

de aprendizagem, eu acho ele [o documento] muito rico. 

PROFESSORA B: Um documento pensando nas infâncias, respeitando o brincar e a 

natureza. 

PROFESSORA C: Eu percebo que a base é um documento que veio para nos orientar 

a elaboração do nosso currículo, nos mostrando cada vez mais que a criança tem o 
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direito de expressão, é um sujeito criativo, sensível, sentimentos, que tem opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

PROFESSORA D: Acho de extrema importância, ela foi implantada de maneira a 

ressignificar a prática embasando na teoria. 

 

Todas as entrevistadas trouxeram em suas respostas percepções positivas com relação à 

BNCC no que tange a educação de 0 a 5 anos. Sob a ótica das participantes, a BNCC é 

concebida como um documento que apresenta possibilidades ao exercício da docência com as 

crianças pequenas, contemplando as infâncias, linguagens e o brincar. 

Nota-se que três das quatros respostas acima trazem a BNCC como um documento que 

pode sustentar/auxiliar o trabalho docente. Podemos destacar nas respostas das participantes as 

expressões “nortear as práticas” (PA), “orientar a elaboração do nosso currículo” (PC) e  

“ressignificar a prática embasando na teoria” (PD), as quais aludem à BNCC como aporte 

orientador para fazeres didáticos das professoras. Isso aproxima-se das ideias de Campos e 

Barbosa (2015) que afirmam a potência da BNCC ao legitimar o currículo das DCNEI para 

Educação Infantil, e a partir dele, definir de modo mais construtivo a organização das atividades 

cotidianas (CAMPOS; BARBOSA, 2015). 

Além disso, foi possível identificar nos dados da pesquisa movimentos de transformação 

das práticas, isto é, certa “desacomodação” por parte das docentes em prol da ampliação e 

qualificação do trabalho pedagógico. Para a professora C, a BNCC tem “mostrado cada vez 

mais que a criança tem o direito [...]”. A imagem de criança como sujeito de direito, que garante 

a ela o acesso ao processo de construção de conhecimentos e aprendizagem de diferentes 

linguagens, pressupõe a superação da sua visão como adulto em miniatura, passando a ter um 

olhar individualizado e exclusivo. O que implica em práticas pedagógicas que consideram as 

especificidades das crianças e as formas como elas aprendem e se desenvolvem na infância. 

De acordo com os dados da pesquisa, cabe salientar que o processo de implementação 

da BNCC foi um percurso que ocorreu aos poucos, dotado de um trabalho coletivo, participativo 

e democrático na escola pesquisada. Foram realizados estudos sobre a estrutura da BNCC e 

suas concepções, diálogos e encontros para discussão do tema. Além disso, foi realizada a 

(re)construção do Projeto Político Pedagógico da instituição, de modo que fosse possível 

apropriar-se da BNCC fundamentando-se o trabalho pedagógico com base em algo contextual 

que realmente direcionasse as ações àquela realidade, ou seja, tornando-o um documento vivo, 

orgânico e resiliente. 
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Segundo as participantes da pesquisa, a implementação da BNCC na escola aconteceu 

de uma forma que propiciou a elas refletirem, ressignificarem e repensarem sobre suas práticas 

cotidianas. A exemplo disso, quando perguntadas sobre como foi a implementação da BNCC 

na escola em que atuam e se houve desafios, as professoras responderam que: 

 
PROFESSORA A: Foi de forma gradativa, estudando o documento, fazendo 
formações, reuniões, encontros e até o dia em que começamos a aplicar, ainda há 
desafios, mas estamos no caminho. 

PROFESSORA B: Entrei esse ano na escola, vou relatar na escola que estava atuando 

no ano que foi implementada a BNCC. Município que trabalhava era Xangri-lá. Os 

professores debruçaram na BNCC com muito empenho. É uma caminhada pela frente, 

pois muitos professores ainda preferem a folha A4, o modelo tradicional. 

PROFESSORA C: A implementação na minha escola foi sendo aos poucos, de forma 

leve, com muitos estudos e formações para todos envolvidos na escola. Tivemos e 

ainda temos muito diálogo e discussões referente as nossas práticas cotidianas. 

PROFESSORA D: Ela foi implantada aos poucos de forma gradativa através de 

estudos e é sempre um desafio e constante aprendizado. 

