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Para a discussão da especificidade da docência
na educação infantil em diálogo com as
discussões sobre as orientações curriculares
nessa Mesa Redonda denominada: “Docência
e desafios curriculares na Educação Básica”
pretendo: a) iniciar com uma retomada daspretendo: a) iniciar com uma retomada das
especificidades da docência nesta primeira
etapa da Educação Básica, b) situar
pontualmente trechos da versão final da Base
Nacional Comum Curricular para a Educação
Infantil; c) algumas reflexões das implicações
desses indicativos para o contexto atual.



A consolidação das funções docentes no
âmbito das instituições educativas para infância
exige aprofundar um conhecimento orientado
para a infância e sua educação numa dimensão
social e cultural.

Este esforço teórico vem envolvendo umaEste esforço teórico vem envolvendo uma
consolidação conceitual particular em torno das
especificidades das funções da educação da
pequena infância, relacionado à análise das
definições da docência nesta etapa, suas
origens, delimitações e suas relações
profissionais.



A indefinição na identidade

A dupla trajetória das creches e pré-
escolas, ao sedimentar modelos distintos de
políticas e práticas (HADDAD, 2002, 2006,políticas e práticas (HADDAD, 2002, 2006,
2007), acabou por gerar identidades
profissionais também distintas em atuação
no mesmo campo profissional.



Para Cerisara (1996, 2000), o caráter
ambíguo da profissão se dá tanto pela
atividade que a constitui quanto pelo
responsável por realizá-la, alternando-se entre
o domínio doméstico da educação (casa-mãe)
e o domínio público da educação formale o domínio público da educação formal
(escola-professora).
Enquanto as atividades da creche guardam
estreitas semelhanças com o trabalho
doméstico e têm a criança como sujeito, a
pré-escola define sua função pela pedagogia
escolar e tem o aluno como sujeito.



Outra tensão decorrente da dicotomia entre a
esfera privada e a pública que opõe as
práticas de cuidados às práticas escolares.
As primeiras, por envolverem atividades que
requerem contatos corporais e trocas

emocionais constantes com as crianças,
 

emocionais constantes com as crianças,
estariam mais próximas do espaço doméstico;
portanto, consideradas menos profissionais. As
últimas, por sua proximidade ao caráter formal
da escola e, portanto, do espaço público, teriam
maior legitimidade profissional.



A dificuldade de consolidação de uma cultura
própria e específica da profissão,
principalmente quando se trata de crianças
muito pequenas (ONGARI e MOLINA, 2003),
gera associações com outros perfis mais
familiares, muitas vezes oscilando entrefamiliares, muitas vezes oscilando entre
aquele que, simplesmente, reproduz o
cotidiano, o trabalho doméstico de cuidados e
socialização infantil e o que se associa ao
modelo de professor de outros níveis de
ensino (KRAMER, 2002, p. 125).



Essa indefinição na 
identidade leva a 
uma dificuldade de 

nos afirmarmos como 
professoras. Assim, professoras. Assim, 

buscamos em outras 
etapas educativas um 
‘modelo’ de docente –
“aquela que ensina”!



Precisamos partir de uma concepção de
docência como profissão de interações
humanas, “como uma forma particular de
trabalho sobre o humano, ou seja, uma
atividade em que o trabalhador se dedica aoatividade em que o trabalhador se dedica ao
seu ‘objeto’ de trabalho, que é justamente um
outro ser humano, no modo fundamental da
interação humana” (TARDIF e LESSARD, 2008,
p.8).



Uma ação que evoca outras ações e relações
para além daquela que é ensinar, “como
instruir, supervisar, servir, ajudar, entreter,
divertir, curar, cuidar, controlar, etc.” (TARDIF
e LESSARD, 2008, p. 33).

Ações e relações que se desdobram
complexamente, intervindo a linguagem, a
afetividade, a personalidade, a cultura, uma
disponibilidade e dinâmica corporal
específica, entre outros.

















A docência na educação infantil é
caracterizada pelas ênfases das ações que
envolvem as dimensões de cuidado e que
constituem as dimensões educativas deconstituem as dimensões educativas de
uma docência marcada pelo
compartilhamento de experiências entre
adultos (também com as famílias) e crianças
e destas entre elas, nos espaços coletivos de
educação.



Definir a especificidade da docência na educação
infantil exige também considerar que as práticas
dessas profissionais se mesclam com as práticas
domésticas e de maternagem as quais são
socialmente desvalorizadas (Cerisara, 2002).

