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APRESENTAÇÃO 
• o período entre zero e cinco anos 

é uma etapa crucial na vida de to-
dos os seres humanos. Os bebês e 
as crianças pequenas possuem ca-
pacidade de iniciativa e uma gran-
de curiosidade, desse modo, estão 
sempre aprendendo e passando por 
transformações que em nenhum 
outro momento da vida acontecerá 
com tamanha intensidade;

• a relação com as famílias é uma exi-
gência de qualquer nível do processo 
de educação, no entanto, nessa faixa 
etária, se estabelece um vínculo in-
tenso da escola e seus professores 
com as famílias e as crianças. Educar 
crianças tão pequenas exige confian-
ça, sincronia, diálogo e compromisso, 
pois o processo educativo-evange-
lizador precisa assentar-se na com-
plementaridade de ideias e práticas; 

• a Educação Infantil é uma etapa edu-
cativa que possui características pró-
prias, uma identidade que vem sen-
do construída nos últimos 30 anos 
em nosso país e que se estrutura 
pelo cuidar e educar as crianças em 
ambientes coletivos, na perspectiva 
do acolhimento, da diversidade dos 

sujeitos e da recepção às manifesta-
ções das suas singularidades;

• os profissionais da Educação Infan-
til têm como compromisso exercer 
uma docência muito complexa, que 
envolve: empatia, sensibilidade, mul-
tiplicidade de saberes, conhecimen-
tos e funções, na perspectiva de uma 
educação evangelizadora, sensível 
para com o outro, e de uma ética da 
responsabilidade;

“Os professores e educadores possuem um 
papel significativo no processo educativo-e-
vangelizador das infâncias na Instituição Ma-
rista. E por serem mais próximos das crianças 
no dia a dia possuem o compromisso de re-
lacionar os princípios Maristas com a prática 
pedagógica por meio das mediações que rea-
lizam. Ressalta-se a importância da formação 
específica e continuada com base no carisma, 
nos valores e na proposta educativa Marista.” 
(UMBRASIL, 2016, p. 54)

Segundo o filósofo Hans Jonas (1903-1993) 
uma sociedade tecnificada como a do século 
XXI exige que se estabeleça como princípio éti-
co a responsabilidade por todos. Vivenciar, co-
tidianamente, o princípio: “Aja de modo a que 
os efeitos da tua ação sejam compatíveis com 
a permanência de uma autêntica vida humana 
sobre a Terra”. (Apud BARBOSA, 2017, p. 165)

Este documento, Matriz Curricular da 
Educação Infantil para o Brasil Marista, 
complementa os quatro volumes que 
compõem as Matrizes Curriculares de 
Educação Básica do Brasil Marista e se 
constitui em um referencial político pas-
toral-pedagógico   que busca orientar as 
ações estratégicas para a organização, 
articulação, desenvolvimento, acompa-
nhamento e avaliação da proposta edu-
cativo-evangelizadora do Brasil Marista 
para o segmento da Educação Infantil.

O texto procura incorporar as concep-
ções dos diferentes sujeitos que atuam 
nas Instituições Educacionais do Brasil 
Marista, especificamente no segmento da 
Educação Infantil. É importante lembrar 
que os conceitos aqui apresentados são 
explicitados à luz do Projeto Educativo do 
Brasil Marista (2010) e, portanto, contem-
plam definições e aspectos teóricos já em 
vigor nas Províncias do Brasil Marista.

Propor uma matriz específica para a edu-
cação evangelizadora das crianças pe-
quenas significa valorizar a especificidade 
da proposta pastoral-pedagógica para as 
crianças dessa faixa etária, por meio de 
um projeto educacional-evangelizador fei-
to para atender aos seguintes aspectos:

Para acessar as publicações, consulte o 
site da UMBRASIL. 

Disponível em: <www.umbrasil.org.br>.



8

Matrizes Curriculares 
de Educação Infantil do Brasil Marista - 2019

complementares, foram agrupados em 
três dimensões – ética, política e estética 
–, de modo a consolidar a perspectiva de 
uma educação para a integralidade. 

No capítulo 4, Campos de Experiências 
e Objetivos de Aprendizagem e Desen-
volvimento, são explicitadas as intencio-
nalidades pedagógico-pastorais da pro-
posta marista, que vincula as experiências 
e práticas cotidianas das crianças com os 
conhecimentos sistematizados da cultura, 
por meio da presença e ação pedagógi-
co-pastoral de um(a) professor(a) que se 
coloca como alguém em diálogo e que 
promove oportunidades significativas de 
relacionamentos, conexões e aprendiza-
gens para e com as crianças, compreendi-
das como sujeitos ativos e participativos, 
agentes de suas aprendizagens. 

Os Caminhos Metodológicos para a 
Ação Pedagógica estão presentes no ca-
pítulo 5, no qual há uma reflexão sobre as 
possibilidades de uma metodologia edu-
cativo-pastoral com base na organização 
do trabalho docente firmado nos princí-
pios de uma pedagogia da infância e de 
uma pedagogia com as crianças. Pedago-
gia(s) que sustenta(m) uma metodologia 
estruturada no processo de problemati-

zação, investigação e criação, acompanha-
mento e avaliação, mas que está(ão) em 
movimento contínuo por portar elemen-
tos dinamizadores – como a observação 
ativa e a escuta sensível das crianças, que 
seguem as curiosidades, brincadeiras, in-
vestigações e ações por elas realizadas 
no cotidiano –, múltiplos registros que sis-
tematizam e organizam o trabalho peda-
gógico no coletivo – e releitura, análise e 
reflexão permanente das concepções ad-
vindas da documentação pedagógica.

No capítulo 6,  Jornada Diária: Viver e 
Aprender com as Crianças, nosso foco 
está na organização dos grupos, dos 
espaços e dos tempos das crianças em 
suas vivências na escola. A vida cotidiana 
é o centro, contexto em que as relações 
e as aprendizagens das crianças acon-
tecem; é nela que emergem as estraté-
gias de ação docente e um planejamento 
pautado nas investigações, invenções e 
produções infantis, em diálogo com os 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. A ideia fundamental 
é que o “fazer pedagógico” ou, ainda, a 
“prática pedagógica” no cotidiano este-
jam regulados segundo uma coerência 
entre teoria e prática, a fim de que, em 
suas experiências educativas, as crianças 

• a educação integral marista é “ela-
borada a partir de uma visão cristã 
da pessoa humana e do seu desen-
volvimento” (COMISSÃO INTERPRO-
VINCIAL DE EDUCAÇÃO MARISTA, 
2003, p. 47), sendo perpassada pela 
integridade e inteireza das diferentes 
dimensões da pessoa:   o corpo, a 
mente, o coração e o espírito.

A Matriz Curricular da Educação Infantil 
para o Brasil Marista está organizada em 
oito capítulos. No capítulo 1, uma breve 
Contextualização da Educação Infan-
til no Brasil é apresentada, bem como 
a caminhada do Brasil Marista referen-
te a essa etapa da Educação Básica. No 
capítulo 2, anunciamos os Conceitos 
Fundamentais que ancoram a proposta 
pedagógica: crianças e infâncias, educar 
e cuidar, currículo, aprendizagens, espa-
çotempos e múltiplas linguagens.  

No capítulo 3, são apresentados os Direi-
tos das Crianças na Escola Marista, que 
integram aqueles presentes nas Matrizes 
Curriculares de Educação Básica do Brasil 
Marista e os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento  na Base Nacional Co-
mum Curricular, estabelecendo um diá-
logo entre eles. Como esses direitos são 
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tenham a oportunidade de ser felizes, de 
aprender e desenvolver as capacidades 
que lhes são próprias, com a intensidade 
que caracteriza a infância. 

Por fim, observamos que, ao longo do 
texto, há alguns boxes com reflexões, 
complementações e sugestões de leitu-
ra, assim como a seção Saiba Mais, com  
sugestões de referências que podem ser 
utilizadas no aprofundamento dos prin-
cipais conceitos presentes nesta Matriz, 
cuja construção se traduz no esforço co-
letivo do Brasil Marista – representado 
por especialistas, coordenadores e ges-
tores educacionais e de evangelização – 
de complementar a coleção das Matrizes 
Curriculares da Educação Básica, ofere-
cendo aos profissionais e às famílias re-
ferências para compreender a proposta 
pastoral-pedagógica desenvolvida na ins-
tituição, o jeito marista de educar.

O núcleo central do modo Marista de educar 
fundamenta-se em uma formação integral, 
que investe na reflexão, no protagonismo so-
cial e na valorização do ser humano.



Contextualizando
a Educação Infantil
no Brasil1
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Antes de 1988, o atendimento das crianças pe-
quenas era feito por meio de duas instituições 
paralelas e com características diferenciadas. 
Por um lado, pelas creches, que surgem na 
urbanização e industrialização do país, reali-
zando o acolhimento dos bebês e das crianças 
bem pequenas, especialmente das filhas e dos 
filhos dos trabalhadores, em turno integral, 
nas comunidades periféricas, com educado-
ras. Por outro lado, pelo jardim de infância, 
junto das escolas, sendo atendido por pro-
fessores, em período parcial, com o intuito da 
socialização das crianças de mais de 4 anos. 
Essas duas instituições são redimensionadas 
no texto constitucional. (ABUCHAIM, Beatriz 
de Oliveira. Políticas de formação e carreira de 
professores de educação infantil no Brasil. Re-
latório do projeto “Estratégias Regionais para 
Docentes na América Latina e Caribe”. Santia-
go, Chile: Unesco-Orealc, 2015). Disponível em: 
<file:///E:/PUC%20SP/Artigo%20Beatriz%20
Abuchaim%20versão%20final.pdf>.

É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao ado-
lescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignida-
de, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional 
nº 65, de 2010) 

A inclusão da Educação Infantil como 
primeira etapa da Educação Básica foi 
normatizada pela Lei nº 9.394/96, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB). Seguindo orienta-
ções dessa lei, em 1999, o Conselho Na-
cional de Educação instituiu as primeiras 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB 
no 1, de 7 de abril de 1999), revisadas 
pela Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de 
dezembro de 2009. 

Segundo a LDB no 9.394/96, a Educação Infan-
til é a primeira etapa da Educação Básica, “ofe-
recida em creches e pré-escolas, as quais se 
caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que edu-
cam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral 
ou parcial, regulados e supervisionados por ór-
gão competente do sistema de ensino e sub-
metidos a controle social” (MEC, 2013, p. 2). É 
dever do Estado garantir a oferta de Educação 
Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem 
requisito de seleção.

Essa forma de conceber a Educação In-
fantil buscou romper dois modos de 
atendimento à criança pequena forte-
mente marcados na história dessa etapa 
da Educação Básica: 

I. o que desconsidera o potencial edu-
cativo das crianças dessa faixa etá-
ria, concebendo as crianças de 0 a 5 
anos como seres incompletos, para 
as quais a escola, em uma função as-
sistencialista, deve apenas oferecer 
atenção básica, controle e guarda; e

II. aquele que é orientado por práticas 
fundamentadas em propostas peda-

Senhora Dona Fulana,
Entre dentro desta roda.

Diga um verso bem bonito,
Diga adeus e vá-se embora.
(Cultura popular brasileira)

No Brasil, nas últimas décadas, a Educa-
ção Infantil (EI) mudou significativamente 
e buscou consolidar uma nova concep-
ção sobre o educar e o cuidar de bebês, 
crianças bem pequenas e crianças pe-
quenas, em instituições educacionais, 
para garantir uma educação de quali-
dade, abrangente em seus diferentes 
aspectos – cognitivo, emocional, motor 
e social –, entendendo o cuidado como 
algo indissociável do processo educativo. 
Desde 1988, a Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil reconhece a 
criança como um sujeito de direitos e em 
seu artigo 227 determina que: 

A Constituição Federal passa por inúmeras 
mudanças por meio de emendas realizadas 
pelo Congresso Nacional. Por esse motivo, 
sempre é interessante verificar sua versão atu-
alizada, disponível no seguinte site: <https://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. 
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observa, experimenta, narra, questio-
na e constrói sentidos sobre a nature-
za e a sociedade, produzindo cultura. 
(BRASIL, MEC, DCNEI, 2013, p. 97)

Essa concepção remete à ideia de que 
as crianças, desde bem pequenas, por 
meio das suas relações sociais, estão in-
cluídas na sociedade e dela participam, 
aprendendo e produzindo suas culturas 
infantis nos jogos com colegas, nos de-
senhos, na escuta de histórias e poesias, 
nas investigações sobre a natureza, nos 
deslocamentos no espaço, nos brinque-
dos, na exploração de materiais e tam-
bém nas rodas cantadas, nos trava-lín-
guas e, principalmente, nas brincadeiras, 
na vivência e no cultivo da espiritualida-
de e interioridade e nas conversas com 
amigos e professores. 

O reordenamento legal revelou avanços 
expressivos na concepção curricular e 
pedagógica para tal segmento ao definir 
o currículo como o resultado do encon-
tro entre adultos e crianças, em distintas 
possibilidades de experiências, trocas de 
saberes e conhecimentos:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB no 9.394/96), com a redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma: (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

b) Ensino Fundamental; (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, 
de 2013) 

II - Educação infantil gratuita às crianças de até 
5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei 
nº 12.796, de 2013). 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB nº 9.394/96), com  redação dada pela Lei 
nº 12.796/13: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma: (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, 
de 2013) 

II - Educação infantil gratuita às crianças de até 
5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei 
nº 12.796, de 2013). 

Art. 3º O currículo da Educação Infan-
til é concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as expe-
riências e os saberes das crianças com 
os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural, artístico, ambien-
tal, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral 

gógicas e currículos com tendências e 
pressupostos compensatórios e pre-
paratórios que consideram a criança 
não em sua vida presente, mas em 
uma vida futura, em que a Educação 
Infantil é vista apenas como uma pre-
paração para o Ensino Fundamental.

A Revisão das Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil (BRASIL, 
MEC, DCNEI, 2013, p. 80-100) enfatiza a 
inovadora compreensão da criança como 
sujeito de direitos ao reconhecer sua cen-
tralidade no projeto pedagógico e curri-
cular da escola. Isso pode ser percebido 
no artigo 4º dessa última lei, que afirma

A partir da LDBEN (Lei no 9.394/96), o Conse-
lho Nacional de Educação organiza diretrizes e 
bases para cada nível, etapa e modalidade de 
educação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9394.htm>.

Acesse as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação infantil aqui!

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/in-
dex.php?option=com_docman&view=downlo-
ad&alias=2097-pceb020-09&category_slug=-
dezembro-2009-pdf&Itemid=30192>.

Art. 4º As propostas pedagógicas da 
Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento 
curricular, é sujeito histórico e de direi-
tos que, nas interações, relações e prá-
ticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brin-
ca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
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e interações com os colegas, professo-
res e demais participantes da escola.

Espaçotempo é um continuum que se refere 
ao espaço e ao tempo de modo inter-relacio-
nado. Nessa perspectiva, é necessário pensar 
fatos, processos, fenômenos e situações-pro-
blema considerando simultaneamente as es-
pecificidades espaciais e temporais. Ou seja, 
tudo – fatos, eventos, fenômenos, processos 
– acontece em espaços e tempos precisos e 
determinados (Projeto Educativo do Brasil Ma-
rista: nosso jeito de conceber a Educação Básica, 
2010, p. 27)

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Infantil (BRASIL, DCNEI, 
2009) definem os fundamentos, os prin-
cípios e os modos de organização, de de-
senvolvimento da ação pedagógica, dos 
currículos, dos projetos pedagógicos e 
do processo avaliativo dessa etapa da 
Educação Básica. Elas norteiam também 
a elaboração de políticas públicas para a 
formação dos docentes e demais profis-
sionais da Educação, bem como definem 
como deve ser o vínculo com a família e 
a comunidade que envolve a escola. As-
sim, as DCNEI se constituem em um do-
cumento legal que deve ser conhecido 
tanto pelos professores como também 
pelos familiares.

Para conhecer as DCNEI na prática acesse o 
acervo do programa Salto para o futuro, da TV 
Escola,  o programa denominado  Novas diretri-
zes para a Educação Infantil com vídeos e textos.
Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/vi-
deo/salto-revista-2013-novas-diretrizes-para-a-
-educacao-infantil>.

Ainda em 2009, a Emenda Constitucional 
nº 59 alterou a redação de alguns artigos 
da Constituição de 1988, entre eles, o ar-
tigo 208, e incluiu a educação obrigatória 
e gratuita para todas as crianças a partir 
dos 4 anos. A educação escolar das crian-
ças de 0 a 3 anos é uma opção das famí-
lias, mas as de 4 e 5 anos, com a obrigato-
riedade de ensino para essa faixa etária, 
já têm direito a frequentar a escola e as 
famílias, o dever de matriculá-las.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB nº 9.394/96), com redação dada pela Lei 
nº 12.796/13: 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, orga-
nizada da seguinte forma: (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
II - Educação infantil gratuita às crianças de até 5 
(cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013). 
Disponibilizar os links de acesso para documen-
tos: XXI Capítulo Geral: Corações novos para um 
mundo novo, Projeto Educativo do Brasil Maris-
ta, Diretrizes de Evangelização das Infâncias.

A Base Nacional Comum Curricular 
(BRASIL, BNCC, versão homologada, 
2017, p. 32) reafirma o conceito de crian-
ça como sujeito de direitos e sustenta o 
importante papel da escola em sua for-

de crianças de 0 a 5 anos de idade. 
(BRASIL, MEC, DCNEI, 2013, p. 97)

Essa compreensão de currículo legitima 
o potencial das crianças da Educação In-
fantil como pessoas capazes, portadoras 
de saberes, conhecimentos e culturas, 
sendo reconhecidas como participantes 
da sociedade que exercem sua cidada-
nia. Nesse sentido, cabe ao professor 
estabelecer a mediação entre aquilo que 
as crianças já sabem sobre o mundo 
que as cerca, quando chegam à escola, 
e os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio histórico, cultural, artístico, 
ambiental, científico, tecnológico e reli-
gioso – ou seja, ele precisa acolher, am-
pliar e relacionar as duas realidades. As 
crianças, com base em suas vivências na 
escola de Educação Infantil, apropriam-
se de novos fazeres, saberes, pensares, 
isto é, conhecimentos, comportamentos 
e valores, incorporando uma pluralidade 
de modos de ser e estar no mundo.

O professor hábil une ou entrelaça as perspec-
tivas e compreensões do aluno com aquela que 
ele procura promover em sala de aula. Esse pro-
cesso se baseia no conhecimento e na compre-
ensão prévios do aluno, com as ideias e os con-
ceitos que o professor quer explorar com ele. 
(DANIELS, 2003)

Por sua vez, é função da escola promo-
ver espaçotempos acolhedores e, ao 
mesmo tempo, desafiadores, nos quais 
os bebês e as crianças, desde bem pe-
quenos, possam se desenvolver na sua 
integralidade, com base nas suas ações 
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(BRASIL, DCNEI, 2013, p. 80-100), a Base 
Nacional Comum Curricular (homologada 
em 20 de dezembro de 2017) e o Mar-
co Nacional da Primeira Infância, bem 
como os documentos que embasam e 
norteiam a educação marista, a saber: o 
XXI Capítulo Geral: corações novos para um 
mundo novo, o Projeto Educativo do Brasil 
Marista e  Evangelização com as Infâncias 
no Brasil Marista.

Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>.

1.1  Educação Infantil Marista

A pedagogia Marista põe em relevo 
nosso objetivo maior de viver e 

educar pelo Evangelho, dando significado à 
vida e à realidade de nossos estudantes e 

constituindo o jeito marista de fazer educação.
 (UMBRASIL, 2010, p. 45)

A pedagogia marista, inspirada em Mar-
celino Champagnat, tem como base a 
acolhida do outro e o espírito de família. 
Constitui-se em uma pedagogia de evan-
gelização que, entrelaçada à educação 
escolar, procura responder às necessida-
des de seu tempo histórico e social.

O Projeto Educativo do Brasil Marista fun-
damenta a pedagogia marista sustentado 
nas dimensões do ser humano em sua 

multidimensionalidade, visando a uma 
formação integral que

[i]nv[i]st[a] na observação, na investi-
gação, na reflexão, na abertura à rea-
lidade, no posicionamento crítico, na 
negociação, no protagonismo, em ati-
tudes solidárias, no respeito e no cui-
dado com a natureza, na compreensão 
e na significação do mundo. (UNIÃO 
MARISTA DO BRASIL, 2010, p. 23)

Nesse documento, a educação para a so-
lidariedade é apresentada como um dos 
espaçotempos maristas, entendida como 
necessária aos dias atuais, uma vez que 
preconiza o desenvolvimento da ética e da 
espiritualidade, além de desenvolver o es-
pírito de pertença e o sentido do outro.

“Segundo a filosofia de Hannah Arendt, a con-
dição humana se localiza entre os espaços de 
igualdade (comunicação mútua, ancestralida-
de e gerações futuras) e espaços de diferença 
(onde se localizam a alteridade e a distinção).”
(RAMOS, Paola Novaes. Condição humana, per-
tencimento e individualidade) 

Disponível em: <https://petpol.wordpress.
com/2012/08/03/condicao-humana-pertenci-
mento-e-individualidade>.

O filme Hannah Arendt, de Margarethe von Trot-
ta (2012), está disponível em DVD ou serviços de 
streaming e vale a pena ser conferido!

Inspirada em São Marcelino Champagnat, 
temos a educação evangelizadora maris-
ta, que parte do anseio e da necessidade 
de proporcionar às crianças um itinerário 

mação humana por meio de uma poten-
te vivência da infância. A BNCC apresenta, 
assim, direitos e objetivos de aprendiza-
gem e desenvolvimento para as crianças 
da Educação Infantil e revigora a ideia de 
que a apropriação e a construção de co-
nhecimentos por parte delas efetivam-se 
em sua participação em diferentes práti-
cas sociais e culturais, organizadas pelo 
professor ou pelas elas mesmas no co-
tidiano das escolas, interagindo com os 
diferentes sujeitos e contextos que com-
põem a comunidade educativa.

Desde a Constituição Federal em 1988 ficou es-
tabelecido que o MEC e o CNE deveriam elabo-
rar uma Base Nacional Comum Curricular para 
propiciar à todas as crianças brasileiras uma 
educação com igualdade de oportunidades, 
tendo como objetivo a justiça social, e também 
a perspectiva de ordenar os currículos dos sis-
temas educacionais sejam eles de escolas pú-
blicas ou privadas. A BNCC refere-se a parte do 
currículo que precisa ser semelhante em todas 
as escolas devendo ser complementada pela 
parte diversificada, que está relacionada com 
cultura local e outros elementos.

Elaboramos esta Matriz Curricular da 
Educação Infantil para o Brasil Marista 
(MCEIBM), nesse momento histórico, à 
luz dos documentos oficiais que orientam 
as políticas educacionais brasileiras, es-
pecialmente, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996), as Diretri-
zes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica (BRASIL, DCNEI, 2013, 
p. 6-79), a Revisão das Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educação Infantil 
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ter-relacionarem, constituem-se em lugar 
educativo, na medida em que as pessoas 
que os frequentam lhes atribuem signifi-
cados. São lugares 

de educação, de evangelização, de pro-
dução e circulação de culturas, de ela-
boração/reelaboração de saberes e co-
nhecimentos e de produção de sujeitos 
pautados nos valores cristãos. (UNIÃO 
MARISTA DO BRASIL, 2010, p. 53) 

Desse modo, são também lugares onde os 
valores maristas de solidariedade, espírito 
de família, simplicidade, interculturalidade, 
presença, espiritualidade e amor ao tra-
balho podem ser vividos e desenvolvidos 
com as crianças por meio de práticas pe-
dagógicas e pastorais. 

A solidariedade, nos espaçotempos maristas, 
é entendida e vivida para além de temas 
e projetos pontuais. Sua compreensão 
atravessa o bem comum, que proporciona 
à criança uma visão ampla de mundo, de si 
mesma e das possibilidades de estabele-
cimento de inter-relações. Propicia, assim, 
aos educadores e crianças, uma atitude 
de protagonismo em uma cultura de paz, 
com ações que podem ser concretizadas.

A solidariedade é aprendida no dia a dia, nas 
relações interpessoais, no acolhimento às dife-
renças, na constituição de uma vida em grupo.

O espírito de família é um dos valores ma-
ristas, que se traduz na fraternidade e na 
afetuosidade nos relacionamentos, no 

sentido de formar um só corpo, ou seja, 
no desejo de uma vida comunitária, na 
qual cada indivíduo é igualmente impor-
tante (COMISSÃO INTERPROVINCIAL DE 
EDUCAÇÃO MARISTA, 1998, p. 49-50). Esse 
valor contribui para a (re)construção de re-
lações interpessoais fraternas e solidárias, 
de confiança recíproca e diálogo (UNIÃO 
MARISTA DO BRASIL, 2010).

Outro valor marista a ser desenvolvido 
nos espaçotempos da Educação Infantil é a 
simplicidade. Proporcionar a experiência 
do ensino e da aprendizagem da simplici-
dade é, simultaneamente, viver em simpli-
cidade, ou seja, contentar-se com aquilo 
que é necessário, do ponto de vista ma-
terial, para garantir o bem-estar e manter 
o desejo de sofisticar os sentimentos, de 
aprofundar-se no autoconhecimento, pro-
curando o bem-viver de todos. 

“Numa sociedade frequentemente embriagada 
de consumo e prazer, de abundância e luxo, 
de aparência e narcisismo, Ele [o Menino Jesus] 
chama-nos a um comportamento sóbrio, isto é, 
simples, equilibrado, linear, capaz de individuar 
e viver o essencial.” (Papa Francisco, homilia feita 
no dia 24 de dezembro de 2015 para milhares 
de fiéis de todo o mundo)

Disponível em:
<https://w2.vatican.va/content/francesco/
pt/homilies/2015/documents/papa-frances-
co_20151224_omelia-natale.html>. 

Viver na simplicidade, na concepção maris-
ta, é refletir sobre a ânsia de querer tudo, 
do consumo exacerbado, é relacionar-se 

formativo que desenvolva a abertura e a 
sensibilidade ao sagrado. Ela pauta-se no 
desenvolvimento das potencialidades hu-
manas por meio dos valores, do diálogo 
ecumênico, inter-religioso e com os não 
crentes, bem como no testemunho dos 
que convivem com as crianças nos diver-
sos espaçotempos, entre eles, o educativo. 

Champagnat afirmava que uma escola 
católica não devia apenas ensinar as ci-
ências do homem ou instruções religiosas 
às crianças. Para ele, o essencial era tor-
nar Jesus Cristo conhecido e amado, de 
forma a levar as crianças à experiência de 
fé pessoal e de fazer delas bons cristãos 
e virtuosos cidadãos (UNIÃO MARISTA 
DO BRASIL, 1998). Com isso, nosso jeito 
de educar evangelizando deve ultrapas-
sar a mera transmissão e reprodução de 
conhecimentos e valores, propiciando às 
crianças construir significados pessoais 
para as suas vidas. 

Disponível em:
<http://maristas.org.br/infografico/timeline/>.

Assim, nos espaçotempos educativos ma-
ristas, os quais visam ao desenvolvimento 
integral da criança, a evangelização é com-
preendida como parte fundamental das 
ações pastoral-pedagógicas, independen-
temente da etapa educacional.

Aqui, cabe esclarecer que os espaçotempos 
maristas são entendidos como espaços e 
tempos educativo-pastorais que, ao se in-



16

Matrizes Curriculares 
de Educação Infantil do Brasil Marista - 2019

te – a tornamo-nos uma presença que ofe-
reça acolhimento e apoio para que cada 
criança possa iniciar um modo de ser e de 
fazer parte do mundo. Só é possível estar 
presente quando se está junto ao Outro, 
quando se conhece o Outro, ao se colocar 
à disposição do Outro. 

O filósofo Emmanuel Lévinas (1905/1906-1995) 
se ocupou de uma reflexão sobre a alteridade, a 
Outreidade, isto é, o efeito do rosto do outro em 
nós. Ele afirma que é na relação com o Outro 
que irrompe o sentido, pois, diante do rosto do 
Outro, da sua face, daquele que é diferente, o 
sujeito compreende sua responsabilidade.

Assim, a presença ultrapassa o espaçotem-
po da escola, ela se prolonga para as re-
lações interpessoais construídas no afeto, 
na confiança, no diálogo, na escuta, na co-
erência entre o que se fala e o que se pra-
tica, na corresponsabilidade, no exemplo. 
O papel do educador, nesse dito espaço-
tempo, é ser referência viva de tais condu-
tas para com as crianças e mediador de 
conhecimentos, relacionamentos e vivên-
cias que afirmem essa perspectiva. 

A espiritualidade é outro valor marista 
que remete à visão integral do sujeito, 
com sua afetividade, sociabilidade, ra-
cionalidade e transcendência. Propiciar 
o desenvolvimento dessa dimensão do 
ser humano nas crianças, na perspectiva 
marista, significa proporcionar-lhes expe-
riências novas capazes de ampliar e de 
conduzir a forma de expressar sua espi-
ritualidade sob variadas maneiras e por 

meio de diversas linguagens, conhecendo 
e respeitando sua individualidade (UNIÃO 
MARISTA DO BRASIL, 2016). 

O valor marista de amor ao trabalho ex-
prime a ideia de utilizar bem o tempo, ter 
o cuidado na organização dos espaçotem-
pos educativos que atendem e aprovei-
tam as necessidades das crianças para 
um processo de educação, de ensino e 
de aprendizagens significativos. 

Com base nesses valores, um itinerário 
significativo poderá ser realizado com as 
crianças, por meio de uma educação evan-
gelizadora que considere a sua realidade, 
cultura, história pessoal, as relações huma-
nas, a fim de que possam, com o desenvol-
vimento da sua espiritualidade, solidariedade, 
espírito de família, simplicidade, interculturali-
dade, presença e amor ao trabalho, vivenciar 
experiências de Deus consigo mesmas e 
com os outros, valorizando a vida comuni-
tária e buscando dar sentido à própria vida.

O Instituto Marista, com seu jeito de fazer 
educação inspirado em Champagnat, in-
terpela, assim, Irmãos, Leigos e Leigas res-
ponsáveis pela educação evangelizadora 
das crianças a proporcionarem meios cria-
tivos e significativos para que elas desen-
volvam plenamente sua humanidade, sua 
participação social e o seu crescimento na 
fé por meio de valores comuns e funda-
mentais ao nosso ideal e prática educativa.

de modo simples e afável, ser sincero,  re-
conhecer nossas limitações e nossa neces-
sidade dos outros para viver. Alegria, con-
forto, felicidade podem ser encontrados 
em um estilo de vida que leva a agir pen-
sando em si mesmo, mas com compromis-
so com os outros e com o futuro de todos 
os habitantes do planeta Terra. A simplici-
dade leva a ter tempo para os outros, a ter 
atenção à saúde, cultivar a espiritualidade, 
manter a harmonia com valores éticos e 
desenvolver uma vida mais criativa para 
gerar maior bem-estar para todos.

O valor da interculturalidade contribui para 
debelar os elementos desumanizantes 
das culturas. Conforme observa o Papa 
João Paulo II (2013) no documento do Va-
ticano Educar para o diálogo intercultural 
na escola católica: viver juntos a civilização 
do amor –, é por meio da dimensão inter-
cultural – de acolhimento à diversidade, 
à alteridade, às diferenças –, a qual não é 
nova na tradição das escolas católicas, que 
se busca uma melhor compreensão entre 
as diferentes culturas religiosas, visando 
a superar a intolerância, a violência e a 
crueldade que têm pautado as relações 
inter-religiosas ao longo dos séculos.