 

É interessante destacar que, embora a professora A anuncie que “ainda há desafios” e a 

entrevistada C exprima que “é sempre um desafio”, nenhuma das professoras enfatiza 

dificuldades, percalços, ou mesmo contrariedade em relação à BNCC. Pelo contrário, é 

acentuado nas falas das professoras que a apropriação do documento ocorreu paulatinamente, 

permitindo que as professoras pudessem conhecê-lo em profundidade e refletir suas práticas 

durante o processo. 

A reflexão da prática é fundamental para que o docente planeje e replaneje suas ações. 

Conforme Carvalho (2006): 

 
 

A prática pedagógica reflexiva é caracterizada pelo vínculo indissolúvel entre teoria 

e prática, desaparecendo todas as decorrentes dicotomias; apresenta um elevado grau 

de atividade consciente, é inquieta, intuitiva e criadora; é pela prática reflexiva que os 

sujeitos cognoscentes, coletivamente e em comunhão, re-conhecem a realidade 

cognoscível, crítica e aprofundadamente, produzindo nela, e a partir dela, 

transformações que correspondem aos anseios da comunidade (CARVALHO, 2006, 

p. 14). 

 

Apropriar-se de algo significa tornar próprio e construir sentido. Quando nos referimos 

à BNCC, compreendemos que a implementação desse documento traz conceitos e objetivos 

fundamentais que podem agregar, ao contemplar a especificidade do trabalho pedagógico com 

crianças pequenas. É no cotidiano que esse documento assume formas, toma “corpo” dentro da 

escola, com a participação ativa dos professores, gestores, profissionais e crianças da Instituição 
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de Educação Infantil. Movimento que se aproxima do que propõe Sacristán (2000), ao afirmar 

que o currículo vivenciado situa-se entre a intenção e a ação, entre a teoria e prática. 

Esse movimento de apropriação de uma política curricular não ocorre de imediato, mas 

de modo processual e contínuo. Afinal, “A apropriação da BNCC e dos currículos por parte dos 

professores e da comunidade escolar é um processo contínuo, que não se esgota em uma 

formação ou em alguns encontros de trabalho coletivo” (MOVIMENTO PELA BASE, 2019, 

p. 18). 

Com base na análise dos dados, pode-se pensar que a forma como foi conduzida a 

implementação da BNCC no contexto da investigação, garantindo tempo para formação e 

apropriação por parte dos professores, promovendo a discussão e a reflexão, fez com que os 

profissionais se sentissem ativos. Isso pode ter contribuído para a percepção positiva das 

professoras em relação a BNCC, pois estabeleceu-se tempo para ler, pesquisar, discutir e 

aprofundar o documento, não se tornando apenas mais um documento da escola, recebido sem 

reflexão e distante das práticas. 

No que diz respeito à noção de currículo, algumas problematizações são importantes de 

serem destacadas. Atualmente, o currículo da Educação Infantil se situa em meio a uma arena 

de disputas (CARVALHO, 2015) que encontra ressonância nas políticas curriculares, como as 

DCNEI (MEC, 2009) e a BNCC (BRASIL, 2017). A concepção curricular é permeada por 

diversas visões de criança e de infância, além disso a própria ideia de um currículo para a 

Educação Infantil nem sempre foi bem aceita. De um lado, o atendimento às crianças pequenas 

era compreendido como uma atividade assistencialista, sem necessidade de uma proposta 

pedagógica; por outro lado, era entendida como uma preparação para os primeiros anos do 

Ensino Fundamental, cujas propostas pedagógicas eram voltadas às etapas posteriores de 

escolarização. 

Então é relevante que a concepção de criança como sujeito e a ideia de currículo como 

um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças, 

presentes nas DCNEI, tenham sido retomadas na BNCC (BRASIL, 2017). Da mesma forma, 

as interações e as brincadeiras, eixos estruturantes das práticas pedagógicas na Educação 

Infantil estabelecidos nas diretrizes, também são reafirmados na BNCC. 

Nesse sentido, o MEC (2017) afirma que a BNCC e os currículos se complementam 

para garantir aos alunos de todo o território nacional uma aprendizagem mínima essencial em 

cada etapa da educação e compete às redes e instituições de ensino adequar o que diz a lei à 
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realidade local e dos alunos. Ou seja, a Base é um documento que veio para orientar a 

construção dos currículos também na Educação Infantil. 

