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O presente trabalho apresenta um breve panorama da pesquisa de Mestrado que 

teve como objetivo central compreender como a experiência é abordada na Educação 

Infantil. Nessa investigação, com base na filosofia de Walter Benjamin (2009, 2012) e 

Jorge Larrosa (2011, 2016), e na sociologia de François Dubet (1994), analisou-se como 

a experiência é abordada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI), nos documentos da Rede Municipal de Educação de Florianópolis e nas 

pesquisas da área da Educação Infantil.  

Entendemos que a experiência é tema recorrente no debate educacional e este 

estudo está posicionado em uma concepção de educação que busca olhar para a 

experiência como elemento fundante a formação humana. Nessa perspectiva, encontrou-

se no referencial teórico eleito importantes contribuições dos referidos autores, para 

pensar o cotidiano das crianças nos espaços de educação coletiva, preocupados com 

uma formação humanizadora.  

A metodologia empregada foi pautada em uma abordagem qualitativa e análise 

de conteúdo realizada por meio de estudo bibliográfico e documental, que possibilitou 

reflexões sobre a maneira como alteramos os modos de perceber e sentir o mundo e de 

como essas mudanças ocasionaram significativas transformações sociais.  

A partir de nossos estudos, entendemos que a experiência inefável, essa que nos 

afeta, amplia nossos sentidos, nos passa e nos transforma, deixando marcas em nossa 

memória e que pode ser intercambiada de geração para geração (BENJAMIN, 2012), foi 

secundarizada pela ciência por não possibilitar ser domada pela objetividade e 

racionalidade.  Assim, a experiência foi substituída em sua consideração por uma 

significação equivalente a experimento, pois constituía um modo mais seguro, 

controlável, mensurável e menos “perigoso” de apreender a verdade requerida pelo 

conhecimento científico (AGAMBEN, 2005). Esse conhecimento, reduziu os 

fenômenos dos sentidos ao que poder-se-ia extrair dos mesmos para a aplicação prática. 



A educação apropriou-se dessa concepção pragmática e empirista dos efeitos dos 

sentidos como dispensável ou pouco utilitária ao pensamento e ao conhecimento. 

Elegeu conteúdos que nessa visão de mundo seriam indispensáveis a vida dentro de um 

sistema movido pelo capital.  O controle do saber, efetivou o controle do ser. O 

comportamento de ordem e progresso promoveu a manutenção desse sistema, por meio 

de um normatização do pensar e do conhecer. Efetivamos uma educação fomentadora 

do mercado (SKLIAR, 2001).  

Fomos sucumbindo a uma formação atrelada a custo e benefício, distanciada de 

uma formação capaz de tocar o sujeito as questões do humano. O sentimento é que 

passamos, a não nos ocuparmos do que é relativo ao bem comum quando a humanidade 

foi se constituindo despreocupada em relação ao afeto. Fomos nos habituando a uma 

existência dentro de uma convivência efêmera e distante do outro, nos constituindo sem 

a disposição à aproximação e afetação. O afeto requer que desenvolvemos o contato, a 

disponibilidade para tocar e ser tocado (SKLIAR, 2010). Nesse sentido conviver, ser e 

estar juntos, vai exigir que ao nos deparamos com o inesperado que envolve a 

aproximação ao outro, com todo os abalos que essa relação provocará, que deixemos 

com esse posicionamento de abertura, o que chegar, nos adentrar.  

Esta educação afastada do humano focada na “produção de sujeitos” para 

atender as exigências de um mercado, impacta de forma devastadoras as relações entre 

as pessoas, na constituição do humano cada vez mais em desumanidade até os dias 

atuais. Focada na objetividade e na racionalidade instrumental a ação pedagógica, refém 

deste pensamento fundamentado no utilitarismo, vincula-se a produtividade, e desta 

forma, seguimos carimbando as mãos das crianças no papel, entre outras práticas, sem 

nos atermos a serviço de que está nossa intencionalidade.  

A frase – “pintou? agora chega! É a vez do amiguinho!” – título desse artigo, é 

um excerto de uma memória muito viva de observações de práticas pedagógicas. O 

registro dessa observação foi um dos propulsores desse estudo, funciona como uma 

chave de leitura que me ajuda a conduzir essa discussão nesta escrita. Trata-se da fala de 

uma professora durante sua ação junto a um bebê enquanto disponibilizava tinta e papel 

a criança para que tivesse sua mão carimbada no material. Nesse momento, a ela e não 

ao bebê, coube ditar o tempo e a forma de envolvimento dele na proposta, para em 

seguida, a outra criança usufruir da mesma condição de sua possível experiência ou 

seria experimento?  



Larrosa (2016) dirá que o experimento produz homogeneidade, é genérico, é 

repetível, preditível, afinal, naquele momento, teria a outra criança condição de deixar 

uma marca diferente no papel? Enquanto observava a cena acontecendo como em um 

filme, em que se pode depois voltar e pensar sobre, o bebê protestou. O choro e as 

pernas esticando e recolhendo, no colo da professora, ele na minha percepção queria 

mais tinta, mais papel, mais tempo, mais interação com o que foi oferecido e 

rapidamente retirado dele.  