A presença é um dos valores que carac-
teriza o modelo educativo marista como 
um modo de agir e de ser. Essa pedagogia 
da presença, por sua vez, leva a constituir 
uma relação com as crianças na qual não 
apenas somos convocados a estar ao lado 
da pessoa, mas também – e especialmen-
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DE ONDE PARTIMOS: 
nossos conceitos 
educativos fundamentais 

2
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Os conceitos crianças e infâncias, cuidar 
e educar, aprendizagem, currículo, espaço-
tempos e múltiplas linguagens constituem 
a base estruturante na organização das 
práticas educativas evangelizadoras, de 
modo a fortalecer e evidenciar os direitos 
das crianças e os valores fundamentais do 
ideal marista. 

2.1 Crianças e infâncias

Com certeza, a liberdade e a poesia a 
gente Aprende com as crianças.

E ficou sendo.
(Manoel de Barros)

A concepção de crianças e infâncias con-
siderada na Matriz Curricular da Educação 
Infantil para o Brasil Marista tem como re-
ferência os documentos Missão Educativa 
Marista e Evangelização com as Infâncias no 
Brasil Marista, que apresentam como es-
ses conceitos foram sendo constituídos, e 
assume os bebês e as crianças como lu-
gar teológico e sujeitos protagonistas de 
sua história. 

A concepção de crianças, inclusive os bebês, con-
siderada na Matriz da Educação Infantil para o 
Brasil Marista, tem como referência o documento 
Missão Educativa Marista, que apresenta como 
esses conceitos foram sendo constituídos, bem 
como assume a potencialidade dos bebês e das 
crianças como sujeitos protagonistas de sua his-
tória e construtores da categoria infância.

É preciso, inicialmente, distinguir crianças 
e infâncias. Em poucas palavras, é possível 
afirmar que os bebês e as crianças são to-
dos os seres humanos de pouca idade. No 
Brasil, conforme o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA, 1990), pertencem a 
esse grupo as pessoas com menos de 12 
anos. Até meados do século XIX, os bebês e 

as crianças pequenas eram compreendidos 
pelos adultos apenas como sujeitos depen-
dentes, incapazes e até mesmo inferiores. 
Na busca pela definição da responsabilida-
de dos adultos pelas crianças e identificação 
de seus direitos civis, em 1959, a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) apresentou 
a Declaração dos Direitos das Crianças, de-
terminando o compromisso dos adultos 
de proteger as crianças e ocupar-se com a 
provisão do seu bem-estar.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi pro-
mulgado em 1990 e dispõe sobre a proteção in-
tegral à criança e ao adolescente. No art. 2º está 
definido que “[se] considera [...] criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de ida-
de incompletos, e adolescente aquela entre doze 
e dezoito anos de idade”.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/L8069Compilado.htm>. Acesso em: 4 
mar. 2018.

Porém, em 1989, com a revisão do tex-
to inicial da declaração e sua reelabora-
ção, foi promulgada a Convenção dos Di-
reitos da Criança (ONU). Nesse texto, foi 
acrescentada a perspectiva de que as 
crianças, além de ter o direito de serem 
cuidadas e atendidas em suas necessi-
dades, devem ser observadas e escu-
tadas, pelos adultos, sobre aquilo que 
lhes diz respeito e participar ativamen-
te, com suas vozes, do mundo social. 

Essa nova perspectiva de compreensão 
dos bebês e crianças acabou por lhes 

Crianças e
Infâncias

CONCEITOS
FUNDAMENTAIS

Aprendizagem

Espaçostempos Curriculo

Cuidar e
Educar

Multiplas
Linguagens
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Considerando que as crianças brasileiras, se-
gundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA/1990), são prioridade absoluta e devem ter 
garantidos os seus direitos fundamentais, como 
aqueles “referentes à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária” 
garantidos. (art. 4º, ECA, 1990)

Segundo Sonia Kramer (2000, p. 3), no Brasil, 
muitas crianças ainda não têm direito “de des-
frutar do ócio, de brincar, de não trabalhar. [...] 
Também entre nós, fala-se em direitos quando 
menos existem os direitos; fala-se em democra-
cia quanto mais ela nos falta”.

A criança, desde bebê, é concebida nos 
espaçotempos maristas como

um ser capaz de produzir ideias, cultu-
ra, objetos concretos e simbólicos; de 
desenvolver sentimentos que serão vá-
lidos por toda a vida; de questionar a 
realidade que a cerca e a que está dis-
tante no tempo e no espaço; de produ-
zir significados sobre si, sobre o outro 
e sobre o mundo. (PROVÍNCIA MARISTA 
DO BRASIL CENTRO-SUL, 2007, p. 49)

Na atualidade, os estudos pedagógicos 
referentes à educação dos bebês e das 
crianças pequenas defendem a neces-
sidade de observar seus gestos e suas 
expressões, escutar suas vozes, opiniões, 
hipóteses, concepções e aspirações com 
uma escuta sensível. Essa nova compre-
ensão da criança como um ser com mui-

tas potencialidades, que age e interpreta 
o mundo e é protagonista de sua história, 
foi estruturada por meio do reconheci-
mento de que elas possuem formas par-
ticulares de interagir e de relacionar-se 
com o mundo em suas múltiplas lingua-
gens, pelas quais é capaz de experimen-
tar, pensar, expressar suas ideias e dar 
significado às suas experiências. Isto é, 
nessa visão, os bebês e as crianças são 
identificados como parceiros dos adultos 
no processo educacional evangelizador 
– parceiros com os quais é preciso inte-
ragir, conversar, negociar e manter uma 
relação de profundo respeito, assumindo 
a responsabilidade formativa.

“As crianças não sabem menos, e sim sabem ou-
tra coisa sobre o mundo.” (COHN, 2005)

Para Corsaro (2011), as crianças são 
seres ativos que se inserem no mundo 
social por meio da família e das relações 
estabelecidas na escola, com os amigos 
e adultos, e da sociedade em geral. As 
crianças desenvolvem suas culturas de 
pares, a partir, por exemplo, de elemen-
tos das culturas familiares, midiáticas 
e escolar. É nesse sentido que o autor 
aponta para as inúmeras infâncias que 
se estabelecem de acordo com o con-
texto, com as vivências e experiências 
de cada criança individualmente e na 
sua relação com seus pares e com o 
mundo adulto; dessa maneira, as crian-
ças respondem interpretativamente às 
demandas das suas culturas. 

conferir um novo valor e reconhecimen-
to social, sendo-lhes afirmado um lugar 
prioritário nas políticas públicas, já que 
seus direitos estavam garantidos por lei. 
Apesar dos discursos e compromissos 
assinados, ainda hoje não se obteve 
êxito em fazer valer, na realidade brasi-
leira, todos os direitos adquiridos pelas 
crianças na era moderna.
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Do ponto de vista de Corsaro (2011), como sujei-
tos inventivos, as crianças não apenas reprodu-
zem ou imitam o mundo dos adultos, mas dele 
se apropriam criativamente, dando-lhes novos 
sentidos e contribuindo ativamente para a trans-
formação social.

Sobre as diferentes culturas das crianças, para as 
crianças, familiares e escolares, cf. Barbosa (2008). 

O conceito de infância não é uniforme, 
pois trata-se de uma construção histó-
rica, social e cultural, vinculada com o 
contexto, o espaço e o tempo, e que se 
modifica de acordo com cada grupo de 
crianças. Segundo Sarmento (2005), a 
ideia de infância não se pauta por um 
único modelo, mas por diversos tipos 
de infâncias. A infância é um fenôme-
no heterogêneo, complexo, exige uma 
abordagem interdisciplinar e ecossistê-
mica tanto nos estudos e nas pesquisas, 
bem como nas práticas educativas.

A infância é concebida como uma categoria so-
cial do tipo geracional por meio da qual se reve-
lam as possibilidades e os constrangimentos da 
estrutura social. O desafio a que nos propomos 
é interrogar o modo como constructos teóricos 
como “geração” e “alteridade” se constituem 
como portas de entrada para o desvelamento 
dos jardins ocultos em que as crianças foram 
encerradas pelas teorias tradicionais sobre 
a infância e de como esse conhecimento se 
pode instituir em novos modos de construção 
de uma reflexividade sobre a condição de exis-
tência e os trajetos de vida na atual situação da 
modernidade. (SARMENTO, 2005)

A infância como categoria social do 
tipo geracional é, ao mesmo tempo, 
uma categoria estrutural permanente 
na sociedade, ou seja, uma etapa pela 
qual todos os seres humanos passam, e 
também algo que vai, de maneira cons-
tante, transformando-se com a presen-
ça de cada nova geração. Significa dizer 
que a concepção de infância se modi-
fica e reflete os interesses e as experi-
ências de vida que a sociedade propõe 
às crianças e, simultaneamente, as res-
postas que elas, como grupo social, são 
capazes de oferecer para a sociedade.  

Segundo o documento Evangelização 
com as Infâncias no Brasil Marista, a in-
fância como lugar teológico compre-
ende a criança como um “lugar” onde 
Deus se “pronuncia e interpela nossa 
fé, a nossa esperança e o nosso amor” 
(UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 2016, p. 
26). Assim, ela é um dos sujeitos ou 
meio pelo qual Deus se revela e nos 
convida à sua revelação. 

Na pedagogia cristã, a criança é posta 
ao centro da explicitação da proposta 
do Reino de Deus; ela se torna referen-
cial e modelo para os discípulos adultos, 
produzindo uma grande reviravolta na 
lógica social. Em vez de considerar a 
criança sob o prisma do adulto, este é 
considerado com base na criança, por 
Jesus. “No Evangelho, a criança repre-
senta o discípulo veraz (que não cede 
à mentira), dócil à graça (ciente de suas 

limitações), determinado em praticar o 
bem (mesmo que padeça o mal), atento 
à voz do mestre (ouve e obedece) e dis-
posto a servir (ainda que a vaidade o ten-
te)” (UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 2016, 
p. 33-4 – grifos do autor). 

Dessa forma, a criança, como lugar teo-
lógico, é o “lugar” da revelação salvadora 
de Jesus; ela sai da condição de sujeito 
impotente e incapaz e “passa a ser con-
siderada em toda a sua potencialidade, 
assumindo lugar de fala, de participação” 
(UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 2016, p. 36), 
ou seja, “agente fundamental na vivên-
cia e propagação dos valores do Reino” 
(UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 2016, p. 36). 

É fundamental, portanto, que os pais e 
profissionais da escola construam um 
novo olhar para as infâncias e para as 
crianças, rompendo com visões redu-
cionistas e naturalizadas, pois, muitas 
vezes, estas são preconceituosas e ul-
trapassadas. É necessário valorizar a 
criança como ser ativo, de potencialida-
des, com necessidades próprias, capaz 
de agir, de aprender, de brincar, de co-
nhecer, de conviver e de conhecer-se. 
Os direitos das crianças já foram estabe-
lecidos no século XX, mas precisam ser 
constantemente revisados, defendidos 
e assegurados. Direitos que não este-
jam presentes apenas nos discursos, 
mas que também sejam vividos nas 
práticas cotidianas, especialmente nos 
diversos espaços educativos. 
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rar uma educação integral e entender o 
cuidado como algo indissociável do pro-
cesso educativo.

É nessa perspectiva que a educação 
marista tem o compromisso com as 
crianças, atuando na defesa, garantia e 
promoção de seus direitos, valorizando 
suas culturas, subjetividades, espirituali-
dades, tempos, saberes e fazeres e pro-
movendo, ao longo de sua permanência 
na escola, uma importante experiência 
de infância. O projeto educativo das es-
colas maristas 

[...] acolhe a pluralidade de identidades 
e modos de ser criança, [...] conside-
rando as questões de gênero, etnia, 
sexualidade, idade, origem local-regio-
nal-nacional, classe social e econômica 
e religiosidade. (UNIÃO MARISTA DO 
BRASIL, 2010, p. 17)

Segundo o documento Evangelização com as In-
fâncias no Brasil Marista, no item Religiosidade 
da criança, “as crianças possuem uma forma 
peculiar de se relacionarem com Deus e de vi-
venciarem o sagrado. Para tanto, é importante 
considerar que, na criança, a experiência se dá 
pelos sentidos, ou seja, é no corpo que ela vi-
vencia o mundo e o transcendente”. (UMBRA-
SIL, 2016, p. 45) 

Assim, a Educação Infantil constitui-
se em um dos lugares onde os bebês 
e as crianças pequenas podem de-
senvolver-se em sua integralidade e 
ser capazes de construir e reconstruir 
suas experiências e relações, saberes e 

conhecimentos, em proposições edu-
cativo-evangelizadoras que visem ao 
aperfeiçoamento de suas potencialida-
des. Isso nos remete à compreensão de 
que essa etapa da Educação Básica tem 
como foco o cuidar e o educar, tomados 
de modo indissociável. 

2.2 Cuidar e educar  

Cuidar é agir, não por uma 
regra determinada, mas por 

afeto e consideração.
(Nel Noddings)

Como abordado anteriormente, dois 
modos de atendimento marcaram a 
Educação Infantil brasileira: a concep-
ção assistencialista e a escolarizante. 
No modelo assistencialista, a pers-
pectiva era substituir a mãe para que 
esta pudesse participar do mundo do 
trabalho. A proposta pedagógica esta-
va assentada na higiene, nos cuidados 
corporais, do sono e da alimentação, 
bem como na guarda. O modelo esco-
larizante, no entanto, preocupou-se, es-
pecialmente, com as atividades didático-
-pedagógicas, consideradas essenciais 
para o futuro ingresso na escola, ante-
cipando habilidades do Ensino Funda-
mental e, com isso, fazendo exigências, 
muitas vezes, excessivas. 

A filosofia tem feito uma interessante relação 
entre o conceito de infância e o de devir. Mui-
tos autores contemporâneos vêm procurando 
borrar apenas a marca etária da noção de in-
fância preferindo ampliar seu conteúdo para o 
sentido de novidade, da intensidade, do ines-
perado. A infância como uma experiência de 
transformação contínua, como uma presença 
permanente de ruptura na vida dos adultos. 
(AGAMBEN, 2005; KOHAN, 2007) 

Segundo Dimenstein (2002), a cidadania só é 
efetivada num quadro de promoção de direitos. 
Uma cidadania frágil, como a “de papel, é aque-
la cujos direitos não se traduzem em práticas 
concretas, permanecendo, portanto, também 
no papel”.

Em 2016, foi aprovada a Lei n o 13.257 que Dis-
põe sobre as políticas públicas para a primeira 
infância. A nova lei do Marco Legal da Primeira 
Infância enfatiza a importância da formulação 
e a implementação de políticas públicas para a 
primeira infância em atenção à especificidade e 
à relevância dos primeiros anos de vida no de-
senvolvimento infantil e no desenvolvimento do 
ser humano. A perspectiva da criança como su-
jeito de direitos, com necessidades específicas, 
que se constitui na brincadeira e na participa-
ção social está bastante evidenciada.

Em linhas gerais, as instituições de Edu-
cação Infantil e suas propostas pedagó-
gicas, muitas vezes, não têm assegura-
do o direito de bebês e crianças viverem 
a infância, nem propiciado um ambiente 
escolar e de ação pedagógica que pos-
sibilite o protagonismo infantil, a elabo-
ração de seu pensamento e o respeito 
de suas opiniões, de maneira a assegu-
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É preciso diferenciar entre assistencial e assis-
tencialista. A escola, especialmente a creche 
e pré-escola, apoiam as famílias no cuidado e 
educação das crianças pequenas, portanto, 
prestam assistência a essas famílias. O assis-
tencialismo, ao contrário, é uma ideologia ou 
prática populista que proporciona certos bene-
fícios aos pobres com vista em seu aliciamento 
eleitoral, não reconhecendo direitos, nem ofe-
recendo assistência.

A perspectiva escolarizante é aquela que consi-
dera o modelo escolar clássico, do século XVII, 
com características transmissivas e repetitivas 
como a forma mais adequada de escola, sem 
considerar o desenvolvimento das sociedades, 
das pessoas e das culturas, além das descober-
tas científicas sobre a aprendizagem humana.

Essa dicotomia entre assistencialismo e 
escolarização precisa ser abandonada, 
pois nenhum desses modelos é satis-
fatório para a educação das crianças 
pequenas. Para Cerisara (1999), as insti-
tuições de atendimento às crianças pe-
quenas necessitam, concomitantemen-
te, afirmar uma perspectiva do cuidado 
e recuperar o ideal do educar, com vis-
tas a favorecer o desenvolvimento inte-
gral da criança.

O termo educar significa dar primazia 
ao educativo sobre o instrucional, sen-
do este último mais próximo ao mode-
lo escolarizante. Significa envolver as 
crianças em processos educacionais 
que as considerem como sujeitos que 
são, ao mesmo tempo, produtos e pro-
dutores de saberes, culturas e conheci-

mentos. No educar, também se faz pre-
sente o cuidar, pois, nele, é necessário 
estar atento aos aspectos simbólicos, 
físicos, emocionais, sociais, espirituais e 
cognitivos das crianças de 0 a 5 anos. 
O cuidado, por sua vez, também pre-
cisa ser educativo, lúdico e afetivo. É a 
integralidade da dimensão humana que 
exige o binômio educar e cuidar.

Cuidar requer respeitar os bebês e as 
crianças nas suas singularidades, em suas 
diferentes origens sociais e culturais; sig-
nifica valorizar e oferecer apoio ao sujei-
to-criança no cuidado com o corpo, com 
a alimentação e com a saúde, identificar 
as necessidades comuns e as individuais, 
valorizando o desenvolvimento das capa-
cidades pessoais e sociais. 

Wallon explicita que nascemos e nos tornamos 
cada vez mais humanos quanto mais nos enri-
quecemos com o outro que passa a fazer parte 
de nós (socius). Como? A partir do acolhimento, 
do cuidado desse outro. A relação de cuidar en-
volve, necessariamente, a relação eu-outro, da 
qual trata Wallon. (ALMEIDA, 2007, p. 41)

Leonardo Boff (2011, p. 162), ao expor 
sua ideia sobre o cuidar, afirma que 
este é o caminho do meio entre o mo-
do-de-ser do trabalho, com explora-
ção, e o modo-de-ser do cuidado, com 
plasmação. Por isso, o cuidado não 
convive nem com o excesso e nem com 
a carência. 

“Não se trata pensar ou falar sobre cuidado 
como objeto independente de nós, mas de 
pensar e falar como é vivido e se estrutura em 
nós mesmos. Não temos cuidado. Somos cui-
dado.” (BOFF, 1999, p. 89)

A leitura do Mito do Cuidado é uma interessan-
te possibilidade de revelar o compromisso de 
cada um com seus semelhantes. 

Disponível em: <http://revista.ibict.br/inclusao/
article/view/1503/1689>.

Seu ponto de vista também remete à com-
preensão de que o ato de cuidar é um 
procedimento educativo voltado para as 
práticas do educar com gentileza, atenção 
e sentido. Assim, cuidar e educar é pro-
porcionar aos bebês e às crianças espaços 
educativos que estejam atentos ao desen-
volvimento pleno de suas potencialidades 
e capacidades e à constituição de sua in-
dependência, autonomia e solidariedade. 

Cuidar implica ação (a ação pode ser a decisão 
de não intervir, em respeito à individualidade do 
outro, depois “sentir com”, e na confiança de que 
ele pode encontrar seu próprio caminho). Quan-
do nos tornamos professores, entramos em uma 
relação de cuidar mais especializada e intencio-
nal que a relação eu-outro do contexto familiar. 

As ações de cuidar, na relação pedagógica, 
são diferentes conforme o estágio de desen-
volvimento do aluno; porém, envolvem sem-
pre o comprometimento, disponibilidade para 
conhecer as necessidades do outro naquele 
momento, naquele contexto determinado. Em 
termos amplos, o cuidar do professor implica 
um cuidado constante com o fazer, um cuidado 
com o conhecimento já construído, um cuidado 
em fazer do conhecimento um alicerce para os 
alunos elaborarem projetos de vida éticos, um 
cuidado consigo mesmo. (ALMEIDA, 2007, p. 43) 
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Disponível em: <http://www.anped.org.br/sites/
default/files/gt07939int.pdf>.

Educar e cuidar nos espaçotempos da 
Educação Infantil é proporcionar à 
criança contextos que possibilitem o 
desenvolvimento de uma visão plural 
de mundo, de um olhar que respeite as 
diversidades culturais, étnicas, raciais, 
de gênero, de classe, religiosas e físicas. 
É proporcionar ações pastorais-peda-
gógicas que respeitem as diferenças, os 
momentos e as realidades peculiares à 
infância. As crianças aprendem a cuidar 
uma das outras e do mundo quando 
convivem em um ambiente onde este 
é um valor presente nas relações inter-
pessoais. Construir vínculos de afeto e 
relações de confiança é uma das gran-
des tarefas da Educação Infantil.

“Nos processos educativo-evangelizadores de-
senvolvidos com as crianças, a Pastoral com-
põe, com a dinâmica pedagógica, um espaço-
tempo fundamental. Se, por um lado, as teorias 
pedagógicas possibilitam um conhecimento 
sobre os processos de aprendizagem da crian-
ça e do universo infantil, por outro, a Pastoral 
alimenta esses processos à luz da fé. Tudo é for-
mativo, gerando um profundo e autêntico ecos-
sistema educativo-evangelizador.” (UMBRASIL, 
2016, p. 41)

Dessa forma, o educador precisa estar 
em permanente estado de atenção e 
observação para que não transforme as 
ações pastorais-pedagógicas em ape-
nas listas de atividades, tarefas repeti-

tivas, rotinas mecanizadas, guiadas por 
normativas descontextualizadas. Edu-
car e cuidar implicam reconhecer que 
a constituição dos seres humanos e a 
construção dos saberes não ocorrem 
de maneira compartimentada, mas, 
principalmente, por meio de proposi-
ções e vivências, ações e atividades in-
dissociáveis que caracterizam a prática 
pedagógica e que ocasionam, assim, a 
aprendizagem e o desenvolvimento.

Nessa dinâmica de educar cuidando e 
cuidar educando, é preciso que haja me-
diações e intervenções intencionais do 
professor para criar melhores e mais 
potentes condições de aprendizagens 
para as crianças. Ser mediador implica 
posicionar-se diante da criança como 
aquele que, como diria Paulo Freire, en-
sina e, ao mesmo tempo, aprende, sa-
bendo que nesse processo interativo as 
aprendizagens se tornam possíveis. 

Mediação, em termos genéricos, é o processo 
de intervenção de um elemento intermediário 
numa relação; a relação deixa, então, de ser di-
reta e passa a ser mediada por esse elemento. 
[...]. Ao longo do desenvolvimento do indivíduo 
as relações mediadas passam a predominar so-
bre as relações diretas. (OLIVEIRA, 1993, p. 26)

Ensinar hoje é, antes de tudo criar, inventar, sair 
do roteiro ou do livro. Provar e ser posto à pro-
va em cada circunstância. Aceitar e aprender a 
permanecer em conflito. Para ensinar hoje ne-
cessitamos de saberes e habilidades que nos 
permitam provar, experimentar, recriar e seguir 
aprendendo continuamente. (...). Porque ensi-

O cuidado e a educação acontecem nos 
espaçotempos maristas por meio das 
práticas pedagógicas constituídas nas 
interações que os bebês e as crianças 
estabelecem com seus professores, 
pares e cuidadores – uma mediação 
capaz de proporcionar-lhes leituras do 
mundo circundante, sejam elas reais, 
sejam imaginárias, e aprendizagens dos 
conhecimentos próprios da Educação 
Infantil. Assim, quando se cuida, educa-
se, quando se educa, cuida-se. O cuida-
do, além disso, é considerado uma ati-
vidade pastoral-pedagógica. É mais que 
uma atividade pedagógica, é um modo 
de ser da escola; é o modo como se or-
ganiza, vivencia, propõe, entre outros, 
tudo o que se faz. 

“O espaçotempo pedagógico-pastoral conside-
ra que nas relações da criança consigo mesma, 
com as outras pessoas, com a natureza, com o 
mundo, com o transcendente, com o conheci-
mento, com situações e objetos diversos, com 
os pensamentos e com as sensações que expe-
rimenta, elas ultrapassam os limites da existên-
cia potencializando-se em todas as suas dimen-
sões.” (UMBRASIL, 2016, p. 42)

Religar o que foi historicamente divorciado, ar-
ticular razão e emoção, corpo e mente, cuidado 
e educação. Este é um desafio fundamental na 
luta por uma nova sociedade planetária, fundada 
no cuidado e no amor entre os humanos; no res-
peito à cada pessoa e à diversidade cultural dos 
povos. E, igualmente, no cuidado e no amor à na-
tureza, no respeito à biodiversidade, buscando 
superar o divórcio fundamental da modernidade 
(entre ser humano e natureza) e a cultura antro-
pocêntrica que o constitui. Lea Tiriba 
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nar “segue implicando em intervir com o outro 
e sobre o outro em um sentido formador, trans-
formador e emancipador”. (ALLIAUD, 2017)

A intencionalidade pedagógica na 
Educação Infantil requer a observação 
ativa, a escuta sensível, o diálogo aten-
to, o aprofundamento dos estudos e 
das reflexões e a análise dos contex-
tos, isto é, a presença indispensável do 
docente na escuta das crianças e no 
planejamento de situações que favore-
çam aprendizagens diversificadas com 
e para as crianças, considerando seus 
diferentes tempos e espaços de apren-
dizagem. A mediação realizada pelo 
professor passa a ser uma atitude de 
aproximação com as crianças na cons-
trução e reconstrução de seus saberes 
e conhecimentos, bem como de seus 
modos de ser e de saber fazer. 

A expressão intencionalidade pedagógica vem 
sendo usada com muita frequência nas discus-
sões pedagógicas, especialmente vinculadas 
ao ensino. É preciso ter atenção que o proces-
so educacional, em um espaço formal como a 
escola, exige dos docentes clareza em suas in-
tencionalidades. Ter intencionalidade não sig-
nifica, porém, dirigir o processo educacional, 
mas estar junto às crianças, observando, re-
gistrando, propondo interações, descobertas, 
análises, isto é, desafiando as crianças a irem 
sempre além, sempre mais longe, ampliando 
suas capacidades. 

2.3 Currículo 

A palavra NUVEM
nunca anda sozinha.

Assim, é melhor no plural.
Olhar as NUVENS é descobrir

bichos, sorvetes, narizes imensos,
pipocas explodindo e algodão-doce.

Quando o céu está limpo,
sem ameaça de chuva,

o azul brinca com o branco.
Quando some o sol

e o tempo fecha a cara
ameaçando tempestade,

tudo escurece, vira massa
que amedronta, arrepia a pele.

Coitados dos que não têm tempo
pra namorar as NUVENS.

(Elias José)

Acesse o Marco Legal da Primeira Infância!

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.
htm>. Acesso em: 21 set. 2018.

Pensar em um currículo que articule as 
experiências e os saberes dos bebês e 
das crianças pequenas – isto é, aquilo 
que eles trazem como experiência so-
cial e pessoal de vida – e “os conheci-
mentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico 
e tecnológico” (BRASIL, MEC, DCNEI, 
2009) significa estar atento às necessi-
dades e aos interesses dos bebês e das 

crianças, acolher suas demandas, com-
partilhá-las com o grupo, ampliá-las e 
aprofundá-las por meio da prática pas-
toral-pedagógica. 

No Projeto Educativo do Brasil Marista, o currí-
culo é concebido como um sistema complexo 
e aberto que articula, em uma dinâmica inte-
rativa, o posicionamento político da Instituição, 
suas intencionalidades, os contextos, os valo-
res, as redes de conhecimentos e saberes, as 
aprendizagens e os sujeitos da educação/aula/
escola. (UMBRASIL, 2010, p. 59)

Isso supõe pensar um currículo aberto, 
no qual existem algumas proposições, 
objetivos de longo prazo, e também 
muitos espaços vazios a serem preen-
chidos no diálogo entre as crianças e 
seus professores, em conexão com os 
conhecimentos sociais, culturais e cien-
tíficos. Em outras palavras, esse modelo 
se fundamenta em um planejamento 
curricular que acolha as curiosidades, 
os interesses, os encantamentos, os 
desejos e as perguntas das crianças, 
isto é, que fomente o envolvimento dos 
meninos e das meninas com o conheci-
mento, constituindo um currículo emer-
gente, produzido pelos bebês e pelas 
experiências das crianças individual-
mente e/ou em grupo. Rinaldi (1999) 
apoia essa concepção quando ensina a 
olhar o currículo a partir do encontro 
entre educadores e crianças dentro 
da escola – o currículo como um diálo-
go construído a partir de problematiza-
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a construção de um sentido social para 
o mundo e um significado pessoal para 
a vida de cada um dos envolvidos no 
processo educativo, sejam eles adultos, 
sejam crianças. 

É preciso considerar que é fundamental a exis-
tência de um documento curricular na escola, 
mas que isto não significa que o currículo em 
ação reproduza exatamente aquilo que está no 
texto ou documento curricular. Ter uma pro-
posta, um plano, um projeto, não significa apli-
cá-lo literalmente.

Ao longo do processo, todo o plano é refeito, re-
alinhado, modificado, de acordo com os imple-
mentadores, as circunstâncias, as necessidades 
e possibilidades. 

Assim, as experiências vivenciadas pelas 
crianças entre si e com os professores 
disparam e potencializam os diversos 
modos como aquelas expressam o que 
sentem, pensam, desejam e buscam 
saber, colocando em cena as múltiplas 
linguagens que são constituintes de sua 

ções e investigações que provocam e 
envolvem os sujeitos num processo de 
aprendizagem participativo e de corres-
ponsabilidade. 

Se currículo é concebido como uma trilha ou 
uma jornada que, em minha opinião, deve sus-
tentar essas competências como valores funda-
mentais para o conhecimento e a vida,  dar força 
ao aprendizado, à capacidade de aprender por 
meio da reflexão e da autorreflexão, das cem 
linguagens. Um currículo desse tipo pode ser 
definido como “contextual”, pois é determinado 
pelo diálogo entre as crianças, os educadores e 
o ambiente circundante. Ele pode surgir da pro-
posta de uma ou mais crianças ou educadores, 
de um evento natural, ou de algo encontrado 
nos noticiários. (RINALDI, 2012, p. 361)

Isso significa que, apesar de haver um 
documento curricular, como a BNCC, o 
Projeto Político Pedagógico ou um pla-
nejamento anual, que aponte objetivos 
para a educação na escola, a ação  curri-
cular é constituída no cotidiano escolar 
com base nas escolhas, na organização 
e no planejamento de experiências que 
atribuem sentido para as demandas 
das crianças, valorizando os saberes e 
conhecimentos prévios do grupo e suas 
brincadeiras, relacionados aos repertó-
rios culturais, simbólicos, imagéticos e 
lógicos das crianças, culturas e ciências. 
O que se propõe é uma educação como 
uma experiência capaz de promover a 
descoberta, alimentando as explora-
ções, as investigações e o questiona-
mento sobre o mundo e incentivando 
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vida e subjetividade. Para revigorar suas 
linguagens e compreender melhor seu 
contexto, as crianças precisam ter aces-
so aos sistemas simbólicos que a huma-
nidade constituiu ao longo da história, 
sejam os sistemas naturais e sociais, 
sejam os científicos, tecnológicos, artís-
ticos, culturais e religiosos. 