Com relação à pergunta sobre como as professoras compreendem o currículo na 

Educação Infantil e que elementos são importantes na sua composição, foi encontrada apenas 

em uma das respostas uma ideia de currículo imprecisa e, em parte, equivalente à própria 

BNCC. Para a professora B, o “O currículo chegou para repensar as propostas da educação 

infantil. Ainda encontra-se resistência”. Nota-se na resposta da entrevistada certa equivalência 

de concepção de BNCC e currículo. Entretanto, a Base não é um currículo, ela é orientadora da 

construção dos currículos nas escolas, ação que deve ser contextual, construída de maneira que 

as competências e habilidades previstas pela BNCC façam parte das práticas pedagógicas de 

cada instituição. 

Nas outras três respostas sobre compreensão de currículo na Educação infantil, é 

possível identificar uma concepção atrelada ao próprio cotidiano vivido com as crianças: 

 
PROFESSORA A: O currículo da educação infantil são as vivências, interações e 

brincadeiras, o cotidiano e com certeza os seis direito de aprendizagens: brincar, 

explorar, participar, conviver, conhecer, expressar. 

PROFESSORA C: Compreendo como um caminho, um percurso, é o chão da minha 

escola! É a nossa prática com reflexão sobre o cotidiano das nossas crianças: como 

pensam, o que sentem, o que sabem... Os elementos importantes são brincar, interagir, 

conviver, explorar, participar, conhecer-se e expressar-se. 

PROFESSORA D: Compreendo como garantir o direito da criança de brincar e 

interagir, respeitando as infâncias. 

 

Quanto aos elementos que são importantes na composição do currículo, percebe-se 

referência das três entrevistadas às experiências favorecedoras da aprendizagem e do 

desenvolvimento na Educação Infantil, como as vivências, interações, brincadeiras e os direitos 

de aprendizagem. Na narrativa da professora D, emerge "o direito da criança de brincar e 

interagir, respeitando as infâncias”. A professora D apresenta a ênfase nos direitos de brincar e 

interagir estabelecidos na Base. E na resposta da professora C há a afirmação de que “Os 

elementos importantes são brincar, interagir, conviver, explorar, participar, conhecer-se e 

expressar-se”. 

Deste modo, pode-se entender que, na percepção das professoras, a BNCC oferece os 

direitos como palavras-chave para conceber o currículo na Educação Infantil, contemplando a 

flexibilidade, a pluralidade da forma que as crianças aprendam e vivem suas infâncias. Aspecto 
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que fica claro nas respostas das professoras quando elas definem como percebem o currículo, 

destacando os direitos de aprendizagem. 

Essa perspectiva vai ao encontro do que afirmam Barbosa et al. (2016), de que a criança 

é esse sujeito histórico e de direitos, que de diferentes maneiras, constrói a sua identidade 

pessoal e coletiva. Ou seja, “é essa criança, que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos”, que precisa ser considerada na 

elaboração do currículo (BARBOSA et al., 2016, p. 18). De certo modo, a BNCC afirma-se 

como referência importante para construção da noção de currículo das professoras participantes 

da pesquisa, pois evidencia os direitos de aprendizagens os quais são mencionados por elas 

como elementos fundamentais para sua composição. 

Portanto, percebe-se que, na percepção das quatro professoras, a BNCC gerou impactos 

profundos e positivos. Fruto de uma discussão de longo tempo, a Base se apresenta como um 

documento que tem como finalidade orientar a construção do currículo e as práticas 

pedagógicas das professoras participantes da pesquisa. Ou seja, a BNCC foi um renovo, o qual 

permitiu que as professoras fizessem uma introspecção das propostas pedagógicas em diálogo 

com as orientações nacionais. 

Ainda, destaca-se a potência da implementação do documento curricular que sucedeu- 

se de maneira colaborativa, reflexiva e dialógica, conforme indicam os dados analisados, em 

um movimento de ressignificação da docência e suas práticas. A BNCC, no cenário da pesquisa, 

gerou um processo de construção de saberes educacionais coletivos, numa trajetória dialógica 

que parece ter incidido na reflexão e ação dos profissionais da Educação Infantil da escola 

pesquisada, apresentando-se como oportunidade de ampliar e qualificar o trabalho docente com 

crianças pequenas. 