Pesquisas evidenciam que a ação docente, nessaPesquisas evidenciam que a ação docente, nessa
etapa educativa, é constituída por especificidades que
denotam, principalmente, as particularidades da faixa
etária dessas crianças, além de contar com uma
docência compartilhada (Duarte (2011) e Gonçalves
(2014), que prevê outras pessoas envolvidas nessa
rede de relações.



Pesquisas também vem indicando que a prática
docente e a profissão de professora de crianças
pequenas tem como centralidade a dimensão do
cuidado, a dimensão corporal e a dimensão
relacional (dos adultos com as crianças, mas
também das crianças entre elas e com ostambém das crianças entre elas e com os
espaços e materialidades).

Uma docência marcada pela sutileza das
relações (Tristão (2004)) e pela exigência de
uma disponibilidade corporal e emocional
(Silva 2017).



Pesquisas também revelam que há uma
complexa composição relacional no grupo dos
bebês e crianças pequenas, que interfere na
organização ou composição da ação docente.organização ou composição da ação docente.
Ou seja, há uma multiplicidade simultânea
de ações e relações que incidem no
rompimento de uma pretensa linearidade ou
monocronia (uma ação a cada tempo) da
docência na educação infantil (Schmitt 2014).



Os Indicativos da BNCC e suas implicações 
para a EI e para as especificidades da 

docência: 

O percurso histórico que marca a indefinição da
identidade profissional e o contexto atual - a partir dasidentidade profissional e o contexto atual - a partir das
indicações da BNCC para a Educação Infantil e da
implementação da obrigatoriedade de matrícula das
crianças de 4 e 5 – alertam para os riscos de uma
docência embasada em um “modelo” do ensino
fundamental que vise uma antecipação da
escolarização e uma preparação para o ensino
fundamental.



Indicativos da BNCC e implicações para EI e para 
as especificidades da docência 

A primeira ressalva a ser feita refere-se ao
processo metodológico estabelecido pelo MEC para
elaboração da terceira e quarta versão da BNCC-elaboração da terceira e quarta versão da BNCC-
EI. O MEC atribuiu, a especialistas, a autoria das
últimas versões, em detrimento do diálogo com a
sociedade, em especial com professores(as) e
demais profissionais que atuam na Educação
Infantil que se deu na primeira e segunda versão.



Base Nacional Comum Curricular é aprovada no
CNE e segue para homologação do ministro da
Educação

“Todas as escolas e redes de ensino deverão
adaptar e rever os seus currículos em 2018 para
iniciar a implementação da base em 2019 e atéiniciar a implementação da base em 2019 e até
2020. Os professores receberão formação para
conhecer em profundidade o documento e haverá a
adequação necessária do material didático”
(Informação retirada do Site do MEC publicada em
15/12/2018)



Campos de Experiências
Objetivos de Aprendizagem 

e desenvolvimento
Direitos de Aprendizagem

ConviverConhecer-se
O EU, O OUTRO, 

O NÓS

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES

Bebês

Zero – 18m

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
4ª VERSÃO

Conhecimento

Práticas 
Sociais

Múltiplas 
Linguagens

Ético

Estético

Político

Brincar

ExplorarParticipar

Expressar

CORPO, GESTOS 
E MOVIMENTOS

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO

TRAÇOS, SONS, CORES 
E IMAGENS

TRANSFORMAÇÕES
Zero – 18m

Crianças bem 
pequenas

19 m – 3a 11m

Crianças pequenas

4a – 5a 11m



Notas sobre  texto da BNCC para EI

1- Mantém termos escola, instituição escolar, gestão da
escola, educador e professor (sempre no masculino);

2- Ao mencionar a observação e o registro só a
observação ganha visibilidade;

3- Na escrita da definição dos Campos de Experiência
e dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a
passividade das crianças ganha centralidade e pode
levar a avaliação da criança, tanto pelo aspecto
cognitivo, quanto pelo comportamental;



Notas sobre  texto da BNCC para EI

4- Dicotomiza os termos cuidar e educar, mais
notadamente no Campo de Experiência corpo, gesto e
movimento em que o cuidado é compreendido como
cuidado físico.

5- Ao presentar uma síntese das aprendizagens da5- Ao presentar uma síntese das aprendizagens da
transição EI para o EF para cada campo dá margem
ainda mais evidente para avaliar as crianças tanto pelo
aspecto cognitivo, quanto pelo comportamental.