Portanto, as escolas maristas acreditam 
no diálogo e na partilha como susten-
tação das relações educativo-pastorais. 
Nessa concepção curricular, é impor-
tante entender a diversidade cultural, 
conhecer e trabalhar com culturas plu-
rais, refletindo sobre a riqueza das con-
tribuições familiares e comunitárias 
como fontes relevantes de conhecimen-
to. Forma-se, assim, um currículo evan-
gelizador, que se efetiva numa prática 
educativo-evangelizadora pertencente 
e identificada com valores que consti-
tuem o patrimônio da humanidade. Ele 
se baseia em valores como respeito, hu-
mildade, solidariedade, ética e cidada-
nia, propulsores das relações humanas 
e do desenvolvimento social.

“Na proposta educativo-evangelizadora Ma-
rista, o currículo evangeliza. A concepção de 
currículo como expressão e produto cultural 
dialoga com o conceito de evangelização que, 
tendo como princípio a inculturação, se conso-
lida na vida humana e se concretiza na cultura.

Para além dos conhecimentos e saberes a se-
rem desenvolvidos ou dos conteúdos a serem 
trabalhados, um currículo evangelizador tem 
como centro os sujeitos, seus contextos e suas 
culturas.” (UMBRASIL, 2016, p. 66)

As propostas curriculares de qualquer 
instituição de Educação Infantil pre-
cisam ser tecidas por meio dos docu-
mentos que estabelecem os direitos das 
crianças – expressos na Constituição 
Federal (CF), no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e no Marco Legal 
da Primeira Infância –, os direitos à edu-
cação – explicitados na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), 
no Plano Nacional de Educação (PNE) 
e na Política Nacional  de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, e os direitos a uma escola de 
qualidade – propostos pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação In-
fantil (DCNEI) e pelos direitos e objeti-
vos de aprendizagem e desenvolvimen-
to definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e das realidades dos 
contextos de cada Província ou escola. 

Um currículo emerge da vida, dos encontros en-
tre as crianças, seus colegas e os adultos e nos 
percursos no mundo. Os “conteúdos” a serem 
apropriados pelas crianças cumprem o papel 
de articular a dinâmica das relações e das signi-
ficações que daí emergem enquanto respostas 
complexas às perguntas significativas e não mais 
fragmentos de conhecimentos específicos. Nessa 
dimensão, o currículo acontece na participação 
das crianças nos processos educacionais, que 
envolvem os momentos de cuidado físico, a hora 
de contar e ouvir histórias, as brincadeiras no 
pátio ou na sala, a hora de cantar e de garatujar, 
ou seja, ele está continuamente em ação. O pro-
fessor observa e compreende, na ação, o pensa-
mento se configurando, e ele não se restringe a 
transmitir uma informação, mas propõe desafiar 
a criança a continuar pensando. (BRASIL, 2009, 
p. 50)

A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como 
objetivo o acesso, a participação e a aprendi-
zagem dos estudantes com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas ha-
bilidades/superdotação nas escolas regulares, 
orientando os sistemas de ensino para promo-
ver respostas às necessidades educacionais, 
garantindo: 
• transversalidade da educação especial desde 

a educação infantil até a educação superior;
• atendimento educacional especializado; 
• continuidade da escolarização nos níveis 

mais elevados do ensino; 
• formação de professores para o atendi-

mento educacional especializado e de-
mais profissionais da educação para a 
inclusão escolar; 

• participação da família e da comunidade; 
• acessibilidade urbanística, arquitetônica, 

nos mobiliários e equipamentos, nos trans-
portes, na comunicação e informação; e

• articulação intersetorial na implementa-
ção das políticas públicas.

Os direitos de aprendizagem propostos 
na BNCC para os bebês e as crianças pe-
quenas derivam dos dois eixos norteado-
res das DCNEI: as interações e as brinca-
deiras (DCNEB, 2013, p. 99). As primeiras 
acontecem por meio da convivência de-
mocrática e solidária e pela participação 
das crianças na escolha dos materiais, 
dos ambientes e das propostas no co-
tidiano da escola infantil. E as segundas 
referem-se ao modo específico das crian-
ças de relacionarem-se com o mundo 
em suas explorações, expressões, ima-
ginação, invenções e conhecimento de si 
e dos demais. Na BNCC (BRASIL, 2017), 



Matrizes Curriculares 
de Educação Infantil do Brasil Marista - 2019

27

currículo evangelizador como sendo 
constituído pela experiência é com-
preender as infinitas possibilidades de 
interação e investigação que afetam e 
transformam os sujeitos. A aprendiza-
gem é assim compreendida como uma 
relação social e, ao mesmo tempo, uma 
produção individual. 

Olhemos para a experiência como algo fluen-
te, embrionário e vital e compreenderemos 
que a criança e o currículo são apenas dois 
limites que definem um só processo. Tal como 
dois pontos definem uma linha reta, também 
a presente posição da criança e a dos fatos 
e verdades dos estudos definem a instrução. 
Esta é uma reconstrução contínua, passando 
da experiência atual da criança para aquela re-
presentada pelo corpo organizado da verdade 
a que chamamos estudos. (DEWEY, 2002)

Na prática educativa das escolas maris-
tas, o currículo evangelizador é um con-
vite à problematização dos currículos 
praticados e das

concepções sobre as quais se assen-
tam os campos disciplinares e as ten-
dências metodológicas, bem como os 
objetos de ensino e aprendizagem, as 
práticas pedagógicas, a gestão da aula 
e do conhecimento e os instrumentos 
de avaliação desse processo. (UNIÃO 
MARISTA DO BRASIL, 2010, p. 89-90)

Diante disso, entender o currículo 
evangelizador como convite à proble-
matização é compreendê-lo como um 
processo aberto, dialógico, dinâmico e 

provocativo. Ou seja, um currículo que 
está atento aos conhecimentos que 
circulam e inovam-se no mundo, aju-
dando as crianças a perceberem que 
suas ações precisam ser refletidas, pois 
têm consequências neste mundo, que 
há uma profunda inter-relação entre a 
vida cotidiana e as ciências e a tecno-
logia, entre as relações sociais e o meio 
ambiente. Tais reflexões fomentam ati-
tudes de investigação e solidariedade, 
ambas favoráveis à sustentabilidade da 
vida na Terra. 

Paulo Freire reivindica que a educação é um 
processo que acontece em um contexto histó-
rico, social, político. Como a realidade está cons-
tituída por diferentes questões, elas podem, ou 
devem ser problematizadas pelos sujeitos para 
serem transformadas e/ou modificadas. 

A transformação pessoal implica em transfor-
mação da realidade e vice-versa. 

Um currículo evangelizador se apoia, 
portanto, em uma dinâmica de curio-
sidade, diálogo, pesquisa, problemati-
zação, perguntas e respostas, na busca 
de soluções, representação de ideias, 
interações, em discussões, reflexões e 
posicionamentos. É um currículo que dá 
valor ao processo colaborativo de cons-
trução do conhecimento – processo no 
qual o professor tanto respeita e acredi-
ta na importância da relação entre adul-
tos e crianças quanto  também investe 
atenção nas relações entre as próprias 
crianças. Em suma, é um currículo em 

foram definidos como principais direitos 
geradores de aprendizagem e desenvol-
vimento das crianças os direitos de explo-
rar, brincar, participar, expressar, conviver 
e conhecer-se. 

Ao acolher as singularidades das crian-
ças, suas opiniões e seus pontos de vista, 
ao compreender que a aprendizagem é 
uma experiência pessoal e também so-
cial, que se realiza na participação das 
crianças, ao viabilizar tempo e espaço 
para a constituição das culturas infantis, 
enfim, ao separar a formação pessoal e 
social da compreensão do mundo físico, 
natural e social (DCNEI, Art. 8º e 9º), po-
de-se redefinir quais são os papéis das 
crianças e dos adultos nos processos 
curriculares. Nessa perspectiva de ação 
curricular, a participação das crianças é 
muito valorizada (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, a proposta curricular do 
Brasil Marista é contextualizada e inter-
pelada por questões e situações que 
emergem do dia a dia da escola e que 
são identificadas e acolhidas por um 
olhar genuíno, sensível e atento às ne-
cessidades, às curiosidades e aos sabe-
res das crianças. Trata-se de um currícu-
lo evangelizador que elege e reconhece 
a experiência como uma oportunidade 
potente e valiosa para provocar o uni-
verso sensorial, mental, espiritual e cor-
poral das crianças, convidando, assim, 
o corpo e as emoções a fazerem parte 
do ato de aprender. Compreender um 
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que as práticas sociais e pastorais, as 
múltiplas linguagens, os saberes e os 
conhecimentos apoiam a compreensão 
do mundo pelos bebês e pelas crianças, 
numa relação de entrega e de compro-
metimento com o outro, isto é, uma 
ação educativo-evangelizadora que pro-
põe fazer da escola um espaço de vida 
coletiva e de formação humana. 

2.4 Aprendizagem

Com as formigas aprendi a andar 
e a cortar couve bem fininha, 

com o sanhaço aprendi a chupar laranja, 
com as abelhas aprendi a amar jabutica-

beiras em flor.
As borboletas me ensinaram a beijar 

flores, os grilos e os sapos me iniciaram 
nos sons da noite.

O girassol me mostrou como seguir a 
luz, a avenca me deu a paz das grotas 
sombrias,  têm um canto na garganta.

A estrela me contou que olhar pra cima 
é bom, o miosótis me contou que olhar 

pra baixo é bonito. 
Com eles aprendi quase tudo que sou 

e eles não me ensinaram nada, 
não sabem palavras, 

só sabem viver.
(Wania Amarante)

Neste documento, a aprendizagem é 
compreendida como o resultado de um 
processo de interação entre aquele que 

aprende e os objetos, pessoas e contex-
tos – espaços e situações de aprendiza-
gem, sendo a escola vista como lugar 
privilegiado para as crianças ampliarem 
e aprofundarem as suas experiências, 
ao viver na coletividade.  

O aprendizado não ocorre de forma linear, de-
terminada e determinista, em estágios progres-
sivos e previsíveis; pelo contrário, é construído 
por meio de avanços simultâneos, paralisações e 
“recuos” que tomam diversas direções. (RINALDI, 
2012, p. 237)

A aprendizagem acontece com e no 
desenvolvimento contínuo do aprendiz 
em seu ambiente, portanto, são pro-
porcionais às experiências e à história 
de vida do sujeito nos seus contextos e 
em sua forma particular de ser e estar 
no mundo. Segundo Vygotsky (2007), o 
processo de aprendizagem se constitui 
com base nas interações sociais, isto 
é, nas interações que os sujeitos esta-
belecem entre si e com o meio em que 
estão inseridos. Para ele, são essas re-
lações que proporcionam a vivência de 
experiências e a elaboração de novos 
conhecimentos que fundamentam o 
desenvolvimento dos seres humanos. 
Nesse movimento inter e intrassubje-
tivo, o sujeito produz
 

saberes, artefatos, fazeres e identida-
des e se fundamenta numa visão de 
pessoa como sujeito ativo em com-
plexas interações, interesses, contex-

tos sociais e culturais e experiências 
de vida. (UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 
2010, p. 57)

Para Vygotsky (1998, p. 108), 

o aprendizado é mais do que a aquisi-
ção de capacidade de pensar, é a aqui-
sição de muitas capacidades especiali-
zadas para pensar sobre várias coisas. 
O aprendizado não altera nossa capa-
cidade global de focalizar a atenção; ao 
invés disso, no entanto, desenvolve vá-
rias capacidades de focalizar a atenção 
sobre várias coisas.

O objetivo de Vygotsky é trabalhar com a im-
portância do meio cultural e das relações entre 
indivíduos na definição de um percurso de de-
senvolvimento da pessoa humana, e não propor 
uma pedagogia diretiva, autoritária. (...) Vygotsky 
trabalha explícita e constantemente com a ideia 
de reconstrução, de reelaboração, por parte do 
indivíduo, dos significados que lhe são transmiti-
dos pelo grupo cultural. 

[...] permitir a elaboração de uma função psicoló-
gica no nível interpsíquico (isto é, em atividades 
coletivas, sociais) para que mais tarde essa função 
pudesse ser internalizada como atividade intrap-
sicológica (isto é, interna ao próprio indivíduo). 
(OLIVEIRA, 1993, p. 64) 

O professor, como mediador do pro-
cesso de aprendizagem, tem o papel 
de oferecer oportunidades aos sujeitos 
aprendentes para ampliar as suas po-
tencialidades e participar das escolhas, 
dos processos de constituição de seus 
saberes, dos seus modos de compreen-
der o mundo. Para tanto, precisa partir 
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to, com o mundo e com a cultura se concretizam 
por meio de diversas situações de aprendizagem, 
sejam elas planejadas ou espontâneas. Nessas in-
terações, os sujeitos assumem diferentes papéis, 
numa relação dialógica marcada pela aprendiza-
gem mútua” (UMBRASIL, 2016, p. 72)

Sobre as bases sociais da aprendizagem, assista 
aos vídeos:

Lev Vygotsky teoria sociocultural: <https://www.
youtube.com/watch?v=KwnIKDXeEdI>.
Jean Piaget: <https://www.youtube.com/watch?-
v=PBVNYRQP7Sk>.
Henry Wallon: <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=HGTbP5knhRQ>.
Novas compreensões sociais de aprendiza-
gem: <https://www.youtube.com/watch?v=-A-
gRdue4Zj4>.

Para isso, o professor, com as crianças, 
deve acompanhar os caminhos utiliza-
dos por elas ao elaborar uma brincadei-
ra, construir uma estratégia de solução 
de problemas ou definir como realizar 
uma tarefa proposta. Quando esse ca-
minho puder ser aperfeiçoado, cabe a 
ele intervir, perguntando ou sugerindo, 
direta ou indiretamente, novas estraté-
gias, de maneira a levar a criança a per-
ceber que há vários modos de realizar 
uma atividade, que é possível trocar 
saberes e experiências, que são cons-
titutivas dos modos de cada um ser e 
estar no mundo. Assim, ela aprende a 
confiar em si mesma, nas suas capaci-
dades e na importância da partilha com 
os demais. 

“No espaçotempo pedagógico-pastoral, a media-
ção se constitui como um elemento importante, 
cuja função fundamental é proporcionar que as 
ações educativo-evangelizadoras sejam intencio-
nais, estejam em consonância com os objetivos da 
proposta, sejam pensadas e planejadas de forma 
articulada pelas equipes pedagógica e pastoral. 
Abrem-se possibilidades para que, ao intervir, os 
mediadores ofereçam ações significativas para 
que as crianças experimentem situações que en-
volvam a construção e a compreensão de valores, 
sentimentos, ideias e conhecimentos a respeito 
de si mesmo, do outro, do mundo concreto e 
transcendente.” (UMBRASIL, 2016, p. 73)

Consideramos importante que a prática 
educativo-pastoral seja organizada de 
forma a possibilitar experiências que 
promovam a autonomia e o protago-
nismo das crianças em seus processos 
de aprendizagem na vida cotidiana. 
Os profissionais da Educação Infan-
til desempenham um papel crucial no 
aprofundamento das vivências e na am-
pliação das experiências e das apren-
dizagens das crianças, quando, com 
suas observações e seus objetivos, têm 
claras as suas intencionalidades e cons-
tituem uma intervenção pastoral-peda-
gógica adequada. 

Para aprofundar o conceito de autonomia, ler “A 
autonomia como finalidade da educação: impli-
cações da teoria de Piaget”, de Constance Kamii 
(1990) e  Judith FALK. Educar os três primeiros 
anos. A Experiência de Loczy.  Educar os primeiros 
anos: a experiência de Lóczy, de Judith Falk (2011).

daquilo que a sociedade já constituiu 
como referência de humanidade e, ao 
mesmo tempo, compreender aquilo 
que cada nova geração pode contribuir 
para uma vida mais solidária no planeta.

Para Alicia Fernández (2001) o termo aprendente 
não é sinônimo de aluno. Ele se refere a posicio-
namentos subjetivos, atuantes, frente ao conhe-
cimento, e ultrapassa o âmbito escolar. Para esta 
autora, o sujeito aprendente e o sujeito ensinante 
coexistem simultaneamente em cada um de nós 
e para que a aprendizagem ocorra é preciso que 
os sujeitos se conectem com ambos os posiciona-
mentos subjetivos (de aprendente e de ensinan-
te). Essa possibilidade de conexão abre espaço 
para que o sujeito possa mostrar a si e ao outro 
o que já sabe, transformando, assim, o objeto de 
conhecimento, quem ensina e a si mesmo. Isto 
significa que o sujeito vai se constituindo sujeito 
nessa relação entre ele, seus pares e os demais 
sujeitos com os quais se relaciona, a partir das 
conexões subjetivas que faz.

Nessa perspectiva, é importante que o 
ambiente educativo-pastoral promo-
va espaços de aprendizagem e realize 
constantes momentos de tomada de 
consciência e autorregulação, antes, du-
rante e ao final das diversas situações 
de aprendizagem, para que as crianças 
reconstruam suas experiências, criando 
narrativas, em distintas linguagens, so-
bre o que fizeram, como pensaram e o 
que aprenderam. 

“O ambiente educativo é, por excelência, um lugar 
permeado por múltiplas relações, onde as intera-
ções entre os sujeitos e destes com o conhecimen-
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A escola de Educação Infantil também 
é um espaço de aprendizagens sociais 
e de desenvolvimento pessoal. Não é 
possível pensar, no século XXI, em uma 
escola apenas informativa ou preocu-
pada somente com os conhecimentos 
conceituais. As escolas maristas têm 
um importante compromisso com a so-
cialização das crianças pequenas, pois 
pertencer a um grupo de pares e sen-
tir-se apoiado por uma rede de relações 
humanas é um fator fundamental para 
a aprendizagem e o desenvolvimen-
to dos seres humanos. Os bebês e as 
crianças pequenas estão constituindo 
suas identidades pessoais e sociais e a 
escola tem o compromisso de oferecer 
elementos para que essa constituição 
da subjetividade seja compatível com 
os valores maristas. Por esse motivo, é 
necessário investir na brincadeira como 
uma capacidade humana a ser plena-
mente desenvolvida também na esco-
la de Educação Infantil, bem como na 
aprendizagem não apenas de conteú-
dos, mas também de relações empáti-
cas conectadas com os valores maris-
tas, na construção de relações sociais 
amigáveis e democráticas e no desen-
volvimento da resiliência. 

2.5 Espaçotempos

     Para o pássaro
não há leste ou oeste

     – só o espaço.
   O tempo é agora;

segura para sempre
   o breve instante.

(Lara de Lemos)

Os espaçotempos maristas eviden-
ciam-se pela pluralidade social, religio-
sa, cultural e histórica das várias regi-

ões que compõem nosso país. Eles são 
constituídos por sentidos e formas múl-
tiplas, o que quer dizer 

que os espaços, tempos e relações são 
significados e organizados de forma dife-
renciada pelos seus sujeitos, dependen-
do da cultura e dos projetos dos diversos 
grupos sociais neles existentes (UNIÃO 
MARISTA DO BRASIL, 2010, p. 53-54).

Segundo Barros (2014, p. 53-54), “O termo espa-
çotempo refere-se a um neologismo que atende 
à necessidade de entendermos que espaço e 
tempo não se dissociam. As coisas acontecem 
num espaço e tempo em comum, ou seja, por 
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2008). São, ainda, lugares de vivências 
e de aprendizagens. São os tempos 
das vivências (THIESEN, 2011) que dão 
significado aos acontecimentos, às ex-
periências, ao processo de ensino e de 
aprendizagem, ultrapassando o tempo 
cronológico, ou seja, da temporalidade 
cotidiana.

Compreendemos os espaçotempos como 
fonte de ensino e de aprendizagem, nos 
quais acontecem os relacionamentos, 
as afetividades, as experiências, os fas-
cínios, as inquietações, as descobertas, 
a interioridade, o maravilhamento dos 
sujeitos diante da vida. Enfim, um lugar 
que proporciona a interação entre as 
próprias crianças, assim como com seus 
professores, com a escola e o mundo. O 
espaçotempo se transforma em lugar na 
mesma proporção em que os sujeitos 
do contexto educativo-evangelizador lhe 
atribuem significados, tal como afirma 
Cunha (2008).

Por essa razão, entendemos que a or-
ganização do espaçotempo pastoral-pe-
dagógico reflete os valores, princípios e 
abordagens educativo-evangelizadoras 
assumidas pela instituição escolar. Des-
se modo, ele não é neutro nem despro-
vido de intenções, ao contrário, sempre 
tem algo a dizer, a oferecer e a concre-
tizar em relação com alguma atividade 
pastoral-pedagógica. Sua conformação 
reflete a intencionalidade e a perspec-
tiva adotada pela escola sobre como 

acontecem os processos de ensino e de 
aprendizagem. Está em contínua trans-
formação, tomando novas formas, no-
vos conteúdos e sentidos, já que os su-
jeitos que nele vivenciam se modificam.

Assim, as escolas maristas requerem 
uma organização do espaçotempo que 
apoie as crianças em sua movimen-
tação, com o objetivo de estimular a 
curiosidade, a autonomia, o protago-
nismo e a autorregulação, para que 
sejam capazes de fazer escolhas e man-
ter o domínio das situações que lhe são 
apresentadas. 

De acordo com Vygotsky (1997), autorregula-
ção é a capacidade que nós temos de dirigir 
nossas próprias experiências baseados nos 
conhecimentos e nos comportamentos que (re)
elaboramos durante nosso processo de apren-
dizagem.

Compreendemos que aprendizado e 
desenvolvimento estão inter-relaciona-
dos e ocorrem desde o nascimento. As 
experiências de aprendizagem na Edu-
cação Infantil possuem, portanto, uma 
história prévia, na medida em que o 
bebê já traz consigo vivências que cons-
tituem a base a partir da qual ele tece 
suas primeiras experiências, saberes, 
concepções e considerações. Dito de 
outra maneira, tais concepções e expe-
riências são vividas pelas crianças por 
estarem imersas em um ambiente que 
é histórico, social e cultural, o que faz 
com que o aprendizado inclua a inter-

mais que algumas situações estejam no mesmo 
espaço, se estiverem em tempos diferentes, 
esse espaço será outro, pois o tempo também 
é outro ”.

Nessa perspectiva, os espaçotempos 
das escolas maristas são lugares privi-
legiados para o desenvolvimento inte-
gral do sujeito. São espaços e tempos 
dinâmicos, criativos, de construção e re-
construção do conhecimento, de apren-
dizagem da autonomia, de protagonis-
mo, de formação cristã, de cultivo da 
espiritualidade, de cultura da solidarie-
dade e da paz, do desenvolvimento da 
sensibilidade estética, da formação po-
lítica e ética etc. Todos esses aspectos 
são pensados, planejados e concretiza-
dos conforme os ambientes, momentos 
e situações pastorais-pedagógicas.

“Os espaços educativos Maristas, compreen-
didos numa perspectiva contemporânea, são 
identificados como

espaçotempos que se constituem como lócus 
‘de educação, de evangelização, de produção e 
circulação de culturas, de elaboração/reelabo-
ração de saberes e conhecimentos e de produ-
ção de sujeitos pautados nos valores cristãos’.” 
(Projeto Educativo do Brasil Marista, 2010, p. 53) 
(UMBRASIL, 2016, p. 61) 

Os espaçotempos se constituem para 
além das dimensões físicas, na medida 
em que se concretizam em lugares edu-
cativo-evangelizadores, em produtos das 
relações e das interações histórico-so-
ciais que neles se estabelecem (CUNHA, 
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dependência dos outros sujeitos envol-
vidos no meio. É nessa inter-relação e 
interdependência, com adultos e outras 
crianças, que os sujeitos desenvolvem 
suas funções psicológicas superiores, 
sendo estas, segundo Vygotsky (2007), 
as funções especificamente humanas. 

Ao chegarem à escola, as crianças têm 
a primeira experiência contínua de edu-
cação num ambiente coletivo e extra-
familiar. Esse é um lugar de encontro 
entre crianças de famílias distintas, com 
hábitos, modos de viver, crer, conversar 
e brincar diferentes. Novas interações 
são experimentadas e, com isso, as re-
lações intersubjetivas propiciam que 
cada criança aprenda com as demais. 

Considerando esses aspectos, as esco-
las de Educação Infantil do Brasil Maris-
ta são configuradas como um espaço-
tempo:

• que possibilita o contato com repre-
sentações criativas em diversas lin-
guagens e provenientes de diferen-
tes culturas, ampliando o repertório 
das crianças e refinando seu senso 
estético; 

• com ausência de esquemas precon-
cebidos, para que as crianças possam 
investigar possibilidades de criação;

• com desafios abertos a possibilida-
des de soluções criativas; 

• com quantidade e qualidade de in-

terações, a fim de que as crianças 
partilhem e discutam seus conhe-
cimentos, opiniões e sentimentos e 
negociem conflitos;

• para expressar subjetividades e para 
expressar-se com objetividade; 

• que favoreça o acesso a materiais 
naturais e criados pelos seres hu-
manos, de forma a convidar as 
crianças a fazer experimentações 
por meio dos sentidos, contribuin-
do para que percebam complexida-
des e ambiguidades; 

• que favoreça o contato com o ar li-
vre, a água, a terra, o fogo (com os 
devidos cuidados), as plantas, os 
animais, enfim, a natureza;

• que favoreça o consumo consciente, 
o cuidado com a natureza e o planeta 
Terra, procurando valorizar os mate-
riais reciclados, reutilizados e estimu-
lar  compreensão das inter-relações 
entre todos os seres do planeta;

• com livros de literatura e informa-
tivos, organizados de modo a favo-
recer as interações das crianças e o 
seu protagonismo;

• que deixe as crianças encantadas, 
perplexas e curiosas;

• para brincar, sonhar, fantasiar, ima-
ginar, vivenciar situações com po-
tenciais metafóricos, como o faz de 
conta, bem como para tirar proveito 

da memória, improvisar, apreciar e 
receber apreciações, expressar e 
comunicar por meio de diferentes 
linguagens, transpondo uma ideia 
típica de uma linguagem para outra;

• para fazer com que a criança se sin-
ta desafiada, para  experimentar, 
tentar falhar e tentar outra vez, com 
tempo de sobra para refletir sobre 
o que se fez e revisitar o que for ne-
cessário;

• para avaliar processos e produtos 
de investigação e de criação; 

• que provoca o sujeito a se pergun-
tar pelo sagrado. 

Os espaçotempos das escolas maristas 
são pensados, pois, para favorecer a 
aprendizagem, a espiritualidade e o de-
senvolvimento das crianças, assim como 
dos demais sujeitos, com base nos pro-
cessos de investigação, criação, brinca-
deira e interação com o mundo e com 
as pessoas, entendendo que a cultura, a 
história humana e o ambiente são fato-
res que influenciam o aprendizado. 

2.6  Múltiplas linguagens

O Projeto Educativo do Brasil Marista 
(UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 2000) e as 
Matrizes Curriculares de Educação Básica 
do Brasil Marista (UNIÃO MARISTA DO 
BRASIL, 2016) concebem a linguagem 
como criação humana gerada das rela-



Matrizes Curriculares 
de Educação Infantil do Brasil Marista - 2019

33

mento, nessa perspectiva, não é compreendido 
apenas como um fato biológico, mas também 
como um segundo nascimento do sujeito cul-
tural. Cada ser nasce com o compromisso de 
empreender algo novo para e no mundo.

Segundo Charlot (2000, p. 53 apud RI-
CHTER e BARBOSA, 2010, p. 87), “os be-
bês nascem submetidos à obrigação de 
penetrarem ‘em um mundo de sentidos 
e significados previamente instituído 
a partir de um conjunto de relações e 
processos históricos, sociais e culturais 
e é nele que vai se movimentando no 
sentido de construir-se e ser construído 
pelos  outros’” (p. 53). 

Os bebês nascem se comunicando por 
meio de olhares, gestos, sons e movi-
mentos. Essas “cem linguagens” das 
crianças são “compreendidas” pelos 
adultos, que investem nelas afetiva-
mente, oferecendo-lhes interpretação 
e significação. Isto é, as manifestações 
de corporeidade da criança vão sendo 
circunscritas num amplo e diverso uni-
verso simbólico. Um gesto com a mão 
transforma-se em cumprimento, solici-
tação, aceno, conforme o adulto ou ou-
tra criança atribui-lhe interpretações e 
o banha de palavras, imagens e gestos.

Promover a educação das crianças através do 
desenvolvimento de todas as suas linguagens: 
expressivas, comunicativa, simbólica, cognitiva, 
ética, metafórica, lógica, imaginativa e relacio-
nal. (MALAGUZZI, 1999)

Nesse sentido, os diversos modos de 
expressividade das crianças se deli-
neiam a partir das relações estabeleci-
das com os adultos e com as linguagens 
do mundo social. Todo o corpo do bebê 
e da criança fala e comunica, por isso, 
apresenta múltiplas possibilidades de 
expressão. Pensar as múltiplas lingua-
gens na Educação Infantil é valorizar e 
enfatizar os modos distintos como os 
bebês e as crianças pequenas intera-
gem, sentem, exploram, expressam-se 
e descobrem o mundo. 

As primeiras noções sobre o mundo se consti-
tuem no encontro e nas interações com adultos 
e outras crianças, marcados pelas relações de 
emoção e afeto e pelas oportunidades que as 
práticas culturais e as linguagens simbólicas da-
quela sociedade sugerem. (RICHTER; BARBOSA, 
2010, p. 92)

“A multiplicidade e riqueza das linguagens utili-
zadas pelas crianças se constitui como um eixo 
relevante no espaçotempo pedagógico-pasto-
ral, ao apontar os desafios e as possibilidades 
para a educação evangelizadora com as infân-
cias. Conhecer os modos como as crianças re-
velam sua compreensão acerca de suas experi-
ências revela-se como um desafio, uma vez que 
no âmbito da evangelização, de modo geral, as 
práticas historicamente desenvolvidas descon-
sideram essa forma peculiar de expressão in-
fantil. Entretanto, ter consciência das múltiplas 
linguagens possibilita a inovação, a ousadia e 
a abertura para desenvolver novas metodo-
logias e estratégias que comunguem com a 
multiplicidade de formas que a criança utiliza 
para apreender a realidade. Essa perspectiva 
possibilita incorporar, nos processos pedagógi-

ções sociais entre os sujeitos. Assim, a 
linguagem é dinâmica e envolve aspec-
tos culturais, sociais, religiosos, históri-
cos e políticos.

Arendt (2016) nos ensina que a condi-
ção para a sobrevivência dos seres hu-
manos está alicerçada na necessidade 
e no desejo de relacionar-se com os 
outros. Ou seja, precisamos da lingua-
gem para que possamos existir, pensar, 
comunicar e conversar sobre o que de-
sejamos. Cada criança que nasce é um 
desafio, uma interrogação, um caminho 
a ser decifrado, descoberto, nomeado e 
inventado. Ela irá  constituir-se nas inte-
rações com seu grupo social, aprenden-
do a língua e as múltiplas linguagens 
de seu contexto. Nessa perspectiva, a 
língua e as linguagens simbólicas são 
apreendidas pelas crianças desde mui-
to cedo nas interações que estabe-
lecem com outras crianças e com os 
adultos. O movimento contínuo de rein-
venção das linguagens possibilita que 
as crianças, além de aprenderem aquilo 
que é da tradição, possam trazer, pela 
sua inexperiência, pela sua inventivida-
de, a novidade para o mundo.  É o que 
Hannah Arendt define como condição 
humana da natalidade.