A Pedagogia da Infância
1
 emerge no cenário das ciências humanas como uma 

subárea da Pedagogia que busca compreender a criança e sua condição de ser, estar e 

viver dentro de seu contexto. Nasce da inquietação de pesquisadores e profissionais da 

relação educativa com a criança, objetivando traçar novos rumos para pensar sobre esse 

sujeito de pouca idade e sua infância, para além do conhecimento existente (ROCHA, 

1999). Esse movimento científico defende que o processo formativo compreende a 

reivindicação por uma educação voltada para o acontecimento como elemento que nos 

mobiliza à transformação, que nos torna diferentes do que éramos, em uma perspectiva 

de que acontecimento como: 

[...] algo que não pode ser programado, irrupção imprevista: o começo 

de nova narrativa, de uma nova compreensão, de uma nova relação 

com o mundo. O acontecimento é, também, uma determinada 

experiência de vivência do tempo. Isto significa, então, que o 

acontecimento só se explica como uma ocasião, como um estado de 

exceção, como o imprevisível, como um instante original, como 

aquilo que quebra por surpresa e racha a continuidade do tempo. E o 

impacto do acontecimento só pode estar nessa relação inédita que nós 

estabelecemos com esse fato ou com o que esse fato produz e provoca 

em nós. A experiência que dali nasce transforma o fato em 

acontecimento significativo e assume, então, a forma de uma relação 

de interesse pessoal. E nos interessa particularmente essa ideia de 

interesse pessoal, esse “dar-se conta”, que é como uma chave para 

pensar fertilmente o campo educativo. “Dar-se conta ─ diz 

Jankélévitch ─ é descobrir sem mover do lugar a velha novidade [...] 

mas, completamente renovada pela maneira de percebê-la (1989:161) 

(SKILIAR, 2009, p.42 tradução nossa). 

 

Neste sentido, uma educação comprometida com o acontecimento e com a 

experiência não se forja na lógica do mercado, não é compatível com a lógica de 

                                                           
1
 Eloísa Acires Candal Rocha (1999), em sua tese de doutoramento, elaborou a concepção pedagogia da 

Infância. A partir da análise de um conjunto de trabalhos produzidos dentro das ciências humanas e 

sociais, apresentados em congressos científicos entre 1990 e 1996 sobre a educação da criança de 0 a 6 

anos no Brasil, mapeando a contribuição de diferentes ciências para a constituição de uma Pedagogia da 

Educação Infantil.  



produção. Ela precisa transcender para além do aprender para saber/fazer, deve 

trabalhar para dispor proposições como forma de conhecer e ser. Como um convite a 

caminhar, descobrir e ser tomado pelo afeto. 

A partir dessas reflexões compreendemos considerações importantes para 

pensarmos sobre o uso da experiência na educação, em especial na modalidade infantil. 

Ao analisamos a abordagem da experiência nas pesquisas recentes e documentos 

orientadores da Educação Infantil, nesse exercício encontramos regularidades nas 

análises bibliográficas e documentais que nos foram elucidativas.   

Um resultado comum na abordagem da experiência, tanto nas pesquisas quanto 

nos documentos, foi a consideração da criança como sujeito da experiência. Os estudos 

− três em nível de mestrado e três em nível de doutorado realizados com maior 

recorrência em instituições da região sul, em especial UFRGS e UFSC e um realizado 

na região sudoeste, UFMG, trouxeram no bojo de suas discussões, ora de forma mais 

evidenciada, ora contornando suas temáticas, a experiência das crianças em e por 

diferentes adjetivações: educativas, sensoriais, social, corporal, indicando o 

reconhecimento das crianças como sujeitos da experiência.   

As DCNEI expressaram essa consideração no início do documento quando 

define e informa a área o que compreende por currículo na Educação Infantil e indica a 

necessidade da consideração de experiências anteriores das crianças nas proposições 

pedagógicas (BRASIL, 2013). Reconhecemos em outras passagens do documento a 

criança como sujeito da experiência quando orientará ações para prática pedagógica nos 

espaços de educação coletiva das crianças. O Currículo da Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis (2015) também trará esse indicativo, porém com 

um aprofundamento maior, pois caracterizará na sua introdução o que compreende por 

experiência. Desse modo, delimita a diferença do termo experiência do termo vivência, 

no qual tece a necessidade da consideração de experiências anteriores das crianças na 

organização de situações significativas pela prática pedagógica e retoma as crianças 

como sujeito da experiência quando sugerirá proposições a serem dispostas aos bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas.  

Outro dado recorrente refere à consideração dicotomizada da experiência, que é 

timidamente mencionada dentro de uma perspectiva relacional por dois estudos. 

Aparecerá em momentos de brincadeira entre adultos e crianças, tanto no que diz 

respeito à imitação e criação da criança a partir do que o adulto propõe quanto em 

momentos de dividirem espaços, brinquedos, tempo e proposições e na figura afetada 



do pesquisador pelas ações das crianças. As demais considerações da “experiência” do 

adulto apontam, sobretudo, à formação docente e não formação humana, que é a 

intenção da reinvindicação da experiência neste estudo. Nos documentos, tanto nas 

DCNEI quanto no Currículo de Florianópolis, o foco é na experiência da criança e esse 

dado é tencionado por nós, especialmente porque compreendemos que a experiência é 

social (DUBET, 1994), acontece no bojo das relações e, portanto, precisa ser pensada e 

discutida nos espaços de formação continuada.   