No texto introdutório da BNCC, referente a etapa da
EI, a ideia de intencionalidade educativa

descontextualiza a observação, o registro e sua

análise como fundamento do planejamento –
concepção cara para a área.

Apresento a seguir o trecho da BNCC em que esses
pontos são observados:



“Essa concepção de criança como ser que observa,
questiona, levanta hipóteses, conclui, faz
julgamentos e assimila valores e que constrói
conhecimentos e se apropria do conhecimento
sistematizado por meio da ação e nas interações
com o mundo físico e social não deve resultar nocom o mundo físico e social não deve resultar no
confinamento dessas aprendizagens a um processo
de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao
contrário, impõe a necessidade de imprimir
intencionalidade educativa às práticas
pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche
quanto na pré-escola” (BNCC, 2017, p. 34).



“Essa intencionalidade consiste na organização e
proposição, pelo educador, de experiências que
permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de
conhecer e compreender as relações com a
natureza, com a cultura e com a produção científica,
que se traduzem nas práticas de cuidados pessoaisque se traduzem nas práticas de cuidados pessoais
(alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas
brincadeiras, nas experimentações com materiais
variados, na aproximação com a literatura e no
encontro com as pessoas” (BNCC, 2017, p. 35).



“Parte do trabalho do educador é refletir,
selecionar, organizar, planejar, mediar e
monitorar o conjunto das práticas e interações,monitorar o conjunto das práticas e interações,
garantindo a pluralidade de situações que
promovam o desenvolvimento pleno das
crianças”. (BNCC, 2017, p. 35).



O texto segue dando importância para a observação –
nomeando diferentes formas de registro - como meio de
acompanhar as aprendizagens das crianças para o
processo de avaliação:

“Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas

quanto as aprendizagens das crianças, realizando aquanto as aprendizagens das crianças, realizando a
observação da trajetória de cada criança e de todo o

grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e
aprendizagens” (BNCC, 2017, p. 35).



“Por meio de diversos registros, feitos em diferentes
momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças
(como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos),
é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o

período observado, sem intenção de seleção, promoção
ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”.
Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos,

espaços e situações que garantam os direitos de

aprendizagem de todas as crianças” (BNCC, 2017, p.
35).



Na minha avaliação, a redação – aligeirada e
simplificada - não contempla as especificidades
que a área já tem acumulado para conceber os
processos de planejamento em que temos
definido as ferramentas da ação pedagógica:definido as ferramentas da ação pedagógica:
observação constante e sistemática, o registro,
a análise desses registros e das produções das
crianças que permite avaliar o proposto.

Bem como, não contempla o que as DCNEI de
2009 indicam sobre a avaliação na EI.



A definição dos Campos de Experiência apresenta
uma redação muito semelhante ao das DCNEI de
2009:

“Os campos de experiências constituem um arranjo
curricular que acolhe as situações e as experiênciascurricular 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” (BNCC, 2017, p.
36).



Todavia a redação de cada Campo de
Experiência fortalece a instrumentalização.

Os campos de experiência sofreram alteraçõesOs campos de experiência sofreram alterações
que favorecem a ligação com as disciplinas ou
áreas do conhecimento.



No Campo de Experiência Corpo, gesto e
movimento houve uma redução dessa
dimensão ao biológico e ao físico, retirando a
dimensão de gênero e a dimensão simbólica.

Essa concepção de corpo biológico se fazEssa concepção de corpo biológico se faz
mais contundente na síntese das
aprendizagens da transição EI para o EF e
ao trazer os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento:





Neste Campo de Experiência Corpo, gesto e

movimento o cuidado e a educação são
dicotomizados ao afirmar: “Na Educação Infantil, o
corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o
partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de
cuidado físico, orientadas para a emancipação e a
liberdade, e não para a submissão” (BNCC, 2017, p.liberdade, e não para a submissão” (BNCC, 2017, p.
37).
Texto original era: “Na educação infantil, o corpo das
crianças, desde bebês, ganha centralidade pois ele é o
destinatário das práticas pedagógicas de cuidado e
educação, seja para a emancipação ou para a
submissão”.



O Campo de Experiência “Escuta, fala,

linguagem e pensamento” que na 3ª versão da
Base fora reduzido a “oralidade e escrita” volta a
sua denominação original.

A escrita do texto do Campo, mantém todavia, parte
do texto da 3ª versão que marca a centralidade
dada à alfabetização, desconsiderando as
diferentes linguagens: gestual-corporal, oral,

escrita, sonoro-musical, plástica, visual (e

audiovisual).