O milagre da liberdade está contido nesse po-
der começar que, por seu lado, está contido 
no fato de que cada homem é em si um novo 
começo, já que através do nascimento veio 
ao mundo que existia antes dele e continuará 
existindo depois dele (ARENDT, 2016). O nasci-
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co-pastorais, a brincadeira, a fantasia, a arte, o 
movimento, a música e outras linguagens para 
transmitir a mensagem evangelizadora.” (UM-
BRASIL, 2016, p. 71)

A teoria das “cem linguagens” das crian-
ças proposta pelos educadores de Reg-
gio Emilia nos ajuda a olhar as crianças 
em suas capacidades, em seus diversos 
e complexos modos de compreender 
e interpretar o mundo em que estão 
inseridas. Isto é, ajuda-nos a constatar 
as amplas possibilidades de linguagens 
que as crianças utilizam na constru-
ção de suas aprendizagens. Com isso, 
a abordagem das múltiplas linguagens 
permite também compreender como 
as linguagens se relacionam umas com 
as outras, criando uma espécie de rede 
mediada pelo professor, pela qual é  
possível que as experiências em uma 
linguagem alavanquem o desenvolvi-
mento de outras.

Depois da Segunda Guerra Mundial, sobrevi-
ventes decidiram construir uma escola para os 
filhos, tendo Loris Malaguzzi como pedagogo. As 
escolas de Reggio Emilia ficaram mundialmen-
te conhecidas pela abordagem pedagógica da 
Educação Infantil. Malaguzzi trouxe a ideia de 
que as crianças se constituem e expressam em 
múltiplas linguagens e que necessitam de uma 
escuta atenta e respeitosa por parte dos adul-
tos, especialmente os professores. O poema “As 
cem linguagens da criança” tornou-se emblemá-
tico desta teoria interpretativa de Malaguzzi.

As linguagens dos bebês e das crian-
ças unem emoção e empatia com ra-
cionalidade e cognição. Essa união 
favorece a construção da imaginação, 
promovendo uma perspectiva mais 
ampla da realidade, o que potencializa 
a construção de novos conhecimentos 
e outros modos de ver e interpretar o 
mundo. 

Todas as crianças têm a possibilidade de inte-
ragir com pessoas e suas culturas e, com base 
nessa experiência, ampliar e desenvolver as 
suas linguagens simbólicas.

Com a criação dos sistemas simbólicos, 
isto é, das diferentes linguagens, os se-
res humanos transcenderam ao mundo 
concreto e criaram um universo simbóli-
co, com o qual é possível partilhar aqui-
lo que hoje definimos como patrimônio 
cultural da humanidade, bem como 
prosseguir a produção de ciência e tec-
nologia. Os seres humanos podem ser 
definidos como animais simbólicos, isto 
é, que criam, a cada geração, novos sím-
bolos, signos e ferramentas para repre-
sentar, significar e transformar o mundo.

O termo linguagem, até o final do século XIX, 
referia-se à linguagem verbal. No início do sé-
culo XX, com o desenvolvimento da semiologia 
(ou semiótica), começou-se a utilizar o termo 
linguagem para outros sistemas semióticos, 
como as artes visuais, a música, a publicidade, 
inclusive para objetos culturais que não eram 
propriamente “signos”, mas que podiam ser es-
tudados como signos, como é o caso da moda. 

Hoje, cada vez mais, se reconhece o entrelaça-
mento de linguagens. Em uma conversa, por 
exemplo, concorrem várias outras linguagens, 
além da fala: a entonação, a fisionomia, os ges-
tos, os movimentos etc. 

As comunidades humanas foram estruturadas 
com base em sistemas simbólicos. Cada sistema 
simbólico se apoia em uma ou mais linguagens.

As tecnologias estão profundamente 
ligadas às linguagens; pode-se afirmar 
que elas nascem das necessidades de o 
corpo e as linguagens simbólicas huma-
nas serem amplificados, aperfeiçoados. 
A escrita, o lápis, os livros, a cerâmica, a 
bicicleta, a máquina de escrever e a má-
quina fotográfica são todas tecnologias 
criadas ao longo da história. Lingua-
gens, tecnologias, mídias são processos 
sociais de pensamento e comunicação 
que criam uma inteligência social com-
partilhada. 

Pouco tempo atrás, as crianças só ti-
nham contato com computadores, dis-
positivos móveis, tablets, consoles de 
games em idade mais avançada, hoje, 
porém, esses equipamentos fazem par-
te do dia a dia delas desde muito pe-
quenas. 

Na medida em que estão presentes 
na vida das famílias e das crianças, as 
escolas precisam refletir sobre como 
utilizar esses recursos. O fundamental 
é ter dois cuidados: o primeiro é inda-
gar sobre a necessidade e o tempo de 
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cias, a transcrição de observações, a 
captura e o gerenciamento de dados, 
de áudios e de imagens, a elaboração 
de textos, a busca de informações etc. 
Todas essas ações humanas relaciona-
das às tecnologias são comportamen-
tos que as crianças aprendem fazendo 
com os adultos.

No cenário atual da Educação Infantil, 
fundamentado nas Diretrizes Nacionais 
Curriculares para a Educação Infantil 
(BRASIL, DCNEI, 2009), bem como na 
Base Nacional Comum Curricular (BRA-
SIL, BNCC, 2017), os direitos das crian-
ças devem ser propostos e organizados 
em contextos que favoreçam a signifi-
cação e a apropriação da cultura pelas 
crianças, com interações em diferentes 
linguagens. 

Os campos de experiências delimita-
dos pela BNCC acolhem as situações e 
as experiências concretas da vida coti-
diana das crianças e seus saberes, isto 
é, as linguagens das crianças, entrela-
çando-os aos conhecimentos que fazem 
parte dos patrimônios da humanidade. 
Os campos de experiências das crianças 
são permeados de linguagens próprias 
de seus contextos e dialogam com uma 
multiplicidade de linguagens que outros 
âmbitos de experiências propiciam para 
que as crianças aprofundem as suas 
aprendizagens. A ação docente, nesse 
caso, se constitui na construção de um 
espaço educativo-pastoral, de uma ação 

intencional e de uma escuta atenta que 
oportunizem desafios provocativos nas 
diferentes linguagens simbólicas enrai-
zadas nas práticas sociais e culturais de 
cada comunidade.

Os campos de experiências são os “mundos 
cotidianos de experiência da criança”, podemos 
compreendê-los como a predisposição de am-
bientes específicos por parte dos professores, 
que permitem possíveis ações de descoberta 
por parte das crianças. (ZUCCOLI, 2015, p. 209)

Sendo as múltiplas linguagens compre-
endidas tanto como estratégias para 
decifrar e inserir-se no mundo quan-
to como conteúdo para a construção 
de significados, essa abordagem não 
se limita às interações das crianças no 
universo da escola infantil, na verdade, 
amplia-se para as relações estabeleci-
das com as famílias e demais sujeitos 
da comunidade educativa, que também 
são contemplados e valorizados. 

uso dos equipamentos. As tecnologias 
virtuais exigem cuidado, uma vez que, 
por serem muito atrativas, podem des-
viar as crianças de relações sociais, de 
atividades corporais, isto é, do próprio 
mundo real. 

Le Breton (2017) ao analisar as sociedades con-
temporâneas evidencia o poder dos jogos ele-
trônicos como uma força de exclusão da vida 
social e imersão em um mundo virtual.

A segunda questão é a adequação à fai-
xa etária, sendo importante definir os 
critérios para a seleção de softwares e 
aplicativos, para que sejam menos diri-
gidos e com respostas prontas e mais 
criativos e desafiadores para as crian-
ças, por exemplo, plataformas que se 
traduzam em ambientes complexos 
onde as crianças possam inventar e, 
até mesmo, programar. Nas situações 
familiares, os games, os serviços de stre-
aming de desenhos, as séries, entre ou-
tros, devem ser objeto de reflexão dos 
pais e responsáveis.

Os adultos têm o grande compromisso 
de orientar o uso das tecnologias virtu-
ais pelas crianças, de estabelecer o diá-
logo, oferecer presença, desenvolver a 
apropriação crítica da tecnologia e, es-
pecialmente, de organizar um ambiente 
na escola onde as crianças aprendam 
os usos sociais das tecnologias com o 
professor e seus pares. As tecnologias 
podem apoiar os registros das vivên-
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Como a Base Nacional Comum Curri-
cular também está organizada em con-
sonância com a defesa dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, nesta matriz, foi realizado um 
diálogo entre os valores da educação 
marista, os direitos das crianças na esco-
la marista e os direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento da BNCC, formando, 
assim, um conjunto de direitos prioritá-
rios para a educação evangelizadora.

Seguindo o art. 6º das DCNEI, que afir-
ma que as propostas pedagógicas para 
a Educação Infantil devem respeitar 
princípios éticos, políticos e estéticos, 
os direitos foram organizados por meio 
dessas três dimensões.

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 
meio ambiente e às diferentes culturas, identi-
dades e singularidades. 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício 
da criticidade e do respeito à ordem democrática. 

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais. 
(DCNEI, 2009; DCNEB, 2013, p. 98)

Cabe lembrar que os direitos das crian-
ças não podem ficar apenas enunciados 
nos princípios de uma proposta peda-
gógica, devem também transversalizar 
as proposições e manifestar-se em to-
das as práticas, tornando-se referência 
para a elaboração dos projetos peda-

gógicos, da organização das metodolo-
gias e da vida na escola. Traduzir para a 
vida cotidiana os direitos das crianças é 
um grande desafio para a escola e para 
os professores e também uma grande 
oportunidade para ensinar como cren-
ças, princípios e referências inspiram 
comportamentos; para oportunizar às 
crianças participar de metodologias pe-
dagógicas em que se discutam a convi-
vência, o poder, a hierarquia, a coleti-
vidade, o bem-estar, as aprendizagens 
na instituição escolar; e, por fim, para 
constituir outros pontos de referência 
para estabelecer relacionamentos mais 
respeitosos entre as pessoas. 

A Matriz Curricular da Educação Infantil para 
o Brasil Marista assume como compromis-
so a efetivação dos seguintes direitos: 

• na dimensão ética: Conviver e Incluir, 
estabelecendo relações solidárias; 

• na dimensão política: Participar e 
Conhecer-se, constituindo seu lugar no 
mundo com consciência planetária; 

• na dimensão estética: Brincar, Explo-
rar e Expressar-se, consolidando um 
modo interativo, lúdico e inventivo de 
ser e estar no mundo. 

A Matriz Curricular da Educação Infantil 
para o Brasil Marista compreende que a 
defesa dos direitos das crianças é parte 
da proposta educacional de suas esco-
las. Garantir as aprendizagens e a espi-
ritualidade das crianças em ambientes 
que ofereçam oportunidades de cons-
trução e compartilhamento de saberes 
e fazeres é o melhor modo de assegu-
rar que direitos enunciados se tornem 
direitos na prática educativo-evangeli-
zadora do cotidiano da escola.

O conceito de “espaçotempo dos direitos” en-
contra-se contido no documento Evangelização 
com as infâncias no Brasil Marista (p. 79-89).

De acordo com o art. 3º do ECA, a espiritualida-
de é um direito fundamental e inerente à pes-
soa humana.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de to-
dos os direitos fundamentais inerentes à pes-
soa humana, sem prejuízo da proteção integral 
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvol-
vimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta 
Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescen-
tes, sem discriminação de nascimento, situação 
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião 
ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de 
moradia ou outra condição que diferencie as 
pessoas, as famílias ou a comunidade em que 
vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
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3.1 Dimensão ética: conviver e incluir 
estabelecendo relações solidárias 

São as águas 
da delicadeza 

que movem o mundo.
Uma palavra amorosa, 

um gesto, 
uma carícia, 

fazem a Terra 
mais azul 

e mais leve, 
trazem à pele 

a memória mais antiga:
Também somos um grão 

de estrela e de infinito.
(Roseana Murray)

O valor da solidariedade marista para 
uma educação integral e de qualidade 
está presente na publicação Caminhos 
de Solidariedade Marista nas Américas: 
crianças e jovens com direitos, cujo es-
forço é contribuir para a construção 
de vivências solidárias e de espaços de 
formulação de políticas públicas, com 
enfoque nos direitos das infâncias e ju-
ventudes, em atenção aos apelos do XXI 
Capítulo Geral dos Irmãos Maristas (INS-
TITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS, 2009).

Disponível em: <http://www.umbrasil.org.br/
wp-content/uploads/2013/08/Boletim-Especial-
Caminhos-de-Solidariedade-21x21.pdf>.

As relações solidárias são orientadas 
para o bem comum. São relações em-
basadas no espírito de comunhão, de 
troca, de valorização e compreensão 
do outro. A educação evangelizadora 
marista acredita numa aprendizagem 
ancorada na convivência, participação, 
interação e cooperação entre os sujei-
tos, por isso, utiliza a escuta e o diálogo 
como ferramentas de aproximação e in-
clusão do outro. 

A autonomia e a liberdade das crianças 
são garantidas pela relação de respei-
to e amorosidade, ensinada por Freire 
como a criação de um clima afetivo e de 
inquietação, um espaço propício para 
busca do conhecer, reforçado por re-
lações solidárias de convivência, com 
colaboração e sem competição. Ainda 
de acordo com Freire (2009, p. 68), a 
“solidariedade tem que ser construída 
nos corpos, nos comportamentos e nas 
convicções”, e isto se faz na convivência. 

Assim, a solidariedade caminha de 
mãos dadas com a consciência crítica e 
a convivência. É difícil imaginar o mundo 
melhorando sem sentimento de solida-
riedade, de possibilidade de convívio na 
diferença. A solidariedade depende da 
empatia e é uma ampliação desse sen-
timento. O reconhecimento da humani-
dade de cada um, isto é, da profunda 
semelhança entre os seres humanos, 
apesar das tantas diferenças culturais e 
físicas mais superficiais, leva-nos à soli-

dariedade.. Mas não basta apenas sen-
tir, a solidariedade exige  ação.

A empatia pode ser melhor entendida pela 
comparação com outros sentimentos afins. 
A apatia é a ausência de emoções, a simpatia 
implica em sentimentos positivos, a empatia, 
por sua vez, corresponde à capacidade de sen-
tirmos o mesmo que o outro, suas alegrias e 
tristezas, até mesmo sentimento não revelados, 
disfarçados ou escondidos, isto é, olhar com os 
seus olhos, sentir com o seu coração.

Nas práticas educativo-evangelizadoras 
das escolas maristas, busca-se criar um 
clima de harmonia, cuidado, respeito, 
participação, convívio, valorizando o es-
tar com o outro de modo atento e dis-
ponível e cultivando relações inclusivas 
de segurança, parceria, solidariedade e 
não discriminação.

A Educação Inclusiva é um direito e 
uma prática defendida e vivenciada 
nas escolas maristas. Ela tem sido cada 
vez mais discutida nos meios políticos, 
sociais e acadêmicos que tratam do 
princípio da equidade, do respeito às 
diferenças, dos direitos humanos e da 
cidadania, promovendo e desafiando a 
consciência coletiva para iniciativas que 
proporcionem, verdadeiramente, a in-
clusão social e escolar de crianças, do 
ponto de vista das deficiências físicas e 
cognitivas e das diversidades culturais, 
raciais, religiosas, de gênero, sexuais. 
Cabe considerar a evolução das norma-
tivas legais brasileiras no que concerne 
ao direito das pessoas com deficiências 
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Lei no 13.146/15, Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência).

A Educação Inclusiva trata do princípio 
da equidade, do respeito às diferenças, 
dos direitos humanos e da cidadania, 
promovendo e desafiando a consciên-
cia coletiva para iniciativas que possibi-
litem uma efetiva inclusão social e esco-
lar de crianças com deficiência. 

A Constituição Federal de 1988, ao ga-
rantir o desenvolvimento pleno das 
pessoas e o exercício da cidadania, ex-
pressando o direito de igualdade de 
oportunidades e direito à educação de 
qualidade a todos, atribui ao Estado o 
dever de ofertar “atendimento educa-
cional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino” (art. 208, inc. III). Vale 
considerar a evolução das normativas 
legais brasileiras, em correspondência 
com as normativas internacionais, no 
que corresponde ao direito das pessoas 
com deficiências e aos avanços no âm-
bito educacional quanto ao acesso, per-
manência e inclusão de crianças e ado-
lescentes no contexto regular de ensino. 

A Educação Infantil é um período fun-
damental ao processo de desenvolvi-
mento e aprendizagem por se tratar da 
primeira etapa da educação básica, na 
qual a criança, de acordo com Mendes 

(2010), está em pleno desenvolvimento 
da inteligência, da personalidade e  da 
linguagem. Nesse sentido, a inclusão 
de crianças com necessidades educa-
cionais especiais na Educação Infantil 
contribui para eliminação de barrei-
ras e posturas excludentes, visto que 
as crianças terão a oportunidade de 
aprender desde cedo a conviver com 
a diversidade, respeitar as diferenças e 
relacionar-se com solidariedade.

Nesse contexto, Carneiro (2012) nos traz que “a 
concepção de educação inclusiva tem se forta-
lecido no sentido de que a escola tem que se 
abrir para a diversidade, acolhê-la, respeitá-la 
e, acima de tudo, valorizá-la como elemento 
fundamental na constituição de uma sociedade 
democrática e justa (p. 83)”. Para que a edu-
cação infantil ofereça iguais oportunidades de 
desenvolvimento e aprendizagem, é necessário 
considerar a individualidade, a potencialidade 
e a especificidade de cada criança por meio de 
um projeto pedagógico que vise à flexibilida-
de, à multiplicidade, à adequação curricular e 
à acessibilidade, reconhecendo essas crianças 
como sujeitos de direitos.

Em 2007, a Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, aprovada pela 
ONU, da qual o Brasil foi signatário, de-
terminou que os Estados devem asse-
gurar educação inclusiva em todos os 
níveis de ensino.  No mesmo ano, a Po-
lítica Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva nos 
trouxe a concepção de que a inclusão 
educacional deve ter início na Educação 
Infantil, pois é nessa etapa que são de-
senvolvidas as bases necessárias para a 

e também das pertencentes aos grupos 
de diversidades sociais, bem como no 
que tange aos avanços no âmbito edu-
cacional quanto ao acesso, permanên-
cia e inclusão de crianças e adolescen-
tes no contexto regular de ensino.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a 
Educação Infantil tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade, em seu aspecto físi-
co, psicológico, intelectual e social, assim 
como é um direito de todas as crianças, 
estando reconhecido na Constituição Fe-
deral de 1988. Nesse sentido, a inclusão 
de bebês e crianças com necessidades 
educacionais especiais na Educação 
Infantil contribui para a eliminação de 
barreiras e posturas excludentes, visto 
que as crianças terão a oportunidade de 
aprender, desde cedo, a conviver com 
a diversidade, a ter respeitadas as suas 
diferenças e a relacionar-se, com solida-
riedade, com todas as pessoas.

No intuito de avançar na garantia de direitos, a 
Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 6 de 
julho de 2015, definiu a pessoa com deficiên-
cia como aquela que tem impedimento de lon-
go prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas (art. 2o). 

Compreende-se, nesse contexto, que o termo 
“deficiência” não caracteriza e/ou identifica a 
pessoa, mas sua situação, em uma perspectiva 
sistêmica de natureza biopsicossocial.
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construção do conhecimento e do de-
senvolvimento global.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), pela Lei nº 13.146, de 
6 de julho de 2015, considera a pessoa 
com deficiência “aquela que tem impe-
dimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participa-
ção plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais 
pessoas” (art. 2º). Compreende-se, nes-
se contexto, que o termo “deficiência” 
não caracteriza e/ou identifica a pessoa, 
mas sua situação, em uma perspectiva 
sistêmica de natureza biopsicossocial. 
Assim, as políticas de inclusão educacio-
nal trazem novos desafios para a esco-
la, para os docentes e para a sociedade 
em todas as etapas de ensino.

Compreende-se aqui, de acordo com Carneiro 
(2007, p. 30), a escola inclusiva como uma “ins-
tituição de ensino regular aberta à matrícula de 
todos os alunos indistintamente. Esse conceito 
é a base de sustentação da compreensão de 
escola que, além de trabalhar o conhecimento 
universal nas suas manifestações contemporâ-
neas, tem, também, a responsabilidade de ob-
jetivar processos de aprendizagem de acordo 
com as particularidades de cada aluno”.

Pelo que se nota, é fundamental que 
a Educação Infantil considere a parti-
cipação da comunidade educativa, no 
intuito de desenvolver estratégias que 

visem à formação integral dos bebês e 
das crianças pequenas por meio da re-
lação com a diversidade. Assim, pensar 
a Educação Infantil na perspectiva da 
inclusão implica (re)pensar seus espaço-
tempos, a acessibilidade, a formação das 
equipes docentes e técnicas, a utilização 
de tecnologia assistiva e a preparação 
de recursos pastorais-pedagógicos que 
viabilizem o acesso, a permanência e a 
inclusão de crianças com deficiência, de 
modo a garantir o pleno desenvolvimen-
to dos estudantes, com novas metodo-
logias educacionais e evangelizadoras 
que considerem a diversidade e as ca-
racterísticas individuais dos sujeitos.

O respeito aos diferentes tempos dos 
bebês e das crianças pequenas é um 
direito de todas as crianças. Uma es-
cola que aceita apenas um percurso 
educacional como correto, que tem a 
resposta certa, não é inclusiva do ponto 
de vista pedagógico. Portanto, a inclu-
são não pode ser apenas social, precisa 
ser pedagógica. Os espaços e as situ-
ações de aprendizagem devem incluir 
a possibilidade de as respostas serem 
diferenciadas. As situações de aprendi-
zagem diversificadas devem acontecer 
simultaneamente numa mesma turma 
de crianças. Esse também é um modo 
de atender à perspectiva da inclusão. O 
trabalho em grupos diversificados, nos 
quais as crianças podem realizar ativi-
dades diferentes de acordo com seus 
desejos ou possibilidades, precisa ser 

compreendido como um ato de inclu-
são. Incluir não é homogeneizar, mas 
sim garantir o respeito às diferenças e a 
não padronização das experiências dos 
bebês e das crianças. 

A pedagogia marista, na perspectiva da 
inclusão, pretende viabilizar aos estu-
dantes com deficiência o seu desenvol-
vimento integral, com base no princípio 
da equidade, que reconhece as diferen-
ças e as necessidades específicas dos 
sujeitos para que eles tenham oportu-
nidades iguais de acesso, permanência, 
desenvolvimento e aprendizagem, na 
convivência.

A igualdade e a equidade constituem valores 
essenciais para a promoção da justiça social e 
da solidariedade.

Essa é uma importante função da escola 
de Educação Infantil: tornar-se um lugar 
para as crianças aprenderem a convi-
ver com outras crianças e suas famílias, 
como também com os adultos que não 
fazem parte de seu grupo familiar, com 
hábitos, modos de falar e comportar-se 
bastante diferenciados. Assim, apren-
de-se a viver na diversidade, a não dis-
criminar, especialmente por via de rela-
ções afetivas pessoais e pelo respeito 
para com todos.

Para que a Educação Infantil ofereça 
iguais oportunidades de desenvolvi-
mento e aprendizagem, é necessário 
considerar a individualidade, a poten-
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necessita ser uma inclusão pedagógi-
co-pastoral, na qual a criança constitua 
as suas aprendizagens na diferença, po-
dendo ter seu próprio tempo. 

O tempo é, portanto, um tema fundamental 
para a organização da escola infantil, pois é uma 
categoria política que diz respeito não somente 
à vida das crianças, mas à vida de seus pais e 
também dos seus professores. O tempo é um 
articulador da vida, é ele que corta, amarra ou 
tece a vida: individual e social. É o tempo que 
nos evidencia que temos um passado comum, 
uma memória e uma história: que é preciso 
compreender esse passado, mas também dis-
tanciar-se dele para não ficar aprisionado, repe-
tindo-o. Compartilhar a experiência do passado 
para, assim, pensar e projetar possibilidades 
para o futuro. Viver o presente. É o tempo que 
nos oferece a dimensão de durabilidade, de 
construção de sentidos para a vida, seja ela 
pessoal ou coletiva. (BARBOSA, 2013)

As situações de aprendizagem podem 
incluir momentos de trabalho coletivo, 
mas na Educação Infantil é preciso mui-
tos momentos de atividades diversifica-
das e de livre escolha, em uma mesma 
turma de crianças. O trabalho em pe-
quenos grupos, nos quais os bebês e as 
crianças convivam e realizem atividades 
diferentes de acordo com seus desejos 
ou possibilidades, necessita ser com-
preendido como um ato de inclusão.. 
Todos têm um lugar no grupo, na sala, 
na escola e nas relações sociais. Esse 
também é um modo de atender a pers-
pectiva da inclusão das deficiências e 
das diversidades.

A ética de Malaguzzi está baseada na firme 
convicção de que a indeterminação do ser hu-
mano revela a incerteza de seu próprio desen-
volvimento. [...] a infância é uma aventura das 
possibilidades insuspeitadas, a incompletude 
aberta a mudanças permanentes. (HOYUELOS, 
2004, p. 330)

Aqui fica clara a importância dos contextos, das 
relações sociais, institucionais e pessoais para o 
desenvolvimento das crianças. 

3.2 Dimensão política: participar e co-
nhecer-se constituindo seu lugar no 
mundo com consciência planetária 

[...] Não deixaremos o 
jardim morrer de sede. 
Tudo já está calcinado. 

Pedra, cinza, areia. 
Mali sacode a água dos dedos: 

sementes de vidro ao sol. 
As plantas são magras 

como donzelas e assim gentis. 
E duas pequenas romãs amadurecem, 

rosa e marfim, num casto vestido de 
folhas foscas.

(MEIRELES, 1994, p. 732)

A consciência planetária resulta de 
um processo de reflexão que permite 
ao ser humano compreender, sentir 
e vivenciar os efeitos de suas ações e 
condutas no planeta. Isto é, ela lhe pos-
sibilita perceber que seus atos e suas 
intenções têm consequências e devem 

cialidade e a especificidade de cada 
criança por meio de um projeto pasto-
ral-pedagógico que vise à flexibilidade,  
multiplicidade,  adequação curricular,  
formação das equipes docentes e técni-
cas,  utilização de tecnologia assistida e 
recursos pastorais-pedagógicos e  aces-
sibilidade. 

A escola inclusiva é “instituição de ensino re-
gular aberta à matrícula de todos os alunos 
indistintamente. Esse conceito é a base de sus-
tentação da compreensão de escola que, além 
de trabalhar o conhecimento universal nas suas 
manifestações contemporâneas, tem, também, 
a responsabilidade de objetivar processos de 
aprendizagem de acordo com as particularida-
des de cada aluno. (CARNEIRO, 2007, p. 30)

É essencial que a Educação Infantil con-
temple a participação da comunidade 
educativa, com o objetivo de desenvol-
ver estratégias que facilitem a formação 
integral da criança, com base na relação 
com a diversidade. Diversidade que não 
se restringe a capacidades pessoais ou 
diferenças individuais, mas que pode 
ser ampliada para diversidade socioe-
conômica, religiosa, cultural, étnica, ra-
cial e outras. 

O respeito aos diferentes tempos dos 
bebês e das crianças também é um di-
reito que a escola deve preservar. É, por 
isso, que não podemos aceitar como 
correto apenas um percurso educacio-
nal em um tempo predefinido. Assim 
sendo, a inclusão não pode ser apenas 
social, isto é, a criança estar na escola, 
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estar orientadas para a preservação e o 
cuidado com a nossa casa comum. 

As Diretrizes da Ação Evangelizadora para o 
Brasil Marista destacam a sustentabilidade e 
o desenvolvimento da consciência planetária 
como um desafio para os processos educativo-
-evangelizadores na contemporaneidade e pro-
põe o desenvolvimento de processos educati-
vo-pastorais que promovam a consciência de 
uma cidadania planetária e da sustentabilidade 
(2013, p. 52-54).

Nessa perspectiva, a presença da cons-
ciência planetária é um direito impor-
tante na Matriz Curricular da Educação 
Infantil para o Brasil Marista, pois con-
figura uma responsabilidade partilhada 
entre todos na escola e fora dela. Trata-
se de um processo de tomada de cons-
ciência política que altera e transforma 
os comportamentos, as relações sociais 
e que educa para o respeito e o cuidado 
com o mundo em que vivemos. A cons-
ciência planetária é a concepção de que 
somos todos moradores de uma única 
casa; como habitantes de um único lar, 
somos responsáveis por ele. Em outros 
termos, somos integrantes da comu-
nidade da vida – para citar a Carta da 
Terra (2000), essencial no atual momen-
to histórico –, e, como tal, somos todos 
responsáveis com a nossa casa comum.

“Ao fomentar esse espaçotempo, favorecere-
mos a educação evangelizadora para a solida-
riedade e uma cultura de paz entre as crianças, 
possibilitando que sejam mais sensíveis onde 
estão inseridas, com desejo e sensibilidade para 
modificar a realidade.” (UMBRASIL, 2016, p. 97) 

A palavra grega OIKÓS pode ser traduzida como 
casa, ambiente habitado ou família dá origem a 
palavra ecologia (okologie) onde oikós significa 
casa e logos quer dizer o estudo. 

Disponível em: < https://www.significados.com.
br/oikos/>.

Porém, há a necessidade de pensar e 
organizar o espaçotempo para o desen-
volvimento da consciência planetária. 
Um lugar onde se possibilite um proces-
so educativo-evangelizador que pontue 
o papel da humanidade em relação à 
natureza, problematizando os modos 
de agir sobre ela e questionando qual 
é a nossa contribuição para a manu-
tenção da saúde da comunidade plane-
tária, de nossa casa comum, isto é, de 
nosso planeta Terra (UNIÃO MARISTA 
DO BRASIL, 2016).

Conheça o programa criança e natureza, uma 
iniciativa que ratifica a importância da relação 
com a natureza e a consciência planetária. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=n7TzLzmPF2s>.
< h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v=UBa06WUZ7a4>.
<https://www.youtube.com/watch?v=CB1q-
g43k05A>.
<https://www.youtube.com/watch?v=n7TzLzm-
PF2s>.

Transtorno do déficit de natureza: o que é isso? 
Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=UBa06WUZ7a4>.
Desemparedar as crianças na escola. Dispo-
nível em: <www.youtube.com/watch?v=CB1q-
g43k05A>.

Um ponto de partida e fonte de inspi-
ração é a Carta da Terra (2000), docu-
mento que explicita nosso compromis-
so com o Planeta, um compromisso 
ético, político e ambiental, que afirma a 
necessidade urgente de “somar forças 
para gerar uma sociedade sustentável 
global baseada no respeito pela natu-
reza, nos direitos humanos universais, 
na justiça econômica e numa cultura 
da paz” (Preâmbulo). O meio ambiente 
global, com seus recursos finitos, é re-
tratado na carta como uma preocupa-
ção comum de todos os povos. A Carta 
Encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, 
que aborda o cuidado da casa comum, 
retoma e reafirma, extrapolando as 
ideias contidas na Carta da Terra, a críti-
ca à situação atual do planeta, salienta 
as relações deterioradas e desiguais en-
tre os seres, mostra a ausência de uma 
consciência comum, apontando algu-
mas linhas de orientação e ação.

Ao conhecer a diversidade do planeta, 
a variabilidade do Universo, o respeito 
aos seres humanos e não humanos, as 
crianças aprendem a conhecer seu pla-
neta, a conhecer-se e a descobrir o seu 
lugar no mundo. A proteção da vitalida-
de, diversidade e beleza da Terra é um 
dever sagrado. Diante disso, ao priori-
zarmos a consciência planetária como 
um direito dos bebês e das crianças pe-
quenas, estamos comprometendo-nos 
com uma educação evangelizadora que 
pensa no coletivo e nos diversos seres 
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Nas diversas experiências de cuidados, 
interações e brincadeiras vivenciadas 
na instituição de Educação Infantil, os 
bebês e as crianças têm a possibilidade 
de constituir uma imagem positiva de 
si e de seus grupos de pertencimento, 
valorizando as suas próprias caracterís-
ticas e das outras crianças e dos adul-
tos, constituindo uma confiança em si e 
uma atitude acolhedora e respeitosa 
em relação aos outros. Para se conhe-
cer, os bebês necessitam estar imersos 
em relações sociais e em interação com 
diferentes linguagens; posteriormente, 
as crianças pequenas incorporam dife-
rentes linguagens, ao interagir com os 
outros e com a natureza, fazer uma re-
leitura criativa das manifestações, das 
crenças, dos costumes e das tradições 
artísticas e culturais locais e de outras 
comunidades, identificar e valorizar 
seu pertencimento social, desenvolver 
a sensibilidade, a criatividade, o gosto 
pessoal e a expressão por meio do tea-
tro, da música, da dança, dos desenhos 
e das imagens.  