Outra evidência conhecida a partir das análises é uma forte influência da 

experiência educativa pautada em John Dewey. Tanto nos documentos e em parte das 

pesquisas quanto o condicionamento da experiência ao status de experimento se reflete 

nas sugestões para que se garanta, possibilite e programe experiência às crianças. Há 

uma forte marca nos escritos de uma “empirização” da experiência, abordando-a no 

sentido prático.  

Em alguns estudos em que a filosofia ajuda a pensar a experiência nas 

discussões, excertos de Larrosa e Benjamim são citados. A experiência aparece como 

elemento fulcral na formação da humanidade do sujeito, entretanto, entendemos que há 

um risco de equívoco conceitual quando esses estudos a nomeiam de experiência 

educativa, pois a experiência educativa é a forma como Dewey entende a experiência 

utilitária, prática no campo da educação. Sendo assim, ao abordá-la desse maneira 

remete à compreensão de uma experiência com fim específico, aprisionando-a a serviço 

do conhecimento.  

Quando tencionamos a consideração da experiência educativa por compreender 

seus limites em relação à formação humana, estamos nos referindo a esta como uma 

experiência que acontece fora de nós, como algo que é possível viver todos os dias e 

não sermos transformados por ela e mais possivelmente sermos informados por ela. 

Desse modo, misturar cores primárias e obter as secundárias e fazer uso do resultado 

descolado dos sentidos estéticos construídos a partir desse vivido, ou mesmo aviar uma 

receita de bolo explorando quantidade, cheiro textura e pouco tempo para desfrutarmos 

de todas as possibilidades de interação que esse momento promove, inclusive de 

descobrirmos como as gerações anteriores cozinhavam seus doces, ou ainda construir 

uma casa e explorar triângulo, retângulo, quadrado e não fugirmos do eminente perigo 

do lobo chegar como o conto de fadas tão conhecidos por diferentes gerações, alerta-

nos: o que ficará desses momentos? Quem elege o que é necessário aprender? Quem 

determina o que é fundante conhecer?   



Estamos dizendo com isso que devemos delegar às crianças a responsabilidade 

por sua educação? Que esses sujeitos de tão pouca idade já possuem uma consciência 

sobre sua formação? Ou que não é necessário ensinar na Educação Infantil? Não! Não 

estamos defendendo o abandono das crianças a própria sorte. Ao realizarmos o 

exercício de sistematizar as orientações encontradas acerca da experiência para pensar 

as práticas cotidianas nos espaços de educação coletiva das crianças, chegamos a 

discussão sobre a necessidade de pensarmos a experiência no cotidiano da Educação 

Infantil. Isso implica no compromisso que compete a nós, adultos da relação 

pedagógica, pensar nas condições potenciais de experiência para os sujeitos da relação 

pedagógica. No entanto, o que isso quer dizer? Quando intencionamos promover 

experiência nesse “lugar”, precisamos discutir as condições para que ela aconteça, pois, 

como já discorremos anteriormente, sabemos que dentro da perspectiva defendida por 

este estudo, não há a possibilidade de planejá-la, controlá-la, tão pouco definir que as 

situações vividas pelos sujeitos nesse espaço são ou serão experiências.  

Essa possibilidade de programar a experiência do outro não é possível dentro 

dessa compreensão de que a experiência é inefável, inapreensível, é potência em si. 

Entretanto, está conosco, responsáveis pela educação e, sobretudo, pela formação 

humana no contexto da educação, o compromisso de pensar e dispor as condições 

potenciais para que todos os sujeitos da relação pedagógica encontrem para viver e 

construir suas experiências. Para tanto, importa-nos pensar nas condições de tempo, 

espaço e materialidades e nas relações que estabelecemos nesse espaço de vida coletiva.  

 Contudo, refletimos sobre as implicações de estarmos nos constituindo dentro 

dessa realidade complexa, de ações pouco cuidadosas com a formação humana, 

descomprometidas com o cuidado de si e, como consequência, descompromissadas com 

o cuidado do outro e com o cuidado do mundo, tornando-nos racionais e pouco 

sensíveis ao afeto. Ponderamos sobre esse processo de subjetivação que fomos sendo 

submetidos ao longo de nossa existência e do quanto a experiência é potência para nos 

colocar em outra forma de viver. Aferimos, então, seja pelo amor, pela resistência, pela 

liberdade, pela revolução, pelo afeto e/ou tudo isso junto, que precisamos nos 

comprometer com quem chega e com que já está nesse mundo. Que reconheçamos e 

trabalhemos na defesa desse potencial não só da criança, mas, do humano, de ser 

participante, transformador, criador, recriador das relações e do contexto em que vive. 

Assim, reivindicamos a experiência na Educação Infantil.  
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