 
6.2 IMPLICAÇÕES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: CRIANÇAS, EXPERIÊNCIAS E 

COTIDIANO 

 
A BNCC tem provocado mudanças no cenário educativo. Como vimos na seção 

anterior, além de orientar a construção dos currículos, o documento tem se apresentado como 

uma possibilidade para repensar a docência com bebês e crianças pequenas. Para a Educação 

Infantil, a BNCC apresenta uma possibilidade de arranjo curricular que busca garantir os seis 
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direitos de aprendizagem e desenvolvimento às crianças por meio dos cinco campos de 

experiências. 

Nessa investigação, verificou-se que a BNCC implicou na qualificação das práticas 

pedagógicas das participantes da pesquisa, na medida em que o documento foi propulsor de 

reflexões acerca da ação docente. Além disso, a análise dos dados indicou que houve mudanças 

conceituais e práticas principalmente na forma de planejar. 

Quando questionadas sobre a BNCC ter provocado adequações/mudanças no seu 

planejamento, em suas práticas docentes, foram encontradas as seguintes respostas: 

 
PROFESSORA A: Sim com certeza, fez eu rever e repensar minhas práticas e ir em 

busca de muitos outras em que hoje eu acredito. 

PROFESSORA B: Minha prática sempre foi voltada ao respeito às infâncias e ao 

natural, ou seja, a natureza. Dessa forma veio somar e apoiar o trabalho desenvolvido. 

PROFESSORA C: Sim! Veio para me fazer pensar e repensar cada vez mais na vez e 

na voz das crianças e acreditar nelas como seres potentes!!💓 
PROFESSORA D: Sim, as atividades "já determinadas" se tornaram propostas. 

Procuro desenvolver os objetivos de maneira mais prática e voltada para o dia a dia 

das crianças. 

 

É possível destacar na resposta da professora A – “[...] fez eu rever e repensar minhas 

práticas”    e da professora B     “Dessa forma veio somar e apoiar o trabalho desenvolvido” – 

o quanto o processo de organizar as propostas pedagógicas tendo em vista a BNCC criou ricas 

oportunidades de reverem seus planejamentos, os princípios que o orientam, bem como a 

organização dos espaços, tempos e materiais. Nesse sentido, tal percepção aproxima-se de Silva 

(1992), ao alertar que a Educação deve provocar um contínuo movimento de percepção, 

reflexão e ação, direcionado por um projeto histórico e político na busca da conscientização, da 

organização e da capacitação para a transformação da realidade do aluno. 

Vale destacar a resposta da professora C que, ao se remeter à Base, afirma que ela a fez 

pensar e repensar com mais intensidade “[...] na vez e na voz das crianças e acreditar nelas 

como seres potentes”. Nesse trecho, é perceptível que os bebês e as crianças estão no centro do 

planejamento curricular, remetendo ao que as DCNEI e a BNCC definem. Nota-se também as 

concepções de criança, Educação Infantil e proposta pedagógica que, ao encontro de Aquino e 

Menezes (2016), destacam: 

 
[...] as crianças como sujeitos históricos e de direitos, que se apropriam do mundo 

cultural e social por intermédio das interações e das brincadeiras, estabelecendo essas 

duas dimensões como eixos fundamentais nas propostas pedagógicas, por meio dos 

quais as ações educativas nas instituições devem se dar, reforçando a integralidade da 
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educação e afirmando o educar e o cuidar como práticas indissociáveis e promotoras 

desta integralidade (AQUINO; MENEZES. 2016, p. 38). 

 
Outro ponto interessante foi apontado na resposta da Professora D, quando a mesma 

afirma que busca “[...] desenvolver os objetivos de maneira mais prática e voltada para o dia a 

dia das crianças”. Em sua declaração, a referida professora menciona os objetivos de 

aprendizagem, os quais não emergiram em nenhuma outra resposta. Segundo Gobbi (2016), 

existem receios com relação aos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem propostos na 

BNCC, pois há outras formas de associar a construção coletiva com a participação direta da 

criança. Contudo, a professora D não apresenta-os isolados, mas voltados para o dia a dia das 

crianças, distanciando-se de um currículo em torno de uma lista de habilidades ou temas 

previamente definidos pelos adultos. A ênfase no cotidiano, compreendendo as experiências e 

aprendizagens significativas das crianças, traz outra lógica do que é conteúdo na Educação 

Infantil. Segundo Barbosa (2009, p. 83), “[...] Os conteúdos da educação infantil têm como  

referência a aprendizagem das práticas sociais de uma cultura, isto é, as ações que uma cultura 

propicia para inserir os novos na sua tradição cultural”. 