Uma creche que contemple os bebês em suas 
especificidades precisa garantir espaços de con-
vivência dedicados ao acolhimento e a participa-
ção ativa em todo processo de sua educação. 
Esse processo deve ser definidor de intenciona-
lidades pedagógicas que desejem cultivar o ser, 
as relações, experiência e o significado em torno 
do percurso de vida.  (MARTINS, 2016, p. 102)

O conhecimento crítico dos patrimônios 
culturais, artísticos, ambientais, científi-

cos e tecnológicos levam ao desenvol-
vimento espiritual como uma dimensão 
humana importante e comprometida 
com o desenvolvimento pessoal e do 
planeta Terra. O interesse e o conheci-
mento desses patrimônios fazem com 
que as crianças expressem seu mara-
vilhamento, responsabilizem-se pelo 
planeta e constituam-se como sujeitos 
com um lugar no mundo. 

3.3 Dimensão estética: brincar, explo-
rar, interagir e expressar-se, conso-
lidando um modo inventivo de ser e 
estar no mundo 

Filho, como estás feliz, assentado 
na poeira, brincando toda a 

manhã com uma vara partida! 
Rio-me do teu brinquedo 

com esse pedacinho de vara. 
Estou ocupado com minhas contas, 

somando números horas a fio. 
Talvez olhes de soslaio 

para mim e penses: 
“Com que brincadeira estúpida 
estás perdendo a tua manhã! ” 

(TAGORE, 1961, p. 91)

A brincadeira ou o brincar é compreen-
dido em nosso contexto marista como 
a principal atividade da criança. Sua im-
portância reside no fato de ser uma ação 
livre, iniciada e conduzida pela criança, 
que, por meio dela, experimenta a to-

que habitam a Terra, bem como acredi-
ta e investe num mundo melhor, tanto 
no presente quanto no futuro. Atuar de 
modo responsável e coerente com tal 
compromisso é colocar o pensamento 
a favor da vida. 

A tradução desses quatro princípios 
da Carta da Terra contribui e consolida 
nossos valores maristas de educação 
evangelizadora. Ou seja, complementa 
a necessária mudança de atitude diante 
do outro e do planeta. Uma atitude de 
preocupação com a vida em comunida-
de. Um percurso construído e fortaleci-
do pela verdade,  sabedoria,  tolerância,  
justiça, pelo respeito e pela paz.

O lugar de respeito e de consciência 
ecológica e planetária pode ser consti-
tuído na medida em que cada ser hu-
mano se conhece e desenvolve suas 
capacidades pessoais. Por sua vez, a 
construção da identidade pessoal so-
mente pode ser feita na relação com o 
contexto social e cultural.  Compreen-
der o contexto planetário atribui aos se-
res humanos um lugar de pertencimen-
to, compromisso e participação com e 
no mundo.

A participação é essencial para o aprendizado 
e para a identidade de crianças e adultos; é 
uma forma de ser criança, educador, pai e mãe. 
A participação é, assim, uma jornada comum 
que torna possível a elaboração do senso de 
pertencimento a uma comunidade. (RINALDI, 
2012, p. 311)
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mada de decisão, expressa sentimen-
tos e vontades, conhece a si mesma, as 
outras pessoas e o mundo em que vive. 
A Rede Marista de Solidariedade re-
conhece a criança como um sujeito de 
direitos, e compreende o brincar como 
uma importante e privilegiada forma de 
expressão para a socialização, o conví-
vio familiar, o desenvolvimento integral 
e a expressão de valores culturais. 

Rede Marista de Solidariedade lança site dedi-
cado ao brincar. 

Disponível em: <www.umbrasil.org.br/rede-ma-
rista-de-solidariedade-lanca-site-dedicado-ao-
-brincar>. 

Já em 1888, a educadora brasileira Ma-
ria Guilhermina Loureiro de Andrade 
escrevia que “deixar a criança brincar 
é educá-la”. E acrescentava, “[o]s brin-
quedos bem dirigidos levam necessa-
riamente as crianças a uma comunhão 
mais profunda e mais elevada com o 
universo”. Para a professora,

[s]e a criança constrói uma casa é para 
morar nela, como a gente grande, para 
oferecê-la aos seus amiguinhos e repartir 
alguma coisa com os outros! Notai que a 
criança inocente que recebe livremente, 
também livremente dá o que tem. (AN-
DRADE, 2008[1888], p. 263)

Maria Guilhermina reconhece, então, 
que o brincar favorece a socialização 
das crianças e a solidariedade entre 
elas. Para Luís da Câmara Cascudo 

(1983, p. 560), a ludicidade faz parte 
da cultura. “A necessidade lúdica, o de-
sejo de brincar, o uso do jogo, é uma 
permanente humana” (p. 560). Ele cita 
o filósofo francês Montaigne, que no-
tava que os jogos das crianças não são 
simplesmente jogos, sendo preciso jul-
gá-los como suas ações mais sérias (p. 
562). E adverte: “a carência lúdica é um 
elemento negativo no estímulo da inteli-
gência criadora infantil” (p. 563). 

A Constituição de 1988 já estabelece 
que a criança tem vários direitos, entre 
eles, o direito “ao lazer” (Art. 227), que 
pode ser “traduzido” como direito ao 
brincar e à brincadeira, o direito à ludi-
cidade. Essa recomendação segue sen-
do enfatizada no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (1990) e no Marco Legal 
da Primeira Infância (2016), pois toda 
criança tem o direito a brincar, a prati-
car esportes e se divertir. Para o adulto, 
o tempo do lazer é um tempo contrá-
rio ao tempo do trabalho, da produção. 
Para a criança, no entanto, o brincar 
não se reduz ao entretenimento, ao 
passatempo, mas se constitui em meio 
de aprendizagem, de conhecer e explo-
rar o mundo, de conhecer-se e expres-
sar-se, de interagir com outras crianças 
e adultos, ampliando sua capacidade de 
conviver e participar.

Respeitar o direito de brincar implica 
permitir que a criança utilize materiais, 
jogos e brinquedos de modo mais livre, e 

não apenas de forma controlada, ainda 
que se leve em conta questões de segu-
rança e de sustentabilidade. O brincar 
implica prazer de agir e envolvimento, 
sensorial, motor, afetivo, cognitivo, ima-
ginativo etc. É preciso ficar atento, por 
isso, em relação a brinquedos e jogos 
criados apenas para ensinar determina-
dos conteúdos ou desenvolver habilida-
des motoras que permitem usos muito 
rígidos e que, assim, não propiciam um 
verdadeiro brincar.

Segundo Fortuna (2004), o que faz um 
brinquedo ser brinquedo é a ação de 
quem brinca, um brinquedo não serve 
para ser olhado ou observado. Em ou-
tras palavras, o brinquedo é aquilo com 
que se brinca. Ou seja, ele só é brinque-
do quando permite que as pessoas inte-
rajam ativamente com ele, atuem nele. 

O brincar, concebido como criação social, sofre 
uma determinação histórico-cultural que pode 
ser vista pela evolução dos próprios termos utili-
zados para designar esta atividade humana, em 
diferentes povos e momentos civilizatórios. Em 
nosso idioma, a palavra jogo vem do latim jocus, 
que quer dizer “brinquedo, folguedo, divertimen-
to” sendo base para jocularis, cujo significado é 
divertido, risível. Por sua vez brincar, de origem 
latina, resulta das diversas formas que assumiu 
a palavra vinculum, passando por vinculu, vincru 
até chegar a vrinco. É assim que do significado 
inicial “laço” passa por “adorno, enfeite, joia que 
se usa presa na orelha” até chegar à ideia de 
brinquedo e brincadeira. (FORTUNA, 2004)
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ção dos Direitos da Criança. Embora a 
brincadeira tenha sido oficialmente re-
conhecida, ela ainda sofre restrições em 
sua valorização como elemento cultural, 
educativo, formativo. Em muitas socieda-
des, as crianças têm a oportunidade de 
brincar cada vez mais cerceada. 

Os estados reconhecem os direitos da criança 
de descansar e ter lazer, de brincar e realizar 
atividades recreacionais apropriadas à sua ida-
de e de participar livremente da vida cultural e 
das artes.

Entendemos que é por meio do brincar 
que a atividade infantil se concretiza. 
A atividade da brincadeira proporciona 
à criança a satisfação de suas necessi-
dades, as quais evoluem na medida em 
que ela se desenvolve. O brinquedo, na 
Educação Infantil, surge da necessidade 
da criança de resolver tensões geradas 
por desejos ainda não realizados, não 
concretizados de imediato. É nesse ins-
tante que surge a fantasi; por essa ra-
zão, o ato de brincar é a imaginação em 
ação. A brincadeira é uma atividade hu-
mana na qual a criança desenvolve-se 
cognitivamente (VYGOTSKY, 1997). 

O termo atividade (Tätigkeit) é compreendido 
por Vygotsky como o lugar do qual é possível ob-
servar o comportamento humano, sua manifes-
tação e o desenvolvimento de sua consciência, 
na relação do sujeito com a realidade concreta.

Ao brincar, a criança aprende a se rela-
cionar com os significados que os diver-
sos tipos de brincadeiras conseguem 

lhe proporcionar. Nessa atividade, ela 
pode se relacionar com ideias, não, 
necessariamente, apenas com objetos 
concretos. Nessa perspectiva, define-se 
a brincadeira como um ato de repetir e 
recriar ações vividas no dia a dia infantil, 
momentos onde os sujeitos expressam 
situações imaginárias, criativas, compar-
tilham brincadeiras com outras pesso-
as, constituem e expressam sua indivi-
dualidade e sua identidade, exploram 
a natureza, os objetos, comunicam-se 
de modo a compreender o contexto e 
o mundo no qual vivem. A brincadeira, 
como ação narrativa, funda, portanto, a 
criatividade e a inventividade, a investi-
gação científica, a invenção tecnológica 
e a criação artística.

Uma importante função da brincadeira na vida 
das crianças é a simbolização de situações vivi-
das e ligadas ao universo afetivo das mesmas. As 
crianças brincam e jogam para dominar angús-
tias e controlar impulsos, lidar com as emoções e 
desejos, aprender modos de ser, construir iden-
tidades. Além disso, nas brincadeiras tradicionais 
e/ou antigas as crianças encontram um senso 
de continuidade, permanência e pertencimento 
que reporta aos antepassados e a história de 
sua cultura.

Um brinquedo, uma brincadeira, um 
jogo, é tanto melhor quanto mais en-
gendra mistério e oportuniza a ação 
(física ou mental). Assim, as condições 
em que é possível brincar são aquelas 
em que o indivíduo que brinca é sujeito 
da brincadeira, e não mero espectador 
passivo, como também é provocado, 
desafiado pela brincadeira. 

Na mitologia grega, conforme aponta Moyles 
(2006), brincos eram os pequenos deuses que 
ficavam voando em torno de Vênus, alegrando-a 
e enfeitando-a destacando-se com isso o cará-
ter de ornamento e alegria que acompanham as 
palavras jogo e brincadeira. Com isso pode-se 
compreender o status social de menor valia ou 
importância que eventualmente o brincar assu-
me em nosso cotidiano devido à associação dire-
ta com a inconsequência e improdutividade. No 
entanto, tanto jogo quanto brincadeira contém a 
ideia de laço, relação, vínculo, pondo indivíduos 
em relação consigo mesmos, com os outros e 
com o mundo. 

Huizinga (1999) afirma que a cultura 
surge sob a forma de jogo, entendido 
como atividade lúdica, do brincar, e 
tem grande importância nas relações 
humanas, na constituição de uma so-
ciedade e suas regras, na elaboração e 
compreensão de conceitos e valores as-
sociados ao pertencimento a um deter-
minado grupo social. Para esse autor, 
a cultura lúdica está na base de muitas 
realizações da humanidade, como a fi-
losofia, a arte e a ciência. O elemento 
lúdico é propulsor da criatividade, da 
imaginação, da capacidade de ir além 
do previsível ou conhecido.

Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/
cpst/v12n1/a07v12n1.pdf>.

O direito da criança ao brincar foi mun-
dialmente reconhecido pela Declaração 
dos Direitos da Criança, na Assembleia 
das Nações Unidas, em 1959, e reitera-
da em 20 de novembro de 1989, quando 
as Nações Unidas adotaram a Conven-
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A brincadeira é uma atividade huma-
na, a qual permite à criança viver, criar 
e recriar diversas atividades e experiên-
cias socioculturais. O brincar está ligado 
às crenças e aos valores da sociedade. 
Segundo Vygotsky (1997), a atividade de 
imaginar é uma manifestação emanci-
patória da criança diante das limitações 
do contexto em que vive. Na brincadeira, 
há a possibilidade de renunciar regras, 
o que no mundo real seria difícil realizar, 
possibilitando à criança fazer aquilo que 
mais gosta e, provavelmente, aquilo que 
necessita, porém, também experimenta 
momentos de subordinação de regras 
e de renúncias. O ato de brincar, assim, 
torna-se um rico momento de possibili-
dades de experiências para a criança da 
Educação Infantil.

Território do brincar, mapa do brincar e tarja 
branca:
Disponível em: <http://mapadobrincar.folha.
com.br/>.
Vídeo 1: <https://www.youtube.com/user/Terri-
toriodoBrincar>.
Vídeo 2: <https://www.youtube.com/watch?v=A-
EL5xmJ4Zm4&list=PL1IlaKMcWzeyDaghg7Mn-
FhC-iiiq0kKxd>.
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=-
dadvMzBqIdI>.

A atividade do brincar possibilita o desen-
volvimento da zona de desenvolvimento 
proximal da criança. Esse conceito vygot-
skyano remete à ideia de conhecimento 
construído e, sobretudo, de conheci-

mento em vias de elaboração pela crian-
ça. Entre tais polos do desenvolvimento 
cognitivo, encontra-se o espaço propício 
ao processo de mediação entre pares, 
professores e outros sujeitos que man-
têm interação com a criança. 

A brincadeira leva a compreender a 
educação como aventura, uma aven-
tura sem um fim definido, como curio-
sidade espontânea que vai se fazendo 
epistemológica, uma aventura, criadora, 
ousada e livre. Uma aventura educativa 
que nos dá alegria de conhecer, desco-
brir, interrogar o mundo e maravilhar-
se com ele, espantar-se e viver com 
dignidade. Uma educação que liberta, 
emancipa e humaniza. 

O Território do brincar é um projeto inovador no 
campo da brincadeira, visite o site!
<http://territoriodobrincar.com.br/>.
Conheça também a brinquedoteca da UFRGS. Dis-
ponível em: <http://www.ufrgs.br/brinquedoteca/>.

Segundo Curtis (2006), existem quatro 
fatores importantes para o desenvolvi-
mento do brincar imaginativo na pri-
meira infância, que são: os materiais 
adequados para o brincar imaginativo; 
o tempo; o espaço; e a atitude de in-
centivo manifestada pelos adultos do 
ambiente. 

Gandhy Piorski (2014), ao defender o direito 
ao brincar, contribui com o desenvolvimento 
de uma consciência planetária, com a reflexão 
acerca dos processos, consumo e relações vivi-

das nos espaços educativos, ao passo que nos 
convida a explorar a natureza e a construção dos 
brinquedos utilizando elementos naturais que, 
de forma afetiva, cria uma relação com a criança, 
com o adulto, com o espaço que habitam.

O tempo para a brincadeira precisa ser respei-
tado, valorizando a intensidade de entrega e de 
encontro entre as crianças com os objetos e os 
enredos que irão construir e reconstruir durante 
o brincar. Trata-se de um tempo de continuida-
de que pode sofrer, eventualmente, as peque-
nas interrupções da rotina.

Os materiais oportunizados para as 
crianças necessitam ampliar e enri-
quecer as capacidades inventivas e 
criadoras, por isso devem possuir ca-
racterísticas desestruturadas, sem mo-
delos definidos para seu uso,  para dar 
consistência ao ato criativo da criança. 
O tempo da brincadeira contempla a 
diversidade nos modos de brincar: brin-
car sozinho, brincar com amigos, brin-
car com adultos. Tempos para fomentar 
a imaginação e a capacidade simbóli-
ca das crianças e do grupo. É preciso 
confiar nas capacidades das crianças, 
respeitar suas escolhas, oferecer um 
repertório amplo e sofisticado de brin-
cadeiras universais. A brincadeira é o 
primeiro encontro com a interculturali-
dade das crianças. 

A brincadeira necessita de transmissão 
cultural entre gerações de crianças e 
gerações de adultos e crianças. A escola 
pode possibilitar encontros entre crian-
ças de diferentes idades para que elas 
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A ingestão de alimentos ultraprocessados come-
ça já nos primeiros anos de vida. A Pesquisa Na-
cional de Demografia e Saúde (2006) sinaliza que 
40,5% das crianças menores de cinco anos con-
somem refrigerante com frequência. Enquanto 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2013) 
apontam que 60,8% das crianças menores de 2 
anos comem biscoitos ou bolachas recheadas. O 
resultado do mau hábito alimentar é que uma 
em cada três crianças brasileiras apresentam ex-
cesso de peso (POF, 2008/2009). 

Disponível em:<http://portalsaude.saude.gov.
br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/
svs/noticias-svs/27820-em-evento-internacional-
-brasil-assume-metas-para-frear-o-crescimento-
da-obesidade>. 

Leitura complementar Guia alimentar para a po-
pulação brasileira. 

Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.
br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimen-
tar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf>.

O Instituto Alana vem prestando um importante 
serviço à infância ao realizar documentários que 
tratam de questões sócio, políticas e econômicas 
relacionadas a saúde e ao consumo infantil.

Disponível em: < http://alana.org.br/ >.

Consideramos que a brincadeira, em 
seus aspectos físico, intelectual, social, 
espiritual e simbólico, é uma atividade 
fundamental para a construção da iden-
tidade, pessoal e social, bem como da 
autonomia, entendida não como inde-
pendência, mas como inter-relação, por 
isso, é uma ação que deve estar presen-
te em todo o processo de ensino e de 

aprendizagem nessa etapa da Educa-
ção Básica. 

A brincadeira tem infinitamente mais 
vivacidade na ação dos brincantes, por 
esse motivo, o convite é para estar-
mos nas brincadeiras como parceiros, 
corresponsáveis na promoção de uma 
cultura lúdica de qualidade dentro e 
fora da escola e nos espaços educativo-
-evangelizadores. O brincar é gerador 
de grande força de envolvimento, de 
investigação, de criação e de expressi-
vidade em múltiplas linguagens. Assim, 
observar e escutar com sensibilidade, 
registrar e documentar o que é dito e 
expresso por meio de diferentes lin-
guagens durante a brincadeira são ele-
mentos de enorme importância para a 
concretização de nossa concepção de 
currículo. Desse modo, favorecemos 
que situações emergentes das relações 
estabelecidas pelas crianças potencia-
lizem a viabilização da construção das 
culturas infantis e também se tornem 
fonte de ação curricular.

DICA: Assista ao filme Tarja branca: a revolução 
que faltava, de Cacau Rhoden, Maria Farinha Fil-
mes, 2014.

aprendam a brincar juntas e as maiores 
possam compartilhar suas experiências 
na cultura do brincar com as pequenas. 
O brincar tem um papel crucial no de-
senvolvimento de várias capacidades 
e habilidades nas crianças pequenas, 
como a solução de problemas, a criativi-
dade e a flexibilidade, contribuindo para 
a compreensão e interação com o mun-
do e as pessoas que as cercam. 

Reiteramos que é preciso agir para transformar 
um objeto em brinquedo ou uma situação qual-
quer em brincadeira. Na infância, isto adquire 
maior eloquência, se considerarmos a capacida-
de simbólica e as características da inteligência 
da criança, já que ela precisa interagir com o 
mundo para compreendê-lo. Não existe um úni-
co ou melhor modo de brincar, existem modos 
diversos e infinitos de brincar que são decor-
rentes das diversas interações que as crianças 
fazem com os objetos, com as pessoas e com o 
mundo em que estão inseridas.

Num momento em que a obesidade, a 
hipertensão e o sedentarismo infantil 
se apresentam como um problema de 
saúde pública, é importante ressaltar 
a importância e a necessidade de brin-
cadeiras sensoriais e motoras, especial-
mente em espaços abertos e naturais. 
Andar, correr, pular, saltar obstáculos, 
brincar de pega-pega e esconde-escon-
de não são apenas direitos, mas tam-
bém atividades fundamentais para a 
compreensão do próprio corpo, seus 
limites e potencialidades, para a saúde 
física, a alegria e os relacionamentos 
das crianças.
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ga, explora, brinca e experimenta com 
o corpo, testando todas as possibilida-
des de suas ações e procurando esta-
belecer comunicação por meio de suas 
capacidades expressivas. A experiência 
é, em primeiro lugar, um encontro ou 
uma relação com alguém ou algo que se 
experimenta. Ela é sentida e vivida pe-
las crianças nos toques, olhares, gestos, 
interioridades, construções ou transfor-
mações dos materiais, indagações sobre 
os ambientes, perguntas, curiosidades 
etc., isto é, na integralidade da pessoa. 
Com base na experiência concreta, na 
vivência, as crianças vão sistematizando 
e conceituando o mundo em que vivem. 
Nessa constante interação social, elas 
aprendem as linguagens simbólicas de 
sua cultura, a partir daí, começam a 
utilizá-las para expressar e ampliar seu 
repertório de compreensão e produção 
simbólica, como a fala, o desenho, a mí-
mica, a brincadeira, entre outros.

[...] a busca por experiências mais ricas e mais 
amplas, a capacidade sempre em expansão de 
aproveitar de forma mais ampla o que se vive no 
presente. O desafio do educador é traduzir esse 
objetivo em realidade, hora a hora, dia a dia, de 
matéria em matéria. (DEWEY, 2010, p. 118)

É por meio  dos sentidos que estabelecemos 
contato com o mundo interno e externo. Senti-
dos que solicitam maior atenção nos primeiros 
anos de vida.

Segundo o documento Evangelização com as In-
fâncias no Brasil Marista, “As Diretrizes da Ação 
Evangelizadora para o Brasil Maristas salientam 

que a Evangelização se dá com base na relação 
com Jesus que se concretiza em uma dinâmica 
que envolve ‘o encontro pessoal com Jesus Cris-
to, a aceitação de um projeto de vida baseado 
no seu Evangelho e a vivência desse projeto num 
itinerário comunitário’” (2013, p. 39, n. 10). (UM-
BRASIL, 2016, p. 76)

O brincar em interação com outras crianças e com 
os adultos como experiência genuína na infância. 
A experiência de brincar é fundamental para que 
as crianças possam constituir-se como seres hu-
manos, elaborando permanentemente aprendi-
zagens sobre o mundo em que estão inseridas. 
Aprendemos com outros a imaginar, a perceber 
e a agir, a nos tornarmos capazes de escolher e 
tomar decisões no convívio social e cultural.

Larrosa (2002, p.4) ensina que “a expe-
riência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. Não o que se 
passa, o que acontece, ou o que toca”. 
A experiência mobiliza emoções, curio-
sidades, pensamentos, que acabam por 
alterar nosso modo de ser e agir. Nes-
se sentido, a experiência na Educação 
Infantil é fundamental, pois potencializa 
as capacidades sensoriais, corporais e 
simbólicas das crianças, qualificando 
seus repertórios criativos e favorecen-
do a construção do conhecimento e o 
cultivo da espiritualidade. 

A experiência, a possibilidade de que algo nos 
aconteça ou nos toque, requer um gesto de in-
terrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, 
parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

Ah, as palavras auditivas:
         sussurro, valsinha, ronco,

                  grilo, acalanto, fungado...

Ah, as palavras visuais:
         arco-íris, carta, cartaz,

                  montanha, foto, circo...

Ah, as palavras olfativas:
         flores, mata, mexerica,

                  poluição, cozinha, Teresa...

Ah, as palavras gustativas:
         beijo, bebida, hortelã,

                  pé-de-moleque, licor, 
sorvete...

Ah, as palavras táteis:
         mãos, abraços, ternura,

                   beliscão, frio, pisar...
(Elias José)

A partir de 2018, as experiências das 
crianças tornaram-se o centro dos cur-
rículos das escolas infantis brasileiras. 
Pensar a experiência como fundante das 
aprendizagens e da interioridade é as-
sumi-la como modus operandi da prática 
educativo-evangelizadora com as crian-
ças. Isto é, reconhecer que são as experi-
ências das crianças as valiosas oportuni-
dades para favorecer todos os aspectos 
constituintes do desenvolvimento infantil. 

A criança interage com as pessoas a sua 
volta desde o nascimento; ela investi-
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suspender o juízo, suspender a vontade, suspen-
der o automatismo da ação, cultivar a atenção 
e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 
escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espa-
ço. (LARROSA, 2002)

Criar e inventar supõe interrogar e não 
responder, supõe investigar e não expli-
car, exige ação no mundo e não apenas 
a sua contemplação. (POHLMANN; RICH-
TER, 2008, p. 114)

As distintas experiências que acontecem 
na convivência vão registrando marcas 
que singularizam as pessoas, que as 
sensibilizam e permitem-lhes qualificar 
os modos como podem construir suas 
relações sociais. É na relação com o ou-
tro que as crianças se constituem e se 
apropriam do mundo ao seu redor. É na 
interação com o mundo, acompanhada 
por outras crianças e adultos, que elas 
aprendem a observar, a indagar, e a 
expor suas opiniões, criando modos di-
versos de agir e significar suas vivências. 
Ela reformula seus modos de interagir 
por meio das “marcas” que ficam regis-
tradas em seu corpo, atravessado pela 
emoção, pelo gesto e pelo movimento. 

Desse modo, as instituições maristas 
acreditam no compromisso da escola 
de viabilizar vivências intencionais, nas 
quais as crianças possam vir a ampliar 
e qualificar o uso de suas potenciali-
dades. A escola oferece possibilidades 

abertas e considera que cada crian-
ça vive as suas experiências conforme 
sua história pessoal, suas singularida-
des e seu grupo de pares, portanto, a 
Educação Infantil não é conformada a 
partir da constituição e aplicação de um 
processo pedagógico-pastoral contro-
lado e fechado, mas da abertura para 
as aprendizagens e transformações de 
cada uma das crianças no espaço do 
grupo ou no mundo compartilhado. 

A BNCC cumpre o importante papel de oferecer 
ao sistema educacional brasileiro certa unicida-
de e, às crianças, igualdade de oportunidades 
educativas. Como tem sido afirmado, a BNCC é o 
início de uma proposta curricular, que será com-
plementada por objetivos ligados às orientações 
curriculares de estados e municípios, bem como 
de sistemas de ensino privados. O Projeto Políti-
co Pedagógico das escolas e os planejamentos 
de turma ainda devem incluir as características 
regionais e as necessidades locais, das famílias 
e das crianças.

Com a homologação da BNCC, as ins-
tituições educacionais, inclusive as es-
colas maristas, passaram a rever suas 
propostas curriculares de acordo com a 
leitura da Base e da revisão de seu texto 
e dos objetivos. Porém, no nosso caso, 
a presença da BNCC não significa o apa-
gamento da história e da experiência 
educativo-evangelizadora institucional, 
mas a construção de um diálogo produ-
tivo. Essa perspectiva dialógica iniciou-
se em 16 de setembro de 2015, com a 
leitura da primeira versão da BNCC, de 
modo a tomar conhecimento e analisar 

aquilo que ela sugeria como base curri-
cular para todas as escolas brasileiras. 

Essa análise foi realizada e dela foram 
cotejados os Direitos de Aprendizagem 
da BNCC incorporados aos direitos da 
Rede Marista, configurando, assim, o 
debate feito no capítulo anterior. Os 
campos de experiências e os objetivos 
da BNCC foram redimensionados, de 
acordo com as especificidades maristas, 
sendo alguns deles revistos e reescritos. 
O próximo movimento será trabalhar-
mos para a ampliação da parte diversi-
ficada das escolas maristas por meio de 
suas Províncias, elaborando novos ob-
jetivos, segundo a diversidade de cada 
região, escola ou turma. Atualmente, os 
Estados da federação estão sugerindo 
as especificidades regionais a serem in-
corporadas nos currículos escolares.

Portanto, até 2020, os currículos serão 
estruturados por objetivos que confor-
mam a parte comum a todas as escolas 
brasileiras (BNCC) e complementados 
pela parte diversificada elaborada pe-
los sistemas educacionais, pelas redes 
e, no caso da Marista, pelas diferentes 
Províncias e pelas escolas. A Resolução 
do CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 
2017, em seu artigo 7º, comenta que a 
parte diversificada será “definida pelas 
instituições ou redes escolares de acor-
do com a LDB, as diretrizes curriculares 
nacionais e o atendimento das carac-
terísticas regionais e locais, segundo 
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a debater outros dois elementos pre-
sentes na BNCC, a saber, os campos de 
experiências e os objetivos de aprendi-
zagem e desenvolvimento.

Os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento dos currículos são fonte de re-
flexão e ação dos professores, ao apontar 
quais experiências as crianças brasileiras 
devem ter como direito quando inscritas 
em uma escola. A proposta é propiciar 
experiências potentes em diferentes cam-
pos do conhecimento humano, de forma 
a torná-las mais capazes de compreender 
e dar sentido ao mundo em que vivem.  

4.1 Campos de experiências e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento

Os campos de experiências, com os 
objetivos de aprendizagem deles deri-
vados, conformam um modo de orga-
nizar o currículo. Ou seja, partindo do 
pressuposto de que meninos e meninas 
têm o direito de viver experiências na 
escola para aprender a ser, a conhecer 
e a fazer, torna-se necessária uma abor-
dagem curricular estruturada com base 
nos campos de experiências que mate-
rializam os saberes, as práticas sociais, a 
interioridade e os conhecimentos neces-
sários e significativos na vida das crian-
ças nessa etapa da Educação Infantil. 

O professor sustenta e favorece as 
ações das crianças nos distintos cam-
pos de experiências por meio da obser-

vação de seus conhecimentos prévios, 
acompanhando seus processos de pen-
samento, suas interrogações e investi-
gações, registrando suas conquistas e 
descobertas e desafiando suas capa-
cidades com a introdução de outros 
caminhos, possibilidades, vivências. 
Sustentar um currículo significa manter 
o equilíbrio entre as experiências nos 
vários campos de experiências, nutrir, 
proteger, garantir e fornecer os meios 
necessários para a realização e conti-
nuidade da ação, pois o professor não 
pode pensar ou movimentar-se pela 
criança (Barbosa, 2009).