Trecho da redação do Campo de Experiência

“Escuta, fala, linguagem e pensamento:

“Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas,
poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com
livros, com diferentes gêneros literários, a
diferenciação entre ilustrações e escrita, a

aprendizagem da direção da escrita e as formasaprendizagem da direção da escrita e as formas

corretas de manipulação de livros (BNCC 2017,
p.38).
Nessa redação percebe-se um direcionamento para
mecanismos de controle e formas únicas e corretas
para suas relações com a linguagem oral e escrita.



“Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão

construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam,
inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão
conhecendo letras, em escritas espontâneas, não
convencionais, mas já indicativas da compreensão da
escrita como sistema de representação da língua” (BNCC
2017, p.38).2017, p.38).
Análise: O convívio das crianças com os textos escritos
não as leva a construir hipóteses sobre a escrita. O que
leva as crianças a pensar sobre a escrita e a construir
hipóteses para responder suas indagações é a participação
ativa em práticas sociais nas quais a leitura e a escrita são
elementos fundamentais para as interações. Para isso, é
fundamental que haja mediações instigadoras.



Alteração no número dos objetivos em cada Campo
de Experiência: é notável que a quarta versão da
BNCC para a Educação Infantil optou por acentuar
determinados campos em relação a outros. O problema
é que com esta mudança retira a equidade entre os
campos e, para além disso, parece que não cumpre
com a premissa do documento de ser “base para acom a premissa do documento de ser “base para a
construção dos currículos”.
Eu e o outro ... tem 7; Corpo, gesto... tem 5; Traços e

sons... tem 3; Escuta e fala... tem 9; Espaços e

tempos e quantidades.... tem 8... - os objetivos não
trazem a continuidade...as vezes exige mais dos bebês
que das demais crianças.



Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
podem levar a Educação Infantil a avaliar as crianças
tanto pelo aspecto cognitivo, quanto pelo
comportamental:

a) Campo de experiência "Escuta, fala, linguagem e
pensamento"pensamento"
Segunda Versão (compete aos bebês) - Apreciar a
escuta de pequenas histórias.

Quarta Versão (compete aos bebês) - Demonstrar
interesse ao ouvir a leitura de poemas e a
apresentação de músicas.



Campo de Experiência Espaços Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações:
(compete aos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses):
“Manipular materiais diversos e variados para
comparar as diferenças e semelhanças entre eles”.

Nesta perspectiva, a criança terá que ser preparada 
até conseguir atender ao objetivo posto.

Esta redação da BNCC para Educação Infantil aponta
em direção a uma versão de avaliação nacional para
ser aplicada desde os bebês.



Desafios curriculares e Docência: 
Alerta

O percurso histórico que marca a indefinição da
identidade profissional e o contexto atual - a partir das
indicações da BNCC para a Educação Infantil e da
implementação da obrigatoriedade de matrícula dasimplementação da obrigatoriedade de matrícula das
crianças de 4 e 5 – alertam para os riscos de
fortalecimento de uma docência embasada em um
“modelo” do ensino fundamental, que vise uma
antecipação da escolarização e uma preparação para o
ensino fundamental.



Desafios curriculares e Docência: 
Alerta

Neste processo, há um apagamento das especificidades

desta primeira etapa educativa, a exemplo da ampliação dos
repertórios de experiências, de cultura, de linguagens e de
conhecimentos orientados para a infância e sua educação,
numa dimensão social e cultural, que a área tem buscadonuma dimensão social e cultural, que a área tem buscado
marcar para essa primeira etapa da Educação Básica.

A definição do PNAIC na EI já é um de seus efeitos, sendo que
a especificidade, de não predomínio de uma linguagem sobre a
outra, se perde, pois, a linguagem oral e escrita ganha
centralidade nesse formação que não traz sequer uma
concepção de linguagem, mas uma concepção: leitura e escrita.



































Para finalizar,

O contexto atual, anuncia um risco maior de uma

antecipação da escolarização na educação infantil, a
qual, repercutirá em uma antecipação dos processos

de exclusão social, pois, a reboque da implantação da
obrigatoriedade dos 4 e 5 anos e da defesa de uma
BNCC para todas as etapas educativas, há iniciativasBNCC para todas as etapas educativas, há iniciativas
de avaliação de desempenho das crianças.

É preciso lutar para construir uma docência que

assuma um compromisso com a infância, mantendo
o alerta para os riscos da uma antecipação da

escolarização, notadamente para as crianças da
Educação Infantil pública.