Por esta via, é possível interpretar que as professoras participantes da pesquisa 

reconhecem a centralidade da experiência da criança, destacam a importância do cotidiano com 

ações significativas e lúdicas e compreendem as práticas cotidianas (como correr, brincar, 

comer, trocar as fraldas, tomar banho, dormir, conviver) como “conteúdos” importantes para as 

crianças na Educação Infantil. Isto é relevante, pois apresenta implicitamente uma noção de 

cuidado e educação desvinculada do caráter assistencialista e preparatório. 

No que se refere ao tipo de arranjo curricular, sublinha-se que nas Diretrizes (BRASIL, 

2009) o currículo da Educação Infantil definido como um conjunto de práticas, que articulam 

o saber e as experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Essa 

definição possibilitou a construção de um currículo que repensasse os conhecimentos, as 

práticas culturais e as múltiplas linguagens das crianças, ou seja, já se indicava nas DCNEI a 

possibilidade de que o currículo na creche e pré-escola se organizasse a partir de eixos, campos 

ou módulos de experiência. 

Como apresentado no capítulo anterior, com essa indicação presente nas DCNEI, a 

BNCC para a Educação Infantil propõe uma organização por Campos de Experiências: O eu, o 

outro e o nós, Traços, sons, cores e forma, Corpo, gestos e movimento, Escuta, fala, pensamento 

e imaginação e Espaços, tempos, quantidades e transformações (BRASIL, 2017). 
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Quando questionadas acerca de como os campos de experiências da BNCC estavam 

sendo vivenciados na prática e de que forma eram abordados no cotidiano com as crianças, as 

seguintes respostas foram recebidas: 

 
PROFESSORA A: Na forma de experimentações, investigando e levando em conta a 

curiosidade das crianças. 

PROFESSORA B: As ações são planejadas de acordo com os campos de experiências. 

Estamos inseridos no projeto dinossauros que partiu do interesse da turma e propomos 

ações que contemple os campos de experiências. 

PROFESSORA C: Os campos de experiências estão sendo vivenciados através do 

Brincar e do Interagir, pensando sempre no espaço, tempo, intencionalidade, 

materiais, assegurando as crianças o direito de aprendizagem. 

PROFESSORA D: São abordados através de propostas a partir dos interesses, falas e 
observações das crianças. Os campos são desenvolvidos em conjunto, geralmente a 
proposta abrange mais de um campo de experiência. 

 

Percebe-se, nos excertos destacados acima, que os campos de experiências implicaram 

no desenvolvimento de propostas mais contextuais, que consideram os interesses das crianças, 

suas experimentações, suas brincadeiras, vivências e interações. Na fala da professora D, os 

campos são desenvolvidos em conjunto, sendo que costumam abranger mais de um, ou seja, 

não são compartimentados. Além disso, a professora A e a professora C trazem em suas 

respostas, novamente, a ideia de um currículo emergente tecido no cotidiano com as crianças. 

Aquino e Menezes destacam que com o advento dos campos de experiências houve um 

salto na qualidade dos currículos, pois superou-se a ideia de currículos “descontextualizados, 

fragmentados, centrados em conteúdo” (2016, p. 41). Aspecto percebido nesta pesquisa, visto 

que as professoras participantes sustentaram que os campos são vivenciados através do brincar, 

da investigação das crianças, de propostas que assegurem os direitos de aprendizagem, bem 

como na intencionalidade com que organizam os materiais, os tempos e espaços para as 

crianças. 

Conforme Barbosa et al.(2016), em outros países, como na Itália, a conceituação de 

campos de experiências como organizadores do currículo da Educação Infantil também está 

presente e foi prevista no documento de Indicação Nacional Italiana (1991). Os autores citados 

sustentam que “[...] cada um desses campos oferece às crianças a oportunidade de interagir com 

pessoas, objetos, situações e atribuir-lhes um sentido pessoal, mediados pelos professores para 

qualificar e aprofundar as aprendizagens feitas” (BARBOSA et al., 2016. p. 23). 