De acordo com a BNCC (p. 40), “os cam-
pos de experiências constituem um ar-
ranjo curricular que acolhe as situações e 
as experiências concretas da vida cotidia-
na das crianças e seus saberes, entrela-
çando-os aos conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural”. Eles são in-
terdisciplinares e favorecem as situações 
de intercâmbio entre si, o que possibili-
ta superar as visões fragmentadas por 
áreas de conhecimento ou disciplinas e 
assumir a experiência como uma ação 
integrada, complexa e interdisciplinar. 
A BNCC (p. 38-42) propõe que as crian-
ças tenham assegurados na escola seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvi-
mento em cinco campos de experiências:
1. O eu, o outro e o nós; 
2. Corpo, gestos e movimentos; 
3. Traços, sons, cores e formas; 
4. Escuta, fala, pensamento e imaginação;

normas complementares estabelecidas 
pelos órgãos normativos dos respecti-
vos Sistemas de Ensino”. Porém, o do-
cumento curricular não pode ser uma 
questão de sobreposição de dois blo-
cos distintos, devendo ser planejad[o], 
executad[o] e avaliad[o] como um todo 
integrado. Isto é, deve ser mantida uma 
atitude de diálogo entre a BNCC e a lar-
ga tradição educativa marista.

No capítulo anterior, discutimos os di-
reitos das crianças nas escolas maristas 
e fizemos uma interessante vinculação 
com os direitos das crianças anunciados 
pela BNCC – conviver, participar, brincar, 
explorar, expressar e conhecer-se. Como 
vimos,  há uma grande convergência e 
sintonia quando essas ideias são colo-
cadas em relação. Considerando esse 
ponto, a Matriz Curricular da Educação In-
fantil para o Brasil Marista assume como 
compromisso a efetivação dos seguintes 
direitos: na dimensão ética: Conviver e In-
cluir para estabelecer relações solidárias; 
na dimensão política: Participar e Conhe-
cer-se para constituir seu lugar no mundo 
com consciência planetária; na dimensão 
estética: Brincar, Explorar e Expressar-se 
para consolidar um modo interativo, lúdico 
e inventivo de ser e estar no mundo.

Após a discussão dos Direitos de Apren-
dizagem, que também podem ser com-
preendidos como as grandes compe-
tências a serem desenvolvidas pelas 
crianças na Educação Infantil, passamos 
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5. Espaços, tempos, quantidades, rela-
ções e transformações.

A formação humana e a evangelização 
são o centro do processo educativo-e-
vangelizador marista (UNIÃO MARISTA 
DO BRASIL, 2010, p. 52), que é perpas-
sado pela experiência pessoal com Je-
sus de Nazaré. 

A experiência direta, o jogo, o caminho por 
tentativas e erros, permitem que a criança, de-
vidamente orientada, aprofunde e sistematize 
as aprendizagens. Cada campo de experiências 
oferece um conjunto de objetos, situações, ima-
gens e linguagens, relacionadas aos sistemas 
simbólicos de nossa cultura, capazes de evo-
car, estimular, acompanhar progressivamente 
aprendizagens mais seguras. (MIUR, 2012, p. 24)

Diante disso, observando a dinâmica 
desta Matriz Curricular da Educação In-
fantil para o Brasil Marista, que articula 
ações evangelizadoras e pedagógicas, 
os campos de experiências devem tam-
bém estimular a inteligência espiritual 
da criança, aqui compreendida como o 
cultivo da interioridade, característica 
da pedagogia cristã. 

“La inteligencia espiritual o existencial es neustra 
capacidade de búsqeuda de significados y sen-
tidos a los grandes temas de la vida, a nuestro 
lugar em el mundo y em el cosmos, a nuestra 
relación com el mistério de la vida, la felicidad y el 
sufrimento.” (ACCASTELLO, 2018, p. 14)

A infância, por sua própria naturezaa, 
precisa (mais do que nunca) de afeto. Ca-
valletti (1990) afirma que a criança tem, 

mais do que qualquer outra criatura, a 
necessidade de sentir-se amada, pois 
ela é rica em amor. Da mesma forma, a 
experiência religiosa é essencialmente 
amor, condição vital para o ser humano. 

Segundo Catalan (1999), “é através do 
imaginário da criança que se elaboram 
as imagens de Deus” (p. 151 apud GRU-
PO MARISTA, 2012, p. 19 – grifos do 
autor). Já Zaneti (2014) salienta que as 
crianças entram em contato com diver-
sas concepções de Deus por meio das 
experiências na família, na escola, pelos 
canais de comunicação e pelas institui-
ções religiosas. Mas elas não absorvem 
de forma passiva o que lhes é ensinado:  
“A criança internaliza todos esses con-
ceitos como significado cultural e dá um 
sentido próprio a eles” (ZANETI, 2014, 
p. 67). Nesse sentido, as ideias de Deus 
dependem muito das experiências co-
tidianas vivenciadas no contexto social 
em que a criança está inserida, como 
também das crenças dos adultos.

O Deus punitivo precisa dar lugar a uma 
outra imagem, a do Deus amor, revelado 
por Jesus Cristo. Assim, é preciso cons-
truir, com as crianças, experiências sig-
nificativas e geradoras de uma espiritu-
alidade amorosa, de moralidade aberta, 
de uma ética da relação e da cidadania 
planetária. É necessário agir como Jesus, 
que as acolheu junto a si, abençoou-as, 
tomou-as no colo e colocou-as no cen-
tro, dando-lhes voz e lugar. Portanto, 

não cabe aos educadores assumir

[...] uma postura de ensinar concepções 
de Deus às crianças, mas de criarmos 
para ela oportunidades de lidarem com 
o que lhes apresentamos, de modo a de-
senvolverem sua imaginação, pensamen-
to, linguagem e suas expressões diver-
sas, podendo, assim, criar suas próprias 
concepções e maneiras de ver e estar no 
mundo. (ZANETI, 2014, p. 196) 

De acordo com Cavalletti (1990), faz-se 
necessário: criar condições para que a 
relação entre Deus e a criança aconteça; 
utilizar poucas palavras, mas que tradu-
zam o essencial; trabalhar temas vitais 
que sejam capazes de construir a base 
de sua interioridade/espiritualidade e 
de abrir-lhe novos horizontes; usar ma-
teriais concretos que ajudem a criança a 
considerar, por conta própria, o que lhe 
é apresentado e que a levem ao próprio 
conhecimento da pessoa divina, e não 
de uma ideia abstrata; apresentar os te-
souros da Palavra de Deus, de maneira 
que dê espaço à criatividade da criança; 
indagar as crianças, nunca dar as respos-
tas por elas; possibilitar que as crianças 
contem, leiam e encenem as histórias 
bíblicas (ou não) umas para as outras e 
também falem de suas imagens de Deus. 

Operando dessa forma, acredita-se que 
o processo educativo-evangelizador com 
as infâncias será, de fato, um itinerário 
de humanidade e fé, isto é, um cami-
nho possível para apontar os detalhes 
do mundo e apresentá-lo às crianças 
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Área de Ciências Humanas e suas Tec-
nologias (2016, p. 47), a “aprendizagem 
passa pela vivência da alteridade, pela 
aceitação, pelo respeito e promoção das 
diferenças que constituem as identidades 
que se encontram em atitude dialogante”. 
Cabe destacar a importância da convivên-
cia e do contato das crianças com dife-
rentes grupos etários e diversos grupos 
culturais e religiosos, pois tais experiên-
cias oferecem a oportunidade de amplia-
ção de repertório cultural, compreensão 
e interação com a diversidade, promo-
vendo e construindo relações horizontais 
democráticas permeadas de ética. 

Nesse sentido, é fundamental possibi-
litar espaços para as experiências das 
crianças, bem como criar situações de 
aprendizagem em que elas possam 
ampliar seu modo de ver e perceber 
o outro, a si mesma e o mundo, com 
respeito à diversidade, valorização das 
identidades e reconhecimento das dife-
renças na constituição do sujeito.

O reconhecimento das singularidades e 
diferenças histórico-sociais, assim como 
a vivência de situações que englobam 
diversas culturas possibilitam à criança 
situações de interação social e de cons-
tituição da percepção e capacidade de 
resolver conflitos e respeitar o outro. 
Realizar o bem como exercício de pro-
tagonismo do próprio desenvolvimento 
indica uma forma de posicionamento no 
mundo que torna a criança capaz de re-

fletir sobre seus processos individuais e, 
quando necessário, de conduzir coletivos 
no contexto social, conforme destaca o 
Projeto Educativo Brasil Marista (2010).

Compreendemos, pelo exposto, que nes-
se campo de experiência destacam-se 
como fundamentais os direitos de apren-
dizagem e desenvolvimento da criança a: 
a. conviver com seus pares e adultos, 

ampliando seu conhecimento de si 
e do outro, assim como sua vivência 
da diversidade cultural, religiosa e 
das diferenças entre as pessoas; 

b. participar ativamente das ações cotidia-
nas, decidindo e posicionando-se nas 
atividades e brincadeiras desenvolvidas;

c. ampliar e diversificar seu acesso a 
produções culturais por meio das 
diversas formas do brincar com di-
ferentes grupos, em diferentes es-
paços e tempos; 

d. construir sua identidade pessoal, 
social e cultural por meio das diver-
sas experiências de cuidados, inte-
rações, brincadeiras e linguagens vi-
venciadas na instituição escolar, no 
contexto familiar e na coletividade. 

Respeitando a subjetividade e singulari-
dade de cada sujeito, com base na pers-
pectiva marista, destacamos a importân-
cia de a Educação Infantil desenvolver, 
por meio da interação e da brincadeira, 
objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento que proporcionem às crianças:

com uma nova lógica de vida. Não basta 
à educação marista ser um referencial 
de excelência acadêmica. Ela, também, 
quer ser reconhecida como um “espaço 
onde o Evangelho é proclamado e vivi-
do” (GRUPO MARISTA, 2012, p. 26), onde 
a boa notícia se faz vida em plenitude. 

4.1.1 O eu, o outro e o nós 

Esse campo privilegia as experiências 
permeadas pelas interações das crian-
ças entre si e com os adultos. Com base 
nessas interações, as crianças vão cons-
tituindo-se como um ser singular, com 
um modo próprio de agir, sentir e pen-
sar, sendo convidadas a desempenhar 
um papel protagonista em seu desenvol-
vimento de construção de significados 
sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. 
Conforme vivem suas primeiras experi-
ências pessoais e sociais na família, na 
relação com o transcendente, na insti-
tuição educacional ou na coletividade, 
elas constroem percepções e perguntas 
sobre si, diferenciando-se e, simultanea-
mente, identificando-se com os demais. 
Nesse processo, aprendem a distinguir 
e a expressar sensações, percepções, 
emoções e pensamentos, assim como 
são estimuladas a desenvolver sua iden-
tidade, seu pertencimento a diferentes 
grupos, sua autonomia, seu senso de 
autocuidado e experiência da alteridade. 

De acordo com as Matrizes Curriculares 
de Educação Básica do Brasil Marista, 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês 
(zero a 1 ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas 
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI01EO01)
Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos 

adultos.

(EI02EO01)
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças e adultos.

(EI03EO01)
Demonstrar empatia e solidariedade pelos outros, percebendo 
que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.

(EI01EO02)
Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações das quais participa.

(EI02EO02)
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capaci-

dade para enfrentar dificuldades e desafios.

(EI03EO02)
Atuar de maneira independente, com confiança em suas capa-
cidades, reconhecendo suas conquistas e limitações, buscando 

meios para lidar com limites e frustrações.

(EI01EO03)
Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 

explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.

(EI02EO03)
Compartilhar vivências, objetos e os espaços com crianças da 

mesma faixa etária e adultos.

(EI03EO03)
Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação.

(EI01EO04)
Comunicar necessidades, desejos e emoções,

utilizando gestos, balbucios, palavras.

(EI02EO04)
Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compre-

endê-los e fazendo-se compreender.

(EI03EO04)
Comunicar suas ideias e sentimentos com
desenvoltura a pessoas e grupos diversos.

(EI01EO05)
Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações

em momentos de alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

(EI02EO05)
Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças.

(EI03EO05)
Demonstrar valorização das características de seu corpo e 

respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com 
os quais convive.

(EI01EO06)
Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, 

adaptando-se  ao convívio social.

(EI02EO06)
Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras, participando da construção de regras de convívio 
social no coletivo.

(EI03EO06)
Manifestar interesse intercultural e respeito por diferentes 

culturas e modos de vida.

(EI02EO07)
Resolver conflitos nas interações e brincadeiras,

com a orientação de um adulto.

(EI03EO07)
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo e na espiritua-
lidade para lidar com conflitos nas interações com crianças e 

adultos, desenvolvendo responsabilidade pelos seus comporta-
mentos e buscando modos de reparação.

Cada objetivo de aprendizagem e de desenvolvimen-
to é identificado por um código alfanumérico. O pri-
meiro par de letras refere-se à etapa Educação Infan-
til. O primeiro par de números refere-se ao grupo par 
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4.1.2 Corpo, gestos e movimentos

Nesse campo, as experiências sensoriais e 
corporais são prioritárias e fundamentais 
para as crianças, pois corpo e pensamen-
to estão estreitamente relacionados na 
infância. O corpo carrega consigo não so-
mente características físicas e biológicas, 
mas também marcas de nosso pertenci-
mento social, que repercutem em quem 
somos e nas experiências que temos em 
relação ao gênero, à etnia ou raça, à clas-
se, à religião e à sexualidade. As crianças 
brincam com seu corpo, se comunicam e 
se expressam, por meio das suas múlti-
plas linguagens. Desde muito pequenos, 
as experiências com o corpo fundamen-
tam sua aprendizagem. O corpo se rela-
ciona constantemente com o estético e o 
sensorial, ele expressa, sente e proporcio-
na que o outro também sinta, utilizando 
percepção corporal, imaginação, auto-
nomia e criatividade. O corpo permite 
que a criança conheça e reconheça suas 
sensações, funções corporais e, nos seus 
gestos e movimentos, identifique suas po-
tencialidades e limites, desenvolvendo, ao 
mesmo tempo, a consciência corporal e 
reconhecendo o processo de diferencia-
ção do eu, do outro e dos nós na constru-
ção de sua identidade. 

A linguagem corporal e a linguagem   do movi-
mento são consideradas umas das principais 
linguagens da infância.

É com seus movimentos e gestos que a 

criança explora o meio em que está in-
serida; desenvolve relacionamentos e 
significados sobre os objetos, as pessoas 
e o mundo; descobre seus próprios limi-
tes; enfrenta novos desafios; conhece a 
si mesma; expressa seus sentimentos; 
organiza e se localiza espacialmente, 
além de desenvolver outras habilidades 
que contribuem para o desenvolvimento 
emocional, espiritual e intelectual. Nesse 
sentido, o movimento e a linguagem cor-
poral estão relacionados ao desenvolvi-
mento e à aprendizagem.

DICA: Assista aos vídeos do Segni Mossi (Signos 
Movidos), laboratório que integra dança e dese-
nho, do artista visual Alessandro Lumare e da 
coreógrafa Simona Lobefaro. 

Disponível em: <www.segnimossi.net/en/vide-
os.html>.

De acordo com as Matrizes Curricula-
res de Educação Básica do Brasil Maris-
ta, Área de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias (2016, p. 96), “o corpo e o 
movimento humano são repletos de sig-
nificados, e por meio do corpo em mo-
vimento o sujeito social está presente 
no mundo. Ao movimentar-se, expressa 
sentimentos, sensações, emoções, sub-
jetividades, e, assim, produz cultura”. 

Consideramos, então, a importância de 
compreender e perceber que o corpo, 
os gestos, os toques e os movimentos 
também constituem linguagens, sendo 
uma forma comunicativa do ser hu-
mano relacionar-se com o mundo. Por 

Cada objetivo de aprendizagem e de desenvol-
vimento é identificado por um código alfanumé-
rico. O primeiro par de letras refere-se à etapa 
Educação Infantil. O primeiro par de números 
refere-se ao grupo por faixa etária. O terceiro 
par de letras refere-se ao campo de experiên-
cias (EO, no caso, Eu, o outro e o nós). O último 
par de números indica a posição da habilidade 
na numeração sequencial do campo de experi-
ências para cada grupo/faixa etária. 

Em um percurso em que criança e edu-
cador têm voz, é possível fazer com que, 
na vida cotidiana, os saberes históricos, 
sociais e culturais, os questionamentos 
e as dúvidas sejam discutidos, às vezes, 
confrontados e partilhados, promoven-
do diálogos com diversos pontos de 
vista, a fim de valorizar e construir os 
pertencimentos sociais e as identidades 
singulares. A pedagogia marista enten-
de cada criança como um ser individu-
alizado, respeita suas peculiaridades, 
construções e hipóteses. Vale destacar 
que os objetivos aqui elencados não 
são limitadores ou homogeneizadores 
do fazer pedagógico; cabe a cada siste-
ma, como o Marista, a cada instituição 
escolar – e até mesmo a cada profes-
sor em suas turmas – adequar e am-
pliar suas possibilidades, no intuito de 
viabilizar que as crianças construam e 
reconstruam suas relações sociais em 
diálogo com os seus saberes. 
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meio da linguagem corporal, a criança 
é oportunizada a apropriar-se de sua 
cultura e a elaborar as culturas infan-
tis, a comunicar-se e expressar-se com 
outras crianças, com os adultos e com 
o mundo. Nesse sentido, a função so-
cial da escola no desenvolvimento da 
compreensão, interpretação, análise e 
reflexão em relação aos aspectos que 
envolvem os conhecimentos sobre a 
linguagem corporal deve ultrapassar os 
limites de habilidades e destrezas mo-
toras. 

É posto em destaque, pelo que se nota, 
a educação integral, a formação e o de-
senvolvimento humano pleno da pes-
soa, vista em sua integridade e interes-
se (do corpo, da mente, do coração e do 
espírito), contemplando suas diferentes 
dimensões, de acordo com os princí-
pios pautados no Projeto Educativo do 
Brasil Marista (2010).

Na Educação Infantil, corpo e movimen-
to podem alcançar, via práticas pedagó-
gico-pastorais, a ampliação do reportó-
rio do próprio movimento, dos gestos, 
dos olhares e dos sons, promovendo na 
criança o conhecimento de si e do mun-
do por meio da exploração do lúdico e 
de experiências sensoriais e corporais 
que possibilitem a movimentação am-
pla, a expressão da individualidade, das 
emoções e dos sentimentos. A intera-
ção e o brincar, nesse contexto, possibi-
litam que a criança se expresse de for-

ma lúdica, interaja com os objetos, com 
os outros e com o mundo, construindo 
significados e uma consciência corporal 
que a possibilite explorar movimentos, 
gestos, sons, formas, texturas, emo-
ções, para que possa se expressar de 
modo criativo, fazer descobertas, hipó-
teses e utilizar diversificadas formas de 
linguagem corporal para se conhecer e 
construir sua própria identidade. Dan-
çar, cantar, dramatizar, realizar aven-
turas, imitar movimentos, situações, 
expressões. Ao viver as brincadeiras, a 
criança desenvolve suas capacidades 
linguísticas do ponto de vista tanto da 
compreensão do outro como da ela-
boração de um discurso cada vez mais 
coerente.

De acordo com os direitos de aprendiza-
gem e desenvolvimento apresentados 
na Base Nacional Comum Curricular, o 
brincar, o explorar, o expressar e o co-
nhecer se tornam ainda mais relevantes 
no processo de formação dos objetivos 
de aprendizagem, pois permitem que 
as crianças sejam desafiadas a cons-
truir a sua identidade pessoal, social e 
cultural por meio de suas expressões, 
experiências e interações. Assim sendo, 
faz-se necessário viabilizar um espaço 
físico e social na Educação Infantil que 
potencialize o desenvolvimento de ati-
vidades que envolvam o corpo e seus 
movimentos e garantam a integridade, 
a proteção e a segurança das crianças, 
para que elas possam se expressar, ex-

perimentar, vivenciar e interagir com li-
berdade e autonomia. 

O objetivo de desenvolver habilidades 
relacionadas ao corpo, aos gestos e mo-
vimentos parte da concepção de que a 
consciência corporal contribui para o 
desenvolvimento da espacialidade, la-
teralidade, socialização, da percepção 
rítmica, da ampliação da capacidade de 
reflexão, criação e constituição subjeti-
va, da formação de vínculos, resolução 
de conflitos, entre outras habilidades de 
autocuidado e percepção do eu, do ou-
tro e do mundo.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês 
(zero a 1 ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas 
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI01CG01)
Movimentar corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos.

(EI02CG01)
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado 

de si e nos seus relacionamentos nos jogos e brincadeiras.

(EI03CG01)
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em brincadeiras,

dança, teatro, música.

(EI01CG02)
Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

(EI02CG02)
Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por

noções espaciais como em frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas.

(EI03CG02)
Demonstrar controle e adequação do uso de seu

corpo em espaçotempo de brincadeiras e jogos, escuta 
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades.

(EI01CG03)
Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e 

animais e situações.

(EI02CG03)
Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos livres e momentos onde 

possa realizá-los seguindo orientações.

(EI03CG03)
Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em conversas, 
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro 

e música.

(EI01CG04)
Participar do cuidado do seu corpo e da promoção

do seu bem-estar.

(EI02CG04)
Demonstrar progressiva independência no cuidado

do seu corpo.

(EI03CG04)
Adotar hábitos de autocuidado relacionados
a higiene, alimentação, conforto e aparência.

(EI01CG05)
Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e
lançamento, ampliando suas possibilidades de

manuseio de diferentes materiais e objetos.

(EI02CG05)
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros.

(EI03CG05)
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 

a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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Esses objetivos visam ao desenvolvimen-
to integral da criança, com base no re-
conhecimento da consciência corporal 
como função fundamental para o desen-
volvimento da construção de si, da auto-
nomia pessoal, da coordenação motora, 
da expressão, da interação com o outro 
e com o meio, da lateralidade e da estru-
turação espacial, elementos que contri-
buem para o desenvolvimento pessoal e 
social dos sujeitos e também para a sua 
vida como estudante. Esses objetivos de-
vem ser ampliados e ressignificados de 
acordo com o contexto sociocultural de 
cada indivíduo e instituição escolar.

4.1.3 Traços, sons, cores e formas

O campo de experiências Traços, sons, 
cores e formas busca desenvolver e valo-
rizar as experiências relacionadas com 
as diferentes linguagens, especialmente 
as artísticas, e manifestações culturais, 
simbólicas e científicas, associadas aos 
contextos sociais nos quais as crianças 
estão inseridas. Ele tem na observação, 
na criação e na invenção um modo genu-
íno de conhecer e interpretar o mundo, 
valorizando e incentivando a contempla-
ção e a transformação da vida. Pensar 
em experiência significa inserir a dimen-
são da participação das crianças, isto é, o 
exercício da autoria (coletiva e individual), 
de maneira a favorecer o desenvolvimen-

to do senso estético, ético e crítico dian-
te da realidade.

DICA: Assista ao vídeo O elo entre a natureza e 
a criança.

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=bKl-
JL-EX-nI>.

Nesse sentido, a partir dele, busca-se de-
senvolver a sensorialidade, a criatividade, 
as diversas formas de expressão pessoal 
e cultural, apropriando-se e reconfigu-
rando, permanentemente, a cultura. Ao 
abordarmos as experiências ligadas a 
sons, imagens, traços e formas, é neces-
sário qualificar e ampliar os repertórios 
imagéticos, artísticos e simbólicos das 
crianças e professores, com vistas a pro-
mover uma abertura ao novo e a outros 
modos de expressão e ao relacionamen-
to com os objetos de conhecimento.

O nome do campo de experiências se-
guinte, Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação, explicita dois polos: o da pro-
dução (fala) e o da recepção (escuta). 
Poderia ter ainda o acréscimo da escrita 
(produção) e da leitura (recepção) entre  
seus objetivos. Mas a BNCC não teve o 
mesmo cuidado com o campo de expe-
riências Traços, sons, cores e formas, pri-
vilegiando o polo da produção e (quase) 
ignorando o polo da recepção. É preciso 
que se diga: criação e apreciação são 
polos complementares e fundamentais 

da cultura. E é exatamente na pequena 
infância que as linguagens culturais ofe-
recem possibilidades para a constituição 
singular das linguagens de cada criança.

Nesse campo de experiências, há quatro 
ações básicas: acolher, partilhar e ampliar 
e criar. Inicialmente, a escola precisa aco-
lher a cultura de seus estudantes. Em se-
gundo lugar, como podem ser originários 
de diferentes comunidades, é importan-
te que suas culturas sejam partilhadas, 
a fim de que haja reconhecimento, res-
peito e valorização delas. Desse modo, é 
possível ampliar o repertório cultural dos 
alunos e, por fim, oferecer-lhes a possibi-
lidade de, por meio de suas experiências, 
recriarem a cultura.

Para expandir o repertório das crianças, 
é importante valorizar a cultura regio-
nal (nem sempre conhecida e valoriza-
da pela escola, é válido registrar) – por 
exemplo, por meio de projetos como ar-
tista visitante – e, gradualmente, favore-
cer também o acesso à cultura nacional 
e internacional. Hoje, a rede mundial de 
computadores permite o acesso a livros, 
obras de arte, artesanatos, bibliotecas, 
museus, vídeos de orquestras, grupos 
de música, manifestações da cultura po-
pular etc. nunca antes possível nessa es-
cala. É fundamental que a escola, assim, 
complemente o conhecimento de ateliês, 
museus, teatros e outros espaços cultu-
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rais locais com o riquíssimo patrimônio 
mundial disponível em acervos ou plata-
formas digitais.

O artista visitante é um artista que visita a escola 
para interagir com as crianças. Em lugar de vi-
sitante, ele também pode ser visitado, isto é, as 
crianças é que se deslocam para a casa ou ateliê 
do artista. De preferência, deve ser da comuni-
dade mais próxima da criança: do bairro, da ci-
dade ou da região. Pode, inclusive, ser da família 
ou parente de uma criança. Durante certo tem-
po, sua obra deve ser objeto de conhecimento e 
apreciação pelas crianças e servir como catalisa-
dora (inspiração) para a produção das crianças. 
Depois dessa convivência com a obra do artista, 
propicia-se um encontro com o artista na escola 
ou no seu ateliê.

As aprendizagens se tornam mais com-
plexas à medida que a criança cresce, 
requerendo, assim, a organização dessas 
experiências em espaços e situações de 
aprendizagem conforme seus objetivos. 
Elencamos abaixo os objetivos de apren-
dizagem apontados pela Base Nacional 
Comum Curricular correspondente a 
cada agrupamento por faixa etária.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês 
(zero a 1 ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses)

Crianças pequenas 
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI01TS01)
Explorar e apreciar sons produzidos 
com o próprio corpo, com objetos do 

ambiente e de músicas diversas.

(EI02TS01)
Escutar e criar sons com materiais, 

objetos e instrumentos musicais, para 
acompanhar

diversos ritmos de música.

(EI03TS01)
Utilizar sons produzidos por materiais, 

objetos e
instrumentos musicais durante brinca-

deiras de
faz de conta, encenações, criações 

musicais, festas.

(EI01TS02)
Traçar marcas gráficas, em diferentes 

suportes, usando instrumentos riscantes 
e tintas.

(EI02TS02)
Utilizar materiais variados com possi-
bilidades de manipulação e construção 
(argila, massa de modelar), explorando 

cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos

tridimensionais.

(EI03TS02)
Expressar-se livremente por meio de 

desenho,
pintura, colagem, dobradura e escultura,

criando produções bidimensionais e
tridimensionais.

(EI01TS03)
Explorar diferentes fontes sonoras e 

materiais para
acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias.

(EI02TS03)
Utilizar diferentes fontes sonoras 

disponíveis no
ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias.

(EI03TS03)
Reconhecer as qualidades do som 

(intensidade,
duração, altura e timbre), utilizando-as 

em suas
produções sonoras e ao ouvir músicas 

e sons.

Observar e contatar com diferentes 
manifestações artísticas,  cultu-

rais e religiosas. 

Interagir com quadros, filmes, mú-
sicas, fotografias, danças, teatro. 

Usufruir e comentar sobre experi-
ências estéticas.
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Tendo em vista que grande parte dos 
objetivos do campo de experiências en-
fatiza apenas a expressão e a produção 
cultural das crianças, sugerimos a in-
clusão de três objetivos relacionados à 
apreciação, pois a criação alimenta-se 
dela. A linguagem da criança é alimen-
tada por meio das experiências que ela 
teve e que possa vir a ter nas diferentes 
linguagens simbólicas. A construção de 
repertórios culturais é fundamental para 
que as crianças pequenas se encontrem 
com as linguagens artísticas, apreciem, 
compreendam e estabeleçam relações 
que lhes possibilitem a expressão e a 
criação estética.

A construção com “por” está estranha. Não con-
segui apreender a ideia pretendida. Rever.

4.1.4 Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação

O campo de experiências Escuta, fala, 
pensamento e imaginação é compreen-
dido como uma construção cultural so-
cial e política, que se dá na interação en-
tre sujeitos por meio da linguagem e que, 
ao mesmo tempo, promove a própria 
construção dos sujeitos. Nele, são pro-
duzidos significados plenos de valores e 
de sentidos historicamente constituídos 
e socialmente marcados, concretizados 
em certo espaçotempo curricular.

Compreende-se que o período da Edu-
cação Infantil possibilita um vasto campo 

de relações entre crianças, oralidade e 
cultura escrita. Estar inserido na Educa-
ção Infantil pode ser considerado o pri-
meiro exercício de vida em uma coletivi-
dade. Dessa maneira, as aprendizagens 
que serão desenvolvidas durante esses 
anos de escola devem possuir signifi-
cados reais, relacionados ao cotidiano, 
a fim de proporcionar às crianças o de-
senvolvimento do que lhes é de direito, 
como a convivência com variados grupos 
e pessoas, a possibilidade de explorar e 
brincar de diversas formas em diferen-
tes tempos e espaços e expressaram-se 
como sujeitos dialógicos, criativos e sen-
síveis, entendendo suas necessidades e 
construindo suas identidades pessoais, 
sociais e culturais.

A aprendizagem da cultura oral e escrita 
se dá por meio de inúmeras mediações, 
iniciadas com as mães e famílias. A orali-
dade e a escrita possibilitam relações e 
interações da criança com o mundo. É, 
pois, no domínio cultural que se estabele-
cem a oralidade e a escrita, uma vez que 
pensar em pertencimento à cultura oral 
e escrita é muito mais do que pensar em 
escutar, falar, ler e escrever. É referir-se a 
um modo de organização e de produção 
social. É nesse contexto que se torna es-
sencial incentivar o desenvolvimento da 
oralidade e o contato com a cultura escri-
ta nos primeiros anos de infância. 

Paulo Freire afirmava que a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra. A 

criança inicia suas múltiplas alfabetiza-
ções nas linguagens ao interagir no mun-
do, comunicando-se e expressando-se, 
ou seja, a criança começa a alfabetizar-se 
quando descobre que o mundo é feito 
de coisas que pode pegar, cheirar, aper-
tar, morder, coisas que podem ser res-
significadas. Alfabetizar-se é o processo 
de iniciação cultural. Atualmente, fala-se 
em alfabetização matemática, digital, dra-
mática, musical, espiritual, corporal, bem 
como na dança, no desenho e na pala-
vra falada e escrita, entre outros. Isto é, 
o sentido da alfabetização foi ampliado e 
as conexões entre as diferentes “alfabeti-
zações” foram sendo visibilizadas. Não se 
deve, entretanto, supor uma identidade 
entre as linguagens. Os estudos cogni-
tivos, por exemplo, mostram que a me-
mória verbal e a memória visuoespacial 
(para citar apenas duas) envolvem redes 
neurais diferentes, que se relacionam, 
certamente, mas que não se confundem. 
Há certo risco em utilizar o termo “alfa-
betização” de forma ampliada, se não se 
leva em conta essas diferenças.

É importante aprender a falar, questio-
nar, opinar, participar, argumentar, con-
tra-argumentar, e não apenas pronun-
ciar palavras, assim como é importante 
aprender a escrita e não as letras ape-
nas. Por essa via, a oralidade, a leitura e a 
escrita constituem uma parte integrante 
das representações simbólicas codifica-
das. Entende-se, assim, a função social 
que a linguagem oral e escrita carrega, 
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dradinhos ou outras formas, alinhadas, 
imitando as letras impressas. Na próxi-
ma etapa, costumam utilizar letras, em-
bora o desenho não seja convencional, 
podendo apresentar inversões e outras 
variações, por exemplo, o E com quatro 
linhas horizontais, em lugar de três.

Para a criança, a aprendizagem da leitura 
e escrita é um complexo processo cog-
nitivo a partir do qual ela elabora dife-
rentes hipóteses ao longo do tempo, até 
descobrir o modelo alfabético.

Segundo Magda Soares (2016, p. 45), 

a aprendizagem da escrita não é um pro-
cesso natural, como é a aquisição da fala: 
a fala é inata, é um instinto; sendo ina-
ta, instintiva, é naturalmente adquirida, 
bastando para isso que a criança esteja 
imersa em ambiente em que ouve e fala 
a língua materna. A escrita, ao contrário, 
é uma convenção cultural, a construção 
de uma visualização dos sons da fala, não 
um instinto.

considerada como um instrumento cul-
tural complexo, permitindo a comunica-
ção e o registro da expressão, do conhe-
cimento e da imaginação.

Atualmente, desde muito pequenas, as 
crianças já estão sendo inseridas no mun-
do social letrado. Ouvem a leitura de tex-
tos narrativos e poéticos realizada pelo 
professor, e, por meio da escuta atenta, 
pela formulação de perguntas e respos-
tas, de questionamentos, convivem com 
novas palavras e novas estruturas sintáti-
cas, observam diferentes usos sociais da 
escrita, diferentes gêneros e portadores. 
O convívio com textos escritos como his-
tórias, poesias, notícias, além de textos 
híbridos (escritos e visuais) como histó-
rias em quadrinho e anúncios e outros, 
possibilitam-lhes construir reflexões e hi-
póteses sobre a escrita, que se revelam 
inicialmente via escritas espontâneas, não 
convencionais, mas já indicativas da escri-
ta como evento relacionado à oralidade. 

Em certo sentido, os rabiscos (nome, ge-
ralmente depreciativo, que se costuma 
dar aos diferentes tipos de linha traçados 
pelas crianças, em sua fase não figurativa) 
são uma etapa inicial tanto do desenho 
quanto da escrita. Quando começam a 
distinguir palavras e imagens, as crianças 
normalmente assinam o nome (quase 
sempre, a primeira palavra que escre-
vem) por meio de uma linha horizontal, 
reta ou ondulada, imitando a escrita 
cursiva, ou por meio de bolinhas, qua-
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês 
(zero a 1 ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas 
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e
reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espntânea), de fotos, dese-

nhos e outras formas de expressão. 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas
e a apresentação de músicas.

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações 
em cantigas de roda e textos poéticos. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, 
observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo 

de segurar o portador e de virar as páginas).

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura e a contação de 
histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompa-

nhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 
baixo, da esquerda para a direita).

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 
ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 

(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-
-os, a pedido do adulto-leitor.

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros 
de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a 

estrutura da história. 

(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e ao cantar.

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias
ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, 
tendo o professor como escriba. 

(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, 
balbucios, fala e outras formas de expressão.

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base
em imagens ou temas sugeridos. 

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espon-
tânea), em situações com função social significativa. 

(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.)

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais.

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura. 

(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêne-
ros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para 
ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias 

de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura 
de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório 

sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 
ilustrações etc.).

(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e
 suportes de escrita.

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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4.1.5 Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

Partimos da concepção de que as crian-
ças são capazes, indagativas, curiosas, 
observadoras e buscam compreender o 
meio em que estão inseridas. Interrogam 
sobre o ambiente, suas características, 
suas qualidades, seus usos e sobre a pro-
cedência de diferentes elementos da na-
tureza e da cultura com os quais entram 
em contato. Assim, é significativo que pos-
samos “alimentar” e enriquecer as inda-
gações e curiosidades das crianças sobre 
o mundo, bem como incentivar a explo-
ração e a descoberta dos conhecimentos 
científicos (físicos, biológicos, químicos e 
matemáticos) vinculados ao cotidiano.

É necessário, portanto, estruturar expe-
riências de investigação, de pesquisa, de 
formulação de hipóteses e de sistematiza-
ção das descobertas. À medida que lhes 
são oferecidas oportunidades em suas 
vivências cotidianas, elas aprendem a ob-
servar, a medir, a quantificar, a organizar, 
a relacionar, a comparar, a desfragmen-
tar, a desconstruir, a construir, a situar-se 
no tempo e no espaço, a contar objetos 
e a estabelecer comparações entre eles, 
a criar explicações e registros numéricos. 

Neste campo de experiências, é funda-
mental garantirmos interações e brin-
cadeiras nas quais as crianças possam 
fazer observações, manipular objetos, 
investigar e explorar o meio, construindo 

conhecimentos. Para tanto, é preciso a 
estruturação de planejamentos pedagó-
gicos pautados pelos objetivos de apren-
dizagem expressos na Base Nacional Co-
mum Curricular. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês 
(zero a 1 ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas 
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas 
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

(EI01ET01)
Explorar e descobrir as propriedades de objetos e

materiais (odor, cor, sabor, temperatura).

(EI02ET01)
Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as carac-
terísticas e propriedades dos objetos(textura, massa, tamanho).

(EI03ET01)
Estabelecer relações de comparação entre

objetos, observando suas propriedades.

(EI01ET02)
Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, mistu-
rar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.

(EI02ET02)
Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos 

naturais (luz solar, vento, chuva etc.).

(EI03ET02)
Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultan-
tes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos 

naturais e artificiais.

(EI01ET03)
Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas.

(EI02ET03)
Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de 
plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

(EI03ET03)
Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 
questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.

(EI01ET04)
Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio 

de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.

(EI02ET04)
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, aci-
ma, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).

(EI03ET04)
Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), 

em diferentes suportes.

(EI01ET05)
Manipular materiais diversos e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre eles a partir de contextos 

significativos de aprendizagem.

(EI02ET05)
Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.), articulando aos contextos de 
aprendizagem vivenciados.

(EI03ET05)
Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças 

e diferenças, articulando aos contextos de aprendizagem 
vivenciados.

(EI01ET06)
Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações 

e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).

(EI02ET06)
Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes,

durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 
devagar).

(EI03ET06)
Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e

desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua 
comunidade.

(EI02ET07)
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em

contextos diversos.

(EI03ET07)
Relacionar números às suas respectivas quantidades e identifi-

car o antes, o depois e o entre em uma sequência.

(EI02ET08)
Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e 
meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da 

mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

(EI03ET08)
Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo

gráficos básicos.
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CAMINHO 
METODOLÓGICO: para 
uma Pedagogia da Infância 
realizada com as crianças5
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social, vários pedagogos e pensadores 
propõem que a escola deve ir além do 
papel de transmissora de conteúdos, 
sistematizados em disciplinas científicas, 
para estabelecer um compromisso com 
a formação humana, a aprendizagem in-
terdisciplinar e a reflexão crítica e contex-
tualizada  dos conhecimentos. 

As Pedagogias da Infância compreendem 
as escolas como instituições sociais que 
têm o compromisso de realizar a trans-
missão geracional, isto é, de não aban-
donar os saberes da tradição nem os 
conhecimentos culturais e científicos 
constituídos historicamente. Da ótica de-
las, é fundamental que haja um reconhe-
cimento, ao longo do processo pedagó-
gico, do papel da criança como pessoa, 
protagonista das suas aprendizagens, 
tendo atenção ao fato de que o conhe-
cimento não se transfere, mas de que é 
recriado e ressignificado pelos sujeitos 
num contexto de participação, encontros 
e relações, dos quais, por sua vez, tam-
bém são formadores. 

Todavia, pensar numa pedagogia realiza-
da com as crianças significa considera-las 
como sujeitos ativos que não aprendem 
memorizando apenas para recitar, de 
modo fiel, o que escutaram anterior-
mente, mas que participam ativamente 
na constituição das suas aprendizagens, 
pois aprendem o que vivem, e, para viver, 
é preciso aprender. Vida e aprendizagem 
não estão dissociadas. 

Uma criança ativa, competente e crítica, uma 
criança, portanto, desafiadora porque produz 
mudança e movimento dinâmico no sistema no 
qual está envolvida, inclusive a família, socieda-
de, escola. Ela produz cultura, valores e direitos, 
competentes para viver e aprender. (RINALDI,   
2016, p. 156)

A infância dos seres humanos é longa 
exatamente pelo fato de que eles pre-
cisam aprender como se vive em coleti-
vidade, como se partilham linguagens e 
valores em vivências cotidianas, como 
funcionam os mecanismos científicos e 
tecnológicos, isto é, como se pode com-
preender e interpretar o mundo por meio 
de problemas ordinários, de indagações 
e curiosidades. É nesse processo de enri-
quecimento e complexificação do pensa-
mento das crianças que a escola tem um 
papel fundamental, contribuindo com a 
introdução de novas e diversificadas vi-
vências capazes de aliar os movimentos 
das crianças, suas interações, curiosida-
des e inquietações, todos presentes no 
dia a dia escolar, e os saberes e conheci-
mentos desenvolvidos pelas sociedades. 

Com base teórica nos Estudos Sociais da 
Infância, estão sendo constituídas as Pe-
dagogias da Infância, com seus desenvol-
vimentos sobre os temas da brincadei-
ra, das culturas infantis, da participação 
social, da capacidade de agência infantil 
e da aprendizagem em contextos socio-
culturais como modalidade fundamental 
de aprendizagem dos bebês e crianças 
pequenas. Assim, seguindo esses conhe-

Passa o rio pelo moinho, 
passa colinas e vale. 

Nada o detém no caminho, 
nada fará com que pare.

Meus barcos vão na corrente... 
Tomara que uma criança,   

lá embaixo, bem lá na frente,
os meus barquinhos alcance! 

(Robert Louis Stevenson)
 

O caminho metodológico para a ação 
pastoral-pedagógica proposto por esta 
Matriz Curricular da Educação Infantil para 
o Brasil Marista refere-se ao percurso a 
ser desenvolvido pelos atores do proces-
so educativo-evangelizador da Educação 
Infantil, de maneira a articular, assim, te-
oria e vivência. A ação pastoral-pedagó-
gica nas escolas maristas busca atender 
às demandas educativas das famílias e 
das sociedades contemporâneas e tem 
os bebês e as crianças pequenas como 
sujeitos protagonistas do processo de 
construção de novos conhecimentos. 
Ademais, com base nos movimentos 
construídos pelas crianças e na relação 
delas com os docentes, são direciona-
das a constituição e reconstituição das 
aprendizagens.

As Pedagogias da Infância são aquelas 
desenvolvidas a partir do final do século 
XIX e configuraram outro modo de pen-
sar a educação e a escola. Pela crítica 
ao papel reprodutivista dessa instituição 
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cimentos teóricos, elaboramos uma pro-
posta de metodologia para a ação pasto-
ral-pedagógica nas escolas maristas.  

5.1 A metodologia pedagógica nas 
escolas maristas

Como dissemos anteriormente, a ação 
pastoral-pedagógica nas escolas maristas 
procura responder às demandas educa-
tivas das famílias e das sociedades con-
temporâneas, nas quais as informações 
são cada vez mais acessíveis a todos, mas 
pouco se aprende a selecionar, analisar, 
compreender e refletir sobre elas. Na 
Educação Infantil, espera-se que as crian-
ças desenvolvam duas importantes capa-
cidades: a primeira delas é aprender a 
conviver e se relacionar com as outras 
pessoas, tanto adultos como crianças; a 
segunda, construir uma relação significa-
tiva de curiosidade e de valorização dos 
saberes, pois, para poder compreender-
-se e compreender o mundo, é preciso 
ter conhecimentos. 

O primeiro objetivo é atendido pelo aco-
lhimento dos bebês e das crianças na 
instituição, pelo cuidado com a inserção 
de cada um deles no grupo de pares, 
pela seleção adequada dos profissionais 
que com eles atuam, pela organização de 
um ambiente educativo-pastoral de qua-
lidade; o segundo é atingido por meio 
da definição de uma concepção de ação 
educativo-evangelizadora com as crian-

ças. Sinteticamente, a prática pastoral-
-pedagógica do professor será organiza-
da no encontro, na escuta das demandas 
das crianças: não há um modelo pronto 
a ser seguido, mas referências ou passos, 
em um processo construtivo de relacio-
namentos e elaboração e reelaboração 
dos conhecimentos, por meio de uma 
experiência participativa e coletiva. 

Assista ao desenho animado Piper, de Alan Ba-
rillaro (Pixar Animation Studios, 2016), uma bela 
fábula sobre acolhimento.

Nesse caminho metodológico, vamos 
encontrar duas práticas pastorais-pe-
dagógicas. Uma que estabelece a ação 
pastoral-pedagógica docente como um 
modo de escutar e relacionar-se com 
as crianças, pautado em relações res-
peitosas, democráticas e participativas: 
estar com as crianças e a partir delas e 
com elas aprender. Para isso, o professor 
precisa aprender a usar as ferramentas 
dinamizadoras da vida em grupo que 
possibilitam o encontro e o diálogo dos 
profissionais adultos com as crianças, via 
observação atenta e escuta sensível; múlti-
plos registros e análise e interpretação. 

Escutar é garantir que as vozes infantis sejam 
consideradas, sempre haverá um interesse, uma 
curiosidade, uma troca, um aprendizado no ato 
de escutar. 

A outra prática docente é a de oferecer 
percursos de aprendizagem que am-
pliem as experiências do grupo. Momen-

tos em que o professor, pela  leitura das 
vivências com as crianças, feita  por meio 
das ferramentas dinamizadoras, organi-
za, muitas vezes com a participação ativa 
dos alunos, percursos de aprendizagem  
com a utilização de seus elementos es-
truturantes, tendo em vista a construção 
de conhecimentos sociais, naturais, cul-
turais, ambientais, tecnológicos (BRASIL, 
DCNEI, 2009). Aprendizagens que podem 
ser partilhadas por todo o grupo, por um 
pequeno grupo ou ainda preservando as 
necessidades ou a singularidade de cada 
criança, de forma a aprofundar uma in-
vestigação pessoal. 

Os percursos de aprendizagem das 
crianças podem ser desenvolvidos de 
diferentes modos por meio de proje-
tos pastorais-pedagógicos, de situações 
de aprendizagens, de organizações de 
ambiências dentro e fora das salas, da 
organização de contextos de brinca-
deira etc. O importante é que, nas suas 
diversidades de proposições, todos os 
percursos tenham, em maior ou menor 
profundidade, uma atenção aos ele-
mentos estruturantes dos percursos 
de aprendizagem: situações-problema e 
sua problematização, investigação e inven-
ção e acompanhamento e avaliação.

Portanto, nesse Caminho Metodológico, 
prenhe de intencionalidades educativo-
-evangelizadoras, mas não de direcio-
namento previamente definido, estão 
presentes as três ferramentas dinamiza-
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criação, garantindo o acompanhamento 
e a avaliação das crianças.

Essa complementação metodológica ga-
rante a estabilidade, a continuidade e o 
equilíbrio e a harmonia dos processos, 
pela oferta de percursos de aprendiza-
gem, que emergiram da leitura das fer-
ramentas dinamizadores do cotidiano, 
uma abertura ao inesperado ou ao novo. 
É a construção de uma prática pedagó-
gica-pastoral realizada num equilíbrio de 
forças entre a constância, permanência 
representada pelos elementos estrutu-

rantes dos percursos de aprendizagem, 
isto é, aquilo que é previsto, o que é com-
binado, pensado e planejado pelos adul-
tos e com as crianças e a inovação, isto 
é, as ferramentas dinamizadoras, que 
trazem novidade ao processo educativo-
-evangelizador-pastoral como as experi-
ências e vivências das crianças e as situ-
ações da vida cotidiana. As ferramentas 
dinamizadoras estão presentes nas três 
etapas estruturantes da prática pastoral-
-pedagógica-pastoral.  

  

  

doras da ação pastoral-pedagógica, que 
indicam um modo de constituir uma ação 
docente em diálogo com as crianças:
• observação atenta e escuta sensível; 
• múltiplos registros; e 
• processos de análise e reflexão. 

Essas três ferramentas têm como objeti-
vo incluir nos processos pastorais-peda-
gógicos as interações e a vida cotidiana 
dos bebês e das crianças, imprimir mo-
vimento, dinamicidade, escuta e agência 
dos protagonistas da escola – profes-
sores, crianças e famílias – no processo 
educativo-evangelizador. São ferramen-
tas para a construção da ação docente, 
pois todo o processo pedagógico-pasto-
ral inicia-se com o uso dessas ferramen-
tas pelo professor. Ser docente não sig-
nifica apenas transmitir conceitos, mas 
construir experiências com as crianças 
num espaço de vida onde o profissional 
está atento, validando as propostas das 
crianças, apoiando-as a conhecerem-se 
melhor, a conviverem com seus amigos, 
a compreenderem o mundo e encontra-
rem seu lugar nele. 

A prática pedagógico-pastoral exige, po-
rém, alguns elementos estruturantes 
dos percursos de aprendizagem, isto 
é, momentos a serem seguidos na prá-
tica pedagógico-pastoral para que haja a 
conquista de novas aprendizagens para 
as crianças. Esses momentos são perme-
ados de situações de aprendizagem que 
envolvem problematização, investigação, 

Observação atenta
e escuta sensível

Problematização -
Situação-problema

Processo de Análise
e Reflexões

Acompanhamento
e avaliação

Investigações
e Invenções

Múltiplos
Registros
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A situação-problema e a problematização, 
a investigação, a invenção e a criação e o 
acompanhamento e a avaliação são es-
truturadoras das etapas de construção 
do conhecimento das crianças. A ação do-
cente, realizada pelo professor, em parce-
ria com as crianças, gera dados contínuos, 
por  meio das ferramentas dinamizado-
ras, que são revigoradoras dos proces-
sos de problematização, de investigação 
e de invenção, gerando muitos olhares e 
perspectivas para o acompanhamento e 

avaliação da dinâmica educativo-evangeli-
zador, das aprendizagens das crianças e 
do trabalho docente. Vale ressaltar que os 
percursos de aprendizagem não se refe-
rem apenas aos processos cognitivos das 
crianças. Ao emocionar-se, ao desenvol-
ver uma habilidade motora, uma capaci-
dade relacional, as crianças também pas-
sam por uma experiência completa, que 
pode ser constituída em um percurso de 
aprendizagem, sedimentado nos espaços-
tempos e nas relações.

5.2 Ferramentas dinamizadoras da 
ação docente 

As ferramentas dinamizadoras da ação 
docente iniciam todos os processos edu-
cativo-evangelizadores e estão presentes 
ao longo dos percursos de aprendizagem 
das crianças. Elas tencionam e indicam 
como poderá ser a prática pastoral-pe-
dagógica realizada pelo professor. São 
as ferramentas que renovam os modos 
de exercer a docência, atribuindo à ação 
educativo-pastoral um caráter dialógico, 
experiencial, singular, processual e situ-
ado. É a presença dessas ferramentas 
dinamizadoras que possibilita o inespe-
rado, criando inovação e movimento na 
prática pastoral-pedagógica.  

O caminho metodológico para a prática 
pastoral-pedagógica é o modo como se 
organiza o processo educativo-evangeli-
zador. Se dividimos, didaticamente, o ca-

minho metodológico em ferramentas di-
namizadoras para a ação docente, como 
as estratégias para estar com as crianças 
e efetivamente conhecê-las, e, em ele-
mentos estruturantes, os percursos de 
aprendizagem, que ofertam tempo e es-
paço para os grupos, agora é chegada a 
hora de unir as duas características do 
fazer docente. 

CAMINHO METODOLÓGICO  
PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Ferramentas 
dinamizadoras da 

ação docente:

Observação, escuta, 
registro, processo 

de análise e 
reflexão.

Elementos 
estruturantes 

dos percursos de 
aprendizagem:

Processo 
pedagógico-

pastoral;

situação-problema e 
a problematização;

investigação 
e invenções; 

acompanhamento e 
avaliação.

 Pode-se afirmar que, ao longo de um ano 
de encontros, de diálogo entre aprender 
e ensinar, entre um professor e um gru-
po de crianças, tudo se inicia com a ob-
servação atenta e a escuta sensível dos 
adultos, que identificam e geram pro-
blematizações com as crianças, as quais, 
por sua vez, desencadeiam um trabalho 
de invenções e criações, sempre acom-
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5.2.1 Observação ativa e escuta sensível

A observação ativa e a escuta sensível são 
ações cruciais para o desenvolvimento e 
acompanhamento dos processos edu-
cacionais, pois mobilizam a atenção do 
professor no propósito de considerar as 
crianças como participantes do processo 
de aprendizagem. Elas envolvem a intui-
ção, a afetividade e o pensar investigativo 
do docente diante das expressões das 
crianças manifestadas em diferentes lin-
guagens. Assim, estão relacionadas a um 
tipo de observação que envolve todos 
os sentidos, os ditos e os não ditos, e a 
uma abordagem atenta às crianças, suas 
brincadeiras, suas conversas, seus ges-
tos, perguntas, enfim, aprendizagens; a 
escuta sensível oferece, principalmente, 
presença, um dos elementos centrais da 
pedagogia marista, fomentador da con-
fiança e da partilha na prática cotidiana 
da escuta e do diálogo (UNIÃO MARISTA 
DO BRASIL, 2010).

A observação ativa e a escuta sensível 
não ocorrem apenas no início da ação 
pedagógico-pastoral; com efeito, deman-
dam acolhimento de tudo aquilo que 
fazem as crianças em grupo e também 
individualmente ao longo dos dias. Re-
querem atenção às singularidades, às 
diferenças, exigem que se busque nas 
próprias crianças as formas de vê-las, de 
respeitá-las pelo que elas são – não por 
uma idealização – em sua especificidade, 
não pela comparação com as demais. 

Observar ativamente, realizando uma es-
cuta sensível, é um modo de transcen-
der as aparências, porque faz com que 
se procure evidenciar aquilo que não é 
dito, considerando o que está nas en-
trelinhas das expressões da criança. É 
uma construção dialógica que parte do 
encontro da criança com os colegas, com 
o mundo ao redor e das crianças com 
seus professores. A observação ativa e a 
escuta sensível são o início de qualquer 
tipo de processo pedagógico-pastoral. A 
observação ativa requer do professor um 
desprendimento de convicções, precon-
ceitos e uma abertura para a incerteza 
e para a surpresa, para que ele(a) possa 
sentir e interagir com o universo imagi-
nário e cognitivo das crianças, avaliando 
continuamente as suas interpretações 
com as crianças. 

A escuta sensível implica uma abertura 
atenta, empática, intencional e acolhe-
dora ao outro. A observação ativa não 
está restrita ao ver, assim como a escuta 
sensível não se restringe à audição, como 
a palavra escuta sugere, mas abrange 
atenção aos eventos, às pessoas, aos 
cenários, isto é, uma disponibilidade ao 
outro por meio das sensações, dos senti-
mentos, dos pensamentos e da intuição.

A observação atenta e a escuta sensível 
pressupõem um professor conscien-
te, que exerça a avaliação contínua de 
seus fazeres, vendo-se como um eterno 
aprendiz na relação com as crianças. Ao 

panhadas de novas observações, escuta, 
múltiplos registros, elaborados pelo pro-
fessor e pelas crianças, com processos 
de análise e reflexões durante o percur-
so, sendo tal acompanhamento finaliza-
do nas avaliações e na reproposição de 
contextos. Essa é a visão de um caminho 
metodológico no qual, a cada percurso 
vivido com as crianças, emerge uma nova 
criança e um novo professor.  

Mas também é possível pensar que es-
ses seis elementos – estruturantes de 
percursos e dinamizadores – podem es-
tar presentes num momento específico 
de uma prática pastoral-pedagógica. Por 
exemplo, em determinada situação, após 
uma criança realizar a narração oral de 
uma história por ela inventada, o profes-
sor pode escutar atentamente a opinião, 
os sentimentos, os valores das demais 
crianças, registrá-los, encaminhar a proble-
matização e propor o reconto da história, 
acompanhando e registrando, novamente, 
as reflexões e as colaborações que as 
crianças fizeram sobre o enredo, os per-
sonagens etc. Pode-se, então, dramatizar 
a história e, finalmente, esse processo 
pode gerar várias reflexões e sistematiza-
ções avaliativas sobre como se estrutura 
uma história, sobre os conhecimentos 
narrativos das crianças, as estratégias 
de dramatização, a criação de cenários e 
acessórios, as capacidades das crianças, 
seus repertórios literários etc. 
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escutar e devolver a sua escuta ao grupo 
de crianças, o professor lhes ensina a ter 
atenção à vida cotidiana, a escutar os co-
legas e observar a si mesmas e a refletir 
sobre suas práticas. 

Por sua intencionalidade pedagógico-pas-
toral, a observação ativa e a escuta sensí-
vel requerem um foco, para que a aten-
ção não se disperse. Ele é definido pelas 
intencionalidades educativo-pastorais, 
que geram indicadores de observação, e 
pela proposição de contextos de aprendi-
zagem organizados e abertos, nos quais 
as crianças possam interagir e ser obser-
vadas. Para concretizar as intencionalida-
des pedagógicas, há três focos de escuta 
sensível que precisam estar presentes, de 
modo interconectado: 
• foco nas aprendizagens da criança: 

envolve observar não somente os re-
sultados, mas também as estratégias 
que a criança utiliza para interagir e 
aprender, isto é, nos processos de 
elaboração do conhecimento; 

• foco nas relações sociais: abrange 
como a criança brinca e se relaciona 
com as pessoas, com o ambiente e 
com aquilo que está aprendendo, 
o que influencia diretamente suas 
aprendizagens; 

• foco nas mediações: liga-se às media-
ções que o professor realiza com as 
crianças, promove entre as crianças, 
nas que incentiva com o ambiente e 
seus recursos, bem como com o patri-
mônio cultural, artístico e tecnológico.

Ao enfatizar a escuta sensível como refe-
rência nas relações sociais, assume-se o 
ato educativo que se orienta pela expe-
riência de colocar-se no lugar do outro, 
uma postura descentralizada que bus-
ca, sistematicamente, olhar, entender e 
compreender os gestos, as ações e os 
pensamentos de cada criança. A escuta 
sensível parte de um contexto comuni-
cativo em que se aprende a deixar-se 
afetar pelas vozes e desejos do outro. 
As propostas de trabalho precisam es-
tar coerentes com essa perspectiva, in-
cluindo observações, debates, reflexões 
e confronto de ideias diferentes. Assim, 
o professor oferece uma escuta sensível 
às ações e palavras das crianças, mas, 
ao mesmo tempo, ensina-lhes a escutar 
suas próprias vozes e as de seus colegas.

A escuta sensível conduz ao diálogo, 
possibilitando uma educação estrutu-
rada na interação entre as crianças, as 
famílias e a escola. Uma pedagogia que 
escuta, é sensível às diferenças, pensa 
em modos diversificados de tocar o ou-
tro, o que a torna, portanto, inclusiva. 
Na vida cotidiana, estabelecer relações 
solidárias significa estar pautada no res-
peito, na escuta, no diálogo. Ou seja, ter 
uma postura aberta diante do ato educa-
tivo-pastoral, uma postura que, de forma 
significativa, contribui para e incentiva o 
desenvolvimento das capacidades de re-
lacionamento interpessoal, de ser e estar 
com os outros em uma atitude de aceita-
ção e confiança que estimula a liberdade, 

a criação e a autonomia.

DICA: Acesse a a dialogicidade no pensamento 
de Paulo Freire e de Hans Georg Gadamer e im-
plicações na cultura escolar brasileira!

Disponível em: <http://www.ojs.ufpi.br/index.
php/pet/article/view/3271>.

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto 
é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? 
Como posso dialogar, se me admito corno um 
homem diferente, virtuoso por herança, diante 
dos outros, meros “isto”, em quem não reco-
nheço outros eu? Como posso dialogar, se me 
sinto participante de um “gueto” de homens pu-
ros, donos da verdade e do saber, para quem 
todos os que estão fora são “essa gente”, ou 
são “nativos inferiores”? Como posso dialogar, 
se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa 
de homens seletos e que a presença das mas-
sas na história é sinal de sua deterioração que 
devo evitar? Como posso dialogar, se me fecho à 
contribuição dos outros, que jamais reconheço, 
e até me sinto ofendido com ela? Como posso 
dialogar se temo a superação e se, só em pensar 
nela, sofro e definho? (FREIRE, 1987, p. 46)

Atuar com a observação atenta e a escu-
ta sensível junto às crianças é colocar-se 
numa posição contrária à transmissão, 
isto é, com abertura ao diálogo, sem exi-
gir respostas e explicações predetermi-
nadas pela perspectiva adultocêntrica. 
É uma atuação que constrói perguntas, 
aguça a dúvida, provoca incertezas, fo-
menta a curiosidade, a formulação de 
hipóteses, o diálogo, o confronto entre 
diferentes pontos de vista. Em resumo, 
é uma visão em que a infância não cor-
responde simplesmente a uma fase de 
preparação para a vida adulta, mas a 
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como irá registrar-se para não ter exces-
so nem dispersão de dados. 

Na ação de registrar [...] tentamos guardar, pren-
der fragmentos do tempo vivido que nos é signi-
ficativo, para mantê-lo vivo. Não somente como 
lembranças, mas como registro de parte de 
nossa história, nossa memória. Através destes 
registros construímos nossa memória pessoal 
e coletiva. Fazemos história. (FREIRE, 2003, p. 6)

Os múltiplos registros dão visibilidade às 
estratégias utilizadas pelo grupo para 
aprender, aos processos subjetivos e 
coletivos, às transformações da apren-
dizagem das crianças e de seus saberes. 
Após serem geradas as informações, os 
registros são organizados, tornando-se 
legíveis e disponíveis a outras pessoas, 
para que possam ser apreendidos com 
maior qualidade e, posteriormente, ana-
lisados e interpretados. 

DICA: Acesse alguns registros e instrumentos. 
Disponível em: Vídeo 1: <https://www.youtube.
com/watch?v=SFEma3Xqlrkv>.
Vídeo 2: <https://www.youtube.com/watch?v=c-
V_5rOyLKcU>.

Cada registro se constitui em um im-
portante documento e também pode 
fazer parte da documentação pedagógi-
co-pastoral da escola, do professor e do 
processo de aprendizagem das crianças. 
Os registros oferecem para as crianças a 
memória do que aconteceu no dia ante-
rior, mas também podem apoiar a lem-
brança de algo que ocorreu muito tempo 

atrás, dar sentido a processos culturais 
de leitura e escrita de palavras e imagens, 
realizar a iniciação das crianças nas múlti-
plas linguagens sociais, culturais e tecno-
lógicas de produção e sistematização da 
experiência e do pensamento. A observa-
ção atenta e a escuta sensível, juntamente 
com os múltiplos registros, exigem análise 
constante, relação com a teoria, discussão 
com os colegas e com as crianças, cons-
trução de interpretações; desse modo, 
eles fomentam o currículo porque, ao se-
rem analisados e interpretados, direcio-
nam o planejamento, oferecem pistas so-
bre os encaminhamentos e constituem o 
material necessário ao acompanhamento 
e à avaliação das crianças.