Pensar um currículo organizado por campos de experiências é compreender que esses 

se articulam entre si, que não há uma fragmentação ou divisão disciplinar entre eles; pressupõe 
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reconhecer que as crianças têm em si o desejo de aprender e que o papel do adulto é organizar 

contextos que possibilitem às crianças dar significado aos diferentes as suas aprendizagens e 

acompanhá-las nesses percursos. Significa garantir que elas possam se expressar, participar, 

interagir, brincar, conviver, explorar. Em outras palavras, os campos de experiências expressam 

uma forma interdisciplinar com que as aprendizagens são construídas. Essa concepção 

sustentada na inter-relação está presente nas respostas das professoras, ao pressuporem que os 

campos estão em conjuntos, e não isolados, tal qual respondeu a professora D. 

A organização curricular por campos de experiências propõe que as ações pedagógicas 

sejam desenvolvidas a partir de uma escuta atenta das crianças, colocando em relação seus 

saberes e os dos professores, visto que o conhecimento é construído na interação entre crianças, 

adultos e mundo. Nesse sentido, identificou-se na pesquisa que as ações planejadas pelas 

professoras têm sido marcadas pela intencionalidade educativa na organização de experiências 

que permitam às crianças conhecer a si, o outro, a natureza, a cultura e a produção científica 

por meio das interações e da brincadeira (BRASIL, 2017). 

Em suma, os campos de experiências têm subsidiado as práticas das professoras 

respondentes do questionário, de modo que são desenvolvidos em todos os momentos da 

jornada das crianças na Educação Infantil, incluindo os projetos investigativos dos dinossauros 

como nos traz a Professora B, e os momentos de organização dos contextos e brincadeiras das 

crianças como pontua a Professora C. Assim, do ponto de vista das docentes, a BNCC tem se 

apresentado como aporte para critérios de mais qualidade no atendimento das crianças e 

sustentação de direitos de aprendizagem comuns a todos. Tal questão reforça o que lembram 

Campos e Barbosa (2015), de que a Base pode ser orientação aos professores para que 

desenvolvam suas práticas pedagógicas, respeitando às diversidades da infância e os direitos 

das crianças. 

Pode-se depreender, por meio da realização dessa investigação, que o processo de 

implementação da BNCC foi construído individualmente e coletivamente de modo reflexivo 

no contexto pesquisado. Ademais, conforme os dados indicam, foi uma implementação que 

reverberou nas práticas pedagógicas das professoras, promovendo os direitos de aprendizagem, 

a valorização do cotidiano e da experiência das crianças como elementos centrais da docência. 

A apropriação da ideia de campos de experiências e dos direitos de aprendizagem das crianças 

foi muito rica para as professoras dessa instituição de Educação Infantil na qual foi realizada a 

pesquisa, pois a partir de um estudo cuidadoso sobre o documento curricular, de modo 



48  

reflexivo, houveram implicações no planejamento voltado às especificidades da educação de 

crianças pequenas. 

Por fim, vale salientar que foi possível conceber com essa pesquisa que, ao lado de uma 

criança como protagonista no dia a dia educativo, também há um professor protagonista do seu 

percurso formativo, da construção do currículo, e que busca conhecimentos de forma contínua 

e responsável. E que a implementação da BNCC no contexto pesquisado pressupôs que as 

professoras da EMEI se apropriassem do documento, adequando e adaptando às suas práticas 

ao mesmo tempo em que refletiram e redimensionaram seu fazer pedagógico junto às crianças 

de 0 a 5 anos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as percepções de professoras sobre a Base 

Nacional Comum Curricular, compreendendo as implicações do documento às práticas 

pedagógicas em uma instituição de Educação Infantil do Litoral Norte do RS. 

Na revisão da literatura, percebeu-se que a inserção da Educação Infantil na proposição 

de uma BNCC para a Educação Básica representa dois movimentos. Por um lado, se mostra 

relevante, pois permite efetivar as Diretrizes Curriculares por meio de práticas pedagógicas que 

respeitem as diferentes dimensões da infância e os direitos das crianças e que garantam a oferta 

de aprendizagens para todos. Por outro lado, pode ser interpretada pelos docentes de modo 

tecnicista, ao concebê-la como um rol de competências que as crianças devem adquirir no 

âmbito da permanência na Educação Infantil, o que agrava-se no momento político-econômico 

que o país vivencia. 

Com base na análise dos dados do trabalho de campo, constatou-se que a BNCC foi 

amplamente estudada e discutida pelos profissionais da instituição pesquisada e que as 

professoras foram ativas e participativas nesse processo, gerando a apropriação do documento 

de forma reflexiva. Um aspecto em destaque foi a concepção da criança como sujeito de 

direitos, capaz de explorar espaços, fazer descobertas, aprender e construir novos saberes. O 

que implicou em mudanças nas práticas dessa instituição e na docência dessas professoras que 

atuam na Educação Infantil tendo em vista as reflexões suscitadas pela BNCC. 

Para Kramer (2007, p. 15), “Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direito, que 

produzem cultura e são nela produzidas”. Tal modo de compreender a criança se aproxima da 

maneira com que as participantes da pesquisa as caracterizaram nas respostas do questionário, 

evidenciando os esforços em prol de um cotidiano que respeite suas infâncias. Isso permite que 

o planejamento das professoras aconteça de forma articulada aos saberes e fazeres das crianças, 

os quais emanam das práticas cotidianas vivenciadas com elas junto às demandas de cuidado 

no contexto educativo. 

Sobre as percepções da BNCC para Educação Infantil, os dados indicaram que as 

professoras não a entendem simplesmente como orientações nacionais obrigatórias a serem 

aplicadas, mas sim como um documento que as fizeram rever suas práticas, docência e 

planejamento. A partir da reflexão sobre a BNCC, as professoras demonstraram-se apropriadas 

do que o documento orienta e propõe para essa etapa de Educação Básica. 
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Em relação às implicações do documento em suas práticas, verificou-se a presença 

marcante dos elementos da BNCC, tais como os direitos de aprendizagem e os campos de 

experiências, nas respostas do questionário. Destacando-se a valorização do cotidiano por meio 

das experiências de aprendizagens vivenciadas pelas crianças, em um planejamento voltado às 

especificidades da educação de crianças pequenas. 

Sobretudo, ao referirem-se ao currículo, houve ênfase nas experiências das crianças e 

nos direitos mediadores de aprendizagens significativas: conviver, brincar, explorar, expressar, 

participar, conhecer-se (BRASIL, 2017). As análises também indicaram que os campos de 

experiências compõe o currículo da Educação infantil, sendo compreendidos em articulação, 

não fragmentados. Ao contrário, na percepção das professoras, os campos são articulados ao 

dia a dia, possibilitando a criança participar, construir conhecimentos a partir do que sabem, 

vivem e desejam. A partir da curiosidade das crianças, seus interesses e desejos, entende-se que 

as propostas podem ser significativas. 

Portanto, conclui-se que a BNCC, na escola pesquisada, foi compreendida pelas 

professoras em sua potência, tendo sido importante para a reflexão delas e para a construção de 

práticas pedagógicas mais alinhadas às infâncias e às crianças. O movimento de apropriação 

das orientações do documento implicou em uma reorganização do planejamento, possibilitando 

um aperfeiçoamento e qualificação da ação docente. 

Por fim, ressalta-se que as escolas precisam estar de acordo com as orientações 

curriculares, aprimorando suas didáticas, avaliando sua docência, revendo suas práticas. A 

BNCC é um documento que direciona e regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a 

serem trabalhadas nas escolas. Todavia, para que não se torne apenas mais um documento 

vigente e reproduzido na instituição, é preciso haver formações, discussões, seminários e 

estudos com a comunidade escolar sobre a BNCC, tendo em vista as tensões e possibilidades 

que o documento curricular apresenta. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 

 
 

1) Como compreende o currículo na Educação Infantil? Que elementos são importantes na 

sua composição? 

2) O que você pensa sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação 

Infantil? Como percebe esse documento? 

3) Como aconteceu a implementação da BNCC na escola em que atua? Houve desafios? 

Se sim, quais foram? 

4) A BNCC provocou adequações/mudanças no seu planejamento? E na sua prática 

docente? Em caso afirmativo, poderia comentar/relatar sobre isso? 

5) Como os campos de experiências da BNCC estão sendo vivenciados na prática? De que 

forma são abordados no cotidiano com as crianças? 

6) Tem mais alguma informação que gostaria de compartilhar sobre a BNCC para 

Educação Infantil? 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO REALIZADO NA PLATAFORMA DIGITAL - 

“GOOGLE FORMS” 

 
 

 



57  
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Fonte: Acervo da autora (2021). 
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ANEXO A - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 
 

À Secretaria Municipal de Educação de Osório, 

Apresentamos o(a) acadêmico(a) Andara Dias de Almeida Klug, do Curso de 

Graduação em Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Na 

oportunidade, solicitamos autorização para que o estudante realize uma pesquisa sobre o tema 

“Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação Infantil”, com professores(as) de 

Educação Infantil. A pesquisa tem como objetivo investigar a implementação da BNCC em 

uma instituição de Educação Infantil do município de Osório e as práticas pedagógicas que 

estão sendo realizadas pelos docentes, e será realizada sob orientação da Profª Dra. Carolina 

Gobbato e coorientação da Profª Me. Claines Kremer. 

Os dados levantados nesta pesquisa estarão sob sigilo, não sendo mencionados nomes 

de participantes e/ou instituições no trabalho acadêmico, apresentação oral ou outra publicação 

que venha a ser realizada posteriormente. Será fornecido um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para cada um dos participantes do estudo. O material desta pesquisa será utilizado 

para fins de pesquisa e publicações acadêmicas, tais como: escrita do Trabalho de Conclusão 

de Curso, publicação de artigo(s) em periódicos nacionais e/ou internacionais e de trabalhos em 

anais de eventos científicos, apresentação em eventos acadêmicos e de formação de professores. 

Agradecemos pela colaboração e possível participação no estudo sobre as práticas 

pedagógicas que estão sendo realizadas pelos docentes após a apropriação da BNCC, por meio 

do qual almejamos trazer contribuições importantes para a Educação Infantil. Em caso de 

dúvidas, maiores informações podem ser obtidas com o(a) orientador(a) da pesquisa, pelo 

telefone (51) 3663-9455 ou pelo e-mail carolina-gobbato@uergs.edu.br. 

 

 

 

 

Osório, 26 de abril de 2021. 

mailto:carolina-gobbato@uergs.edu.br
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Prezado(a) professor(a), 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, de uma pesquisa 

sobre o tema “Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação Infantil”, que será 

realizada pelo(a) acadêmico(a) Andara Dias de Almeida Klug, do Curso de Graduação em 

Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A pesquisa tem 

como objetivo investigar a implementação da BNCC em uma instituição de Educação Infantil 

do município de Osório e as práticas pedagógicas que estão sendo realizadas pelos docentes, e 

será realizada sob orientação da Prof.ª Dra. Carolina Gobbato e coorientação da Prof.ª Me. 

Claines Kremer. 

Ao (a) participante é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade da sua identidade 

e/ou instituições durante todas as fases da pesquisa e apresentações ou publicações que venham 

a ser realizadas. 

O material desta pesquisa será utilizado para fins de pesquisa e publicações acadêmicas, 

tais como: escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, publicação de artigo(s) em periódicos 

nacionais e/ou internacionais e de trabalhos em anais de eventos científicos, apresentação em 

eventos acadêmicos e de formação de professores. 

A qualquer momento, é assegurada ao(a) participante à liberdade de recusar ou retirar o 

consentimento de sua participação na pesquisa sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo ou 

constrangimento. O (a) pesquisador (a) compromete-se a esclarecer qualquer dúvida ou 

questionamento que eventualmente o(a) participante venha a ter no momento da pesquisa e, 

posteriormente, pelo telefone (51) 3663-9455 ou pelo e-mail carolina-gobbato@uergs.edu.br. 

 
 

 
Após ter lido como será esta pesquisa e ter esclarecido todas as minhas dúvidas, eu           

   , inscrito   no RG sob 

nº ,    CPF    nº  , residente na 

   ,    bairro , no 

município de , de forma livre e esclarecida, concordo em 

participar desta pesquisa. Assino os termos em duas vias. 
 

 

 
Assinatura do(a) participante 

 

 

 
Assinatura da pesquisadora 

 

 
 

Osório, 26 de abril de 2021. 

mailto:carolina-gobbato@uergs.edu.br
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