O material descritivo fruto das observações for-
nece pistas  importantes  para a interpretação, 
ou seja, para atribuir possíveis significados ao 
processo  de aprendizagens das crianças. (PA-
GANO, 2018, p. 48)

Quando documentamos uma experiência, reco-
lhemos um grande volume de materiais, notas, 
fotografias, gravações ... “quilos” de material. O 
que fazemos com tudo isso? O risco maior é 
que esses documentos permaneçam silenciosos 
devido à sua grande quantidade. Quando final-
mente temos compilado todo o material, deve-
mos dedicar tempo para interligá-los (linguagem 
oral, as fotografias, as produções das crianças...). 
Em seguida, temos que buscar interpretá-los, 
relacionar a teoria com a prática, construir co-
nhecimentos novos etc. Sobre o que interpre-
tamos, podemos ir além e tentar um avanço 
teórico, fazer uma descoberta, por exemplo, 
sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da 
linguagem falada, ou da linguagem escrita, que 
se refira tanto a um grupo específico de crianças, 

um momento em que as crianças apre-
sentam múltiplos interesses e curiosi-
dades e constroem suas próprias teo-
rias sobre a vida.  

Para aprofundar o conceito de adultocentrismo, 
ler: ROSEMBERG, Fúlvia. O adulto, a criança e a 
literatura. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasí-
lia, v. 62, n. 141, p. 7-15, jan./abr. 1977.

Para maiores conhecimentos acerca do conceito 
de adultocentrismo, consultar ROSEMBERG, Fúl-
via. O adulto, a criança e a literatura. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Bra-
sília: INEP, v. 62, n. 141, p. 7-15, jan./abr. 1977.

5.2.2 Múltiplos registros

Os registros são marcas, representações, 
que mostram, de modo concreto e visí-
vel, o que foi percebido, sentido e con-
cebido, por meio de diferentes lingua-
gens, materiais e suportes. Os registros 
podem ser realizados pelos adultos ou 
pelas crianças, durante os processos, 
imediatamente após uma vivência ou 
num momento posterior. As possibili-
dades de registro pedagógico são inú-
meras: anotações e relatos escritos do 
professor, transcrições das falas das 
crianças, fotos, filmagens, gravações de 
diálogos, registros feitos pelas próprias 
crianças. A escolha dos instrumentos 
de registro está ligada ao contexto e às 
possibilidades de exame das observa-
ções. É importante refletir sobre o que e 
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como à teoria da aprendizagem e à construção 
do conhecimento. (DAVOLI, 2017, p. 29)

Escutar, estar ao lado, refletir, conversar, 
reconstruir e refazer são ações desen-
cadeadas pela análise dos registros. O 
Projeto Educativo do Brasil Marista traz os 
múltiplos registros do percurso educativo 
como um dos critérios para dinamização 
do currículo (UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 
2010), para acompanhamento e avalia-
ção das crianças e do trabalho pedagógi-
co-pastoral realizado pela escola.  

Os registros têm longa história na educação 
infantil no Brasil, o livro  “Práticas pedagógicas 
da professora Alice Meirelles Reis de 1923 à 
1925” conta, e também mostra, os diferentes 
registros escritos e imagéticos que a professo-
ra fazia de suas crianças, o cotidiano, as salas 
e as festividades.

Ler sobre uma professora que fez registros, es-
pecialmente no início do século XX, oferece ou-
tros significados pedagógicos para o professor. 

Disponível em: <http://www.labrimp.fe.usp.br/
Arquivos/Galeria/Arquivos/14/20.pdf>.

5.2.3 Processos de análise e reflexão 

A escuta sensível, a observação atenta e os 
múltiplos registros por meio de diferentes 
linguagens permitem que o professor, as 
crianças, as famílias e as comunidades 
conheçam e revejam aquilo que aconte-
ceu na escola, na sala, no pátio. Os re-
gistros constroem a memória da vida co-
tidiana das crianças em suas atividades 

escolares. Eles possibilitam acompanhar 
os processos individuais de aprendiza-
gem e desenvolvimento, os processos 
grupais e também as reflexões dos pais 
e dos professores sobre esses mesmos 
processos. Não são verdades sobre as 
crianças, são apenas indicadores, vestí-
gios, marcas deixadas pelos integrantes 
do grupo e tópicos para “fazer pensar”, 
para colocar a atenção.

Para dar sentido aos registros, é preciso 
a análise, que é o investimento na arti-
culação entre as práticas realizadas e 
as teorias educacionais. Estas apoiam 
o momento de selecionar e planejar os 
registros significativos, de construir uma 
narrativa que ofereça significado aos re-
gistros e de indicar os processos de con-
tinuidade na coleta, geração ou produ-
ção de dados novos. 

As ferramentas dinamizadoras da ação 
pedagógico-pastoral oferecem os fun-
damentos para  uma metodologia pro-
cessual, pois, ao observar ativamente, o 
professor exerce uma escuta sensível, 
construindo múltiplos registros e, cer-
tamente, criando modos de analisar,  
refletir e acompanhar os processos so-
bre seu grupo de crianças, sobre as re-
lações de aprendizagem e sobre o seu 
próprio trabalho. 

5.3 Elementos estruturantes dos 
percursos pedagógicos-pastorais

O percurso metodológico para a prática 
pedagógico-pastoral na Educação Infantil 
inicia-se a partir da observação atenta e 
da escuta sensível feita pelos docentes 
das relações sociais entre as crianças e 
suas famílias nos contextos sociais em 
que se desenvolvem. É no convívio diá-
rio, nas brincadeiras, nos momentos de 
alimentação, higiene ou numa roda de 
conversa que as crianças enfrentam situ-
ações-problema, sejam elas fundamen-
tadas em elementos concretos das suas 
vivências, sejam baseadas em dúvidas 
sobre o funcionamento de um equipa-
mento, regras de um jogo, ou, ainda, na 
necessidade de compreender o signifi-
cado de uma palavra.  O professor tam-
bém pode introduzir questões, realizar 
passeios, contar histórias, mostrar um 
documentário, construindo um contexto 
no qual situações-problema possam ser 
enfrentadas individualmente ou em gru-
po pelas crianças.  

Os processos educacionais geralmente guar-
dam uma estrutura contendo um início, um 
desenvolvimento e um final. Muitas metodo-
logias constituíram-se procurando ordenar e 
reordenar esses momentos. Tradicionalmen-
te, as metodologias de ensino iniciam com um 
tema previamente decidido por meio de um 
programa, exercícios e uma avaliação, na pers-
pectiva da aprovação ou reprovação.

O papel dos docentes baseia-se nas si-
tuações-problema existentes: realizar o 
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em que um grupo inicia um processo de vestir e 
desvestir bonecos: qual peça de roupa? Como se 
chama? Qual peça cabe em qual boneco? Já com 
as crianças maiores pode ser um momento re-
flexivo após a narração de uma história por uma 
criança no qual elas conversam, discutem sobre 
diferentes pontos de vista, pensam em alternati-
vas de finalização da história etc.

As crianças pequenas da Educação Infan-
til são muito curiosas diante da realidade 
em que vivem; o papel do professor é 
inseri-las, desafiá-las, ampliar o mundos 
delas, e isso ele faz ao organizar espaços 
de brincadeira e de aprendizagem que 
possibilitem a realização e a observação 
do jogo simbólico, a escuta de um diálo-
go entre as crianças, bem como ao criar 
situações, como levar as crianças até o 
banheiro ou refeitório, convidá-las a ouvir 
uma história, a planejar um piquenique, a 
realizar um passeio em um parque. To-
dos esses convites ou outras propostas 
provocadoras estão ligados ao cotidiano 
da Educação Infantil e oferecem contex-
tos para desencadear situações-proble-
ma de curiosidade, dúvida e/ou surpresa 
entre as crianças 

As crianças usam o escorregador, o ba-
lanço ou uma bicicleta e perguntam-se 
como eles funcionam. As crianças vivem, 
estabelecem relações, têm encontros,  
inquietam-se e procuram respostas. 
Tem-se, então, situações-problema que 
geram problematizações, disparadoras 
de muitas percepções, imaginação e 
ideias, que exigem atuação docente no 

sentido de acompanhar e construir a in-
tencionalidade pedagógico-pastoral com 
base no esforço das crianças, pois elas 
estão implicadas na construção de sen-
tidos da questão levantada. 

Problematizar uma situação-problema é 
torná-la mais complexa. As crianças têm 
a experiência e criam as perguntas, en-
quanto o professor tem a capacidade de 
pensar nos modos de expandir a vivência 
concreta, conjugando a invenção de no-
vas vivências e de relações com conhe-
cimentos não cotidianos com a criação 
de desafios. Isso é problematizar, apro-
fundar, criar conexões, apoiar a criança 
no sentido de ir além do fatual, do local, 
do visível e emergir em uma posição de 
encontrar outras perguntas e respostas, 
outras relações, e, então, superar sua 
proposição inicial. Quanto às situações-
-problema que poderão surgir, lembra-
mos que nem toda pergunta desafiadora 
garante a curiosidade e o interesse do 
processo de investigação efetuado pelo 
grupo de crianças. É preciso que o pro-
fessor cuide para mantê-la em foco du-
rante o percurso e estabeleça relações 
com os diálogos proferidos pelas crian-
ças, assim como com as experiências vi-
venciadas durante as atividades pedagó-
gico-pastorais. 

Neste sentido uns dos caminhos a serem abor-
dados é a metodologia de projetos visando res-
ponder as necessidades das crianças, eviden-
ciando caminhos a serem percorridos durante 
as aprendizagens.

aprofundamento e estabelecer as cone-
xões que emergem do que foi vivido pelas 
crianças por meio da problematização; 
apoiar os processos criativos, investi-
gativos e inventivos delas para compre-
ender, enfrentar, transformar e, desse 
modo, aprender a solucionar problemas 
simples e complexos e, finalmente, iden-
tificar seu desenvolvimento pessoal e so-
cial. Esses elementos estruturantes pos-
sibilitam-lhes acompanhar os percursos 
de vida e aprendizagens das crianças e 
realizar os processos avaliativos.

5.3.1 Situações-problema e 
problematização 

A metodologia proposta para a Educa-
ção Infantil nas escolas maristas articu-
la-se, coerentemente, com os contextos 
e sujeitos do processo educativo-pasto-
ral de diferentes espaçotempos, tendo 
como ponto de partida a identificação 
de uma situação-problema e a sua pro-
blematização. A problematização possui 
potencial para desencadear um proces-
so de conhecimento de mundo de forma 
transformadora,  com base nas situa-
ções-problema vivenciadas pelos bebês 
e crianças em seu dia a dia. 

As situações problema são momentos em que 
as crianças, por meio  de uma vivência, iniciada 
por elas ou possibilitada pela professora, por 
exemplo, a leitura de uma história, têm seus 
corpos e mentes inquietados. Com as crianças 
bem pequenas podemos imaginar um momento 
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Com os bebês, a problematização é re-
alizada por meio da observação e da es-
cuta em suas ações, gestos, interações e 
brincadeiras. As situações-problema do 
bebê ocorrem nas suas ações corporais, 
nas tentativas de construir relaciona-
mentos, nas investigações dos objetos, 
na atenção ao mundo social e natural. 
O professor precisa agir no sentido de 
oferecer suporte e criar desafios para 
constituir novas vivências problematiza-
doras. Daí a importância de uma visão 
curricular que articule, crie nexos, esta-
beleça pontes entre a lógica da criança 
– manifestada livremente em suas ações 
corporais, concepções e hipóteses – e a 
lógica dos saberes e conhecimentos que 
podem ser apresentados no percurso de 
um caminho de descobertas ou no apro-
fundamento de uma experiência.  

A identificação ou a criação de situa-
ções-problema e sua problematização é 
que desencadeia um percurso de vida e 
aprendizagens, composto de etapas vin-
culadas entre si, as quais acontecem na 
interação entre todos os envolvidos. A 
problematização, ao ser compartilhada e 
registrada, possibilita traçar os caminhos 
para a construção das aprendizagens 
das crianças durante o ato de caminhar. 
Nesse processo, muitas mudanças são 
instauradas, pois, no diálogo com a reali-
dade, o modo de olhar, refletir, entender 
e atuar se modifica e exige novos percur-
sos. A pedagogia marista

A problematização é uma prática de ensino-
-aprendizagem e avaliação centrada na dúvida 
sistemática e no diálogo com os mais variados 
contextos, possibilitando a exploração de opera-
ções mentais mais complexas e a identificação 
de estratégias de resolução de situações-proble-
ma. Por isso mesmo, favorece a ampliação dos 
conceitos e significados dos objetos em estudo. 
No processo de problematização, o conheci-
mento é tratado em seu dinamismo, significa-
ção, investigação e criação. A perspectiva pro-
blematizadora favorece a compreensão de que 
o conhecimento não é dogmático nem imutável. 
(POZO, 2002, apud UMBRASIL; 2010, p. 43) 

NOTA: Evitamos o termo “ensino-aprendizagem”, 
que pode ter conotações mecanicistas, criando 
uma relação direta entre “ensino” e “aprendiza-
gem”, desprezando o sujeito que aprende. No 
entanto, por ser uma citação, respeitamos a or-
tografia do autor.

[...] permite entender as necessidades 
humanas e sociais contemporâneas, 
questioná-las, traçar caminhos e modos 
de enfrentar as problematizações. [...] 
Investe na observação, na investigação, 
na reflexão, na abertura à realidade, no 
posicionamento crítico, na negociação, 
no protagonismo, em atitudes solidárias, 
no respeito e no cuidado com a natu-
reza, na compreensão e na significação 
do mundo. (UNIÃO MARISTA DO BRASIL, 
2010, p. 43)

A problematização torna-se, então, uma 
prática educativo-pastoral que abre ca-
minhos para que os bebês e as crian-
ças construam suas aprendizagens em 
espaçotempos de investigação, invenção 
e criação. A investigação, a invenção e a 
criação são, assim, três pilares das apren-

dizagens na Educação Infantil. Essa me-
todologia propicia que as crianças inves-
tiguem, inventem e criem, em espaços 
de aprendizagens, modos de questionar 
e solucionar as situações-problema, com 
protagonismo e cooperação, propondo 
processos e soluções criativas para a 
construção de entendimentos sobre o 
que desejam investigar. 

5.3.2 Investigações e invenções 

As investigações e as invenções são aqui 
entendidas como processos que partem 
da problematização, isto é, de uma situ-
ação-problema, traduzida em uma per-
gunta ou em um conjunto de perguntas, 
elaboradas pelas crianças ou que lhes 
sejam compreensíveis. São questões-
-problema capazes de desafiar as crian-
ças a projetar e efetivar as investigações 
– inventivas e criativas – acordadas no 
grupo. Ressaltamos que a investigação 
precisa ocorrer em situações significati-
vas para o grupo de crianças e que tam-
bém esteja de acordo com os interesses, 
curiosidades e/ou necessidades grupais 
ou individuais.

Assim como as problematizações realizadas pe-
los bebês e não verbalizadas que são expressa-
das corporalmente na busca de soluções para 
os desafios e hipóteses.

As modalidades de desenvolvimento de proje-
tos, a atitude de observação e interpretação dos 
processos de desenvolvimento de competências   
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paços, materialidades e tempos para as 
investigações e as invenções, é essencial 
que os professores analisem o potencial 
educativo da situação-problema propos-
ta pelo grupo e/ou sugerido pelos docen-
tes/crianças. 

O olhar prévio do professor para o ter-
ritório de interesse do grupo amplia sua 
visão sobre o leque de oportunidades 
de aprendizagens das crianças e sobre 
as relações de poder e saber estabeleci-
das nesse território cultural. O professor 
pode, assim, identificar os possíveis per-
cursos que a investigação pode tomar, 
tendo em vista a partilha da responsabili-
dade educativa com toda a comunidade. 

Acompanhar e escutar sensivelmente os 
processos criativos e inventivos desen-
volvidos nas turmas, registrar e analisar 
os contextos, isso é o que se denomina 
de processo de análise e reflexão do 
professor, para oferecer apoio às inves-
tigações infantis e também para orientar 
suas ações mediadoras. O ato de ma-
pear e estabelecer relações com o ter-
ritório cultural de interesse das crianças 
enriquece as aprendizagens, pois não as 
deixa apenas dentro dos limites da expe-
riência imediata.  

O modo mais interessante de concretizar essa 
análise e reflexão do professor é a de pesquisar 
sobre o tema e suas possíveis conexões e re-
lações com o conhecimento, propor a reflexão 
coletiva com outros profissionais, sobre o assun-
to escolhido, bem como a problematização da 
questão desencadeadora do processo investi-

gativo, imaginando as possibilidades de hipóte-
ses das crianças, as direções que a investigação 
pode tomar e as contribuições que o professor 
pode oferecer às crianças de modo direto ou, 
até mesmo, de modo indireto.

A problematização é elaborada pelos pro-
fessores no diálogo com as crianças so-
bre uma questão apresentada; ela reflete 
as colocações do grupo, o levantamento 
das hipóteses para solucionar o proble-
ma, a criação e a previsão de ações e a in-
venção de procedimentos para verificar 
a validade de suas hipóteses e a adequa-
ção de seus percursos de aprendizagem. 
Depois, com base em  seus conhecimen-
tos prévios, informações e elementos ad-
quiridos durante a pesquisa, as crianças 
vão construindo e reconstruindo seus 
conhecimentos; assim, criam e recriam 
novos entendimentos e soluções, em um 
processo reflexivo no qual o professor é 
um mediador do coletivo, um organiza-
dor de memórias, e no qual, também, as 
crianças medeiam as aprendizagens de 
seus colegas e as instituições – famílias, 
escola, museus, parques – oferecem ar-
tefatos e/ou práticas mediadoras, como 
filmes, histórias, passeios, entre outros.

É nessa mediação que as crianças são “[...] au-
xiliadas a perceber a si mesmas como autoras 
ou inventoras, uma vez que são ajudadas a des-
cobrir o prazer da investigação [...].” (EDWARDS; 
GANDINI; FORMAN, 1999, p. 76).

das crianças, e a documentação, constituem exa-
tamente aquelas metodologias indispensáveis 
ao trabalho do professor e ao mesmo tempo se 
tornam estratégias necessárias de fazer “escola” 
no cotidiano. ( PEGANO, 2018 p. 38)

Para que isso aconteça, é importante 
que o professor esteja atento ao conjun-
to de experiências vividas, aos diálogos 
estabelecidos pelo grupo, aos desenhos 
e esculturas, às brincadeiras, dos quais 
podem surgir curiosidades, perguntas e 
também constatações. É de igual impor-
tância escutar sensivelmente e registrar 
os gestos e comportamentos não di-
tos pelas crianças (EDWARDS; GANDINI; 
FORMAN, 1999). Os processos pedagó-
gicos-pastorais partem das observações 
das crianças e/ou de situações-problema 
que o professor e as crianças conside-
ram importantes para a formação. Nos 
bebês, essa importância pode ser ob-
servada pelo adulto nas repetições, na 
atenção aos objetos, nos movimentos e 
na alegria, na tranquilidade e vivacidade 
geradas em certa situação.

O desencadeamento das situações-pro-
blema geralmente se inicia com as vi-
vências e ações das crianças: brincadei-
ras, conversas ou, ainda, nos diálogos 
realizados nas rodas ou assembleias. A 
intencionalidade docente, no entanto, 
centra-se na problematização como en-
caminhamento metodológico, pautado 
no diálogo com as crianças e na capaci-
dade de conferir visibilidade ao processo 
pedagógico-pastoral. Para planejar es-
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Os percursos investigativos exigem a 
criação de processos de realização, cons-
truídos de forma colaborativa. Neles, os 
processos e seus produtos podem ser 
inventados, concretizados e apresen-
tados em diferentes linguagens. Nessa 
metodologia investigativa, a criação e a 
invenção estão interligadas, pois tanto 
o inventar como o criar envolvem aspec-
tos cognitivos, intelectuais, espirituais, 
estéticos, sociais, históricos, econômicos, 
políticos e culturais, além de sensações, 
encantamento e emoções. Os bebês tam-
bém enfrentam situações-problema, que 
procuram resolver com seus corpos em 
movimento, seus gestos e interlocuções, 
em suas linguagens inventivas e criativas.

No processo investigativo e criativo, “a criação 
engloba a investigação da melhor e mais fide-
digna forma/maneira de expressar a emoção, 
o sentimento e/ou a ideia do autor [...]” (SOU-
TO, 2008, transcrição de videoconferência Ci-
randa 3 - Dimensão da Investigação, Grupo 1, 
p. 8, bibliografia).

Os processos de investigação, invenção 
e criação permeiam-se mutuamente, or-
ganizando fios condutores para a crian-
ça sensibilizar-se, encantar-se, intuir, 
observar, perceber, refletir, questionar, 
contribuir com seus conhecimentos pré-
vios, ouvir, exemplificar, argumentar, co-
letar fatos e dados, formular hipóteses, 
posicionar-se, apontar caminhos para 
investigar, assumir responsabilidades e 
expressar ideias e sentimentos por meio 
de múltiplas linguagens. 

Estamos falando em uma abordagem baseada 
em ouvir ao invés de falar, em que a dúvida e a 
fascinação são fatores bem-vindos, juntamen-
te com a investigação científica e o método de-
dutivo do detetive. É uma abordagem na qual a 
importância do inesperado e do possível é re-
conhecida, um enfoque no qual os educadores 
saibam como “desperdiçar” o tempo ou, me-
lhor ainda, sabem como dar às crianças todo o 
tempo que necessitem. (EDWARDS; GANDINI; 
FORMAN, 1999, p. 114).

Nesse espaçotempo de invenções e cria-
ção, o professor observa o potencial 
das ideias experimentais dos bebês e 
das crianças, mesmo que expressas de 
modo não claro, reafirmando a ideia em 
uma linguagem compreensível e empá-
tica, para que haja continuidade no pro-
cesso (EDWARDS; GANDINI; FORMAN; 
1999, p. 161). Uma metodologia funda-
mentada na investigação, na invenção 
e na criação desconstrói a visão negativa 
do erro, que passa a ser visto como um 
dos fundamentos do processo de apren-
der. Cada erro ou tentativa configura-se 
como foco de reflexão a respeito de um 
caminho que precisa ser reelaborado, 
potencializando a autorregulação das 
crianças e as capacidades de refazer, de 
reconstruir novas ideias e proposições.

Durante a projetação da investigação e da 
criação, a intervenção e a mediação do(a) pro-
fessor(a) para a realização de representações 
criativas das crianças pode ser feita por meio 
da oferta de situações de aprendizagem subja-
centes à criação, que enriqueçam suas experi-
ências, bem como de questionamentos duran-
te o ato criativo. Isso acontece para reavivar os 

repertórios das crianças para que selecionem 
matéria-prima das experiências para investigar 
possibilidades de simbolizar por meio das múl-
tiplas linguagens.

Tal educação se responsabiliza por pro-
vocar, no dia a dia, a curiosidade e a cria-
tividade, compreende e respeita os er-
ros, conforme observa Freire (2009), pois 
eles não são problemas que precisam 
ser afastados da escola, mas uma parte 
integrante do processo de aprendizado, 
ou, para ser mais preciso, do processo 
de criação do conhecimento. Erros são 
consequências de riscos e arriscar-se, 
segundo o autor, é parte absolutamente 
necessária no processo de enfrentar os 
desafios da sociedade. O educador, en-
tão, precisa preparar-se para lidar com o 
risco e os erros de uma forma positiva, 
encorajadora e desafiadora.

Domenico de Masi mostra algumas pe-
culiaridades entre as investigações e 
criações nas esferas do saber. As cria-
ções artísticas e filosóficas são favore-
cidas em ambientes de tranquilidade e 
suas manifestações proporcionam sabe-
doria e equilíbrio interior. Já as criações 
científicas e técnicas são beneficiadas 
pela pressa e resultam em recursos para 
o bem-estar físico. Segundo o autor, as 
criações envolvendo as ciências escla-
recem, da melhor maneira possível, a 
conexão entre os fenômenos e os obje-
tos, enquanto que a criação artística não 
deixa esta conexão explícita, propiciando 
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dor de uma pedagogia produzida a partir 
do olhar, da escuta, do sentimento, da 
brincadeira, ao mesmo tempo, possibili-
ta-lhe apoiar, desafiar, compartilhar, tro-
car informações e vivências, isto é, viver 
múltiplas e enriquecedoras experiências 
com as crianças.

 

5.3.3 Acompanhamento e avaliação 

O Projeto Educativo do Brasil Marista de-
fine avaliação como um processo sis-
temático que visa ao diagnóstico e ao 
acompanhamento contínuo e reflexivo 
do desenvolvimento do currículo e do 
processo de ensino e aprendizagem. A 
observação atenta e a escuta sensível, os 
registros e o acompanhamento, a análise 
e a reflexão contínuos permitem que os 
professores(as) e as crianças percebam e 
potencializem as aprendizagens conquis-
tadas e, em seguida, desenvolvam estra-
tégias metacognitivas (UNIÃO MARISTAO 
DO BRASIL, 2010). 

Apesar da longa bibliografia sobre o tema é pos-
sível apontar “duas formas essenciais de enten-
dimento da metacognição: conhecimento sobre 
o conhecimento (tomada de consciência dos 
processos e das competências necessárias para 
a realização da tarefa) e controle ou autorregu-
lação (capacidade para avaliar a execução da ta-
refa e fazer correções quando necessário - con-
trole da atividade cognitiva, da responsabilidade 
dos processos executivos centrais que avaliam e 
orientam as operações cognitivas).

A metacognição pode, então, ser vista como a 

capacidade chave de que depende a aprendiza-
gem, certamente a mais importante: aprender a 
aprender, o que por vezes não tem sido contem-
plado pela escola. (RIBEIRO, 2003)

O processo avaliativo parte da intencionali-
dade educativa e da observação contínua 
das crianças. Na Educação Infantil, a ação 
pedagógico-pastoral é conduzida pelos 
objetivos delineados para cada grupo por 
faixa etária com relação aos campos de 
experiências, permeados de múltiplas lin-
guagens. Os objetivos não possuem ca-
ráter quantitativo, mas são amplos. Eles 
são orientadores do processo de acom-
panhamento e avaliação contínua, o qual 
é perpassado por etapas que qualificam 
o diagnóstico, o acompanhamento, a re-
flexão e a avaliação, além de consolidar 
a efetividade do currículo na educação 
marista, buscando realizar o processo 
avaliativo por meio das observações ativas 
e da escuta sensível, dos múltiplos registros 
e da sistematização do processo de análise 
e reflexão pedagógico-pastoral.

DICA: Sobre o processo de análise e reflexão 
pedagógica, pesquise Edwards, Gandini e For-
man (2017).

A avaliação das crianças pequenas pre-
cisa ser pensada e realizada de modo 
muito cuidadoso. É necessário ter clare-
za sobre as diferenças pessoais, estilos 
cognitivos e de relacionamento, assim 
como evitar práticas comparativas e 
classificatórias. Em seu desenvolvimen-
to, as crianças apresentam muita di-

ambiguidade, mistério e fascínio. Isto é, 
razão e emoção se potencializam e ge-
ram a integralidade dos seres humanos.  

Com isso, é possível concluir quanto aos pro-
cessos de investigação e de criação científica e 
artística que “o artista confere forma subjetiva a 
conteúdos objetivos, enquanto o cientista con-
fere forma objetiva a conteúdos subjetivos”. (DE 
MASI, 2003, p. 470)

Para criar com as linguagens e as tec-
nologias, a matéria-prima para a criação 
precisa ser investigada e produzida pelas 
crianças em suas próprias experiências. 
Nesse tipo de processo, a criança cria 
por meio de suas vivências, rememoran-
do seu repertório de vida para, com ele, 
subsidiar a sua criação. Uma considera-
ção importante relacionada à criação é 
que, embora seja inédita na mente do 
sujeito criador, ela pode ou não ser iné-
dita para a humanidade. 

É preciso estar ciente, entretanto, que há tam-
bém processos criativos que possuem um ca-
ráter visionário, quando brilham de súbito na 
mente das crianças soluções para as situações-
-problema, sem a necessidade de vasculhar à 
procura de matéria-prima para sua criação.

A opção por uma metodologia com es-
sas características na Educação Infantil 
marista possibilita às crianças se consti-
tuírem como atores sociais, produtoras 
de história e cultura, sujeitos de direitos 
e protagonistas de sua aprendizagem; ao 
professor, ela lhe permite constituir-se 
como pesquisador das crianças, formula-
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versidade e estão constantemente em 
transformação. Fazer afirmativas con-
clusivas sobre crianças pequenas pode 
induzir a processos de discriminação e 
até mesmo de exclusão. 

Numa metodologia de ação pedagógico-
-pastoral como a que é aqui apresenta-
da, os elementos dinâmicos têm grande 
importância para a avaliação, pois são 
responsáveis pelos contínuos feedbacks, 
pelas retomadas e mudanças de estraté-
gia no momento do acontecimento dos 
processos e não apenas no final deles. 
A avaliação final é, portanto, o momento 
no qual, contemplando o percurso reali-
zado, isto é, a trajetória dos processos, se 
estabelece aquilo que foi conseguido no 
percurso educativo como um todo. 

5.4 Em direção a uma documentação 
pedagógica

A expressão “documentação pedagógi-
ca” foi introduzida no contexto educacio-
nal do Brasil com base nas experiências 
pedagógicas da rede municipal de ensi-
no da cidade de Reggio Emilia, Itália, e 
corresponde a uma narrativa que dá vi-
sibilidade aos processos de construção 
de conhecimento das crianças e aos 
percursos educativos que cada grupo e 
cada escola vive. A documentação peda-
gógica evidencia a coerência entre vida 
cotidiana e modelos teóricos, objetivos 
de aprendizagem e procedimentos para 

alcançá-los e interpretação do processo 
de construção de conhecimentos, ou 
seja, da avaliação. 

DICA: A educadora Madalena Freire também 
nacionalmente nos inspira em processos re-
lativos ao registro, documentação e avaliação 
no contexto da Educação Infantil. Pesquise em 
FREIRE, M. Observação, registro e reflexão: ins-
trumentos metodológicos I. São Paulo: Espaço 
Pedagógico, 1996.

Dica: Assista o documentário “Se siente um co-
lor” sobre a qualidade na educação infantil na 
Comunidade Europeia.

Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=RDZHghlc3sM>.

A documentação pedagógica, com-
preendida na perspectiva da educação 
marista, se dá principalmente por meio 
das ferramentas dinamizadoras da ação 
pedagógico-pastoral: observação aten-
ta e escuta sensível, múltiplos registros 
e  acompanhamento do processo pela 
análise e reflexão – sedimentados numa 
metodologia estruturada na problema-
tização, investigação, invenção e criação 
e no acompanhamento e avaliação. A 
documentação pedagógico-pastoral visa 
a acompanhar os percursos das crian-
ças, das aprendizagens e das ações do-
centes. Isso é feito através de registros 
coerentes, detalhados, que servem de 
elementos problematizadores das prá-
ticas desenvolvidas nas escolas, oportu-
nizando espaços e tempo de diálogo, de 
confronto e de interrogação, de narração 
do realizado. 

DICA: Assista ao vídeo As escolas de Educação 
Infantil de Reggio Emilia, Itália. 

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=-
4j8mtA_iDss>.

A documentação pedagógico-pastoral 
não é apenas a união ou sobreposição 
de registros, pois também define o que 
pode e deve ser observado; ela envol-
ve todo o processo educativo-pastoral: 
a definição do que será documentado, 
a reflexão sobre os elementos escuta-
dos, os registros efetivados, buscando a 
construção compartilhada de significa-
dos e de narrativas, a comunicação dos 
processos de aprendizagem das, para e 
com as crianças. É um grande desafio do 
ponto de vista pedagógico-pastoral para 
o professor.

Documentar o vivido é tornar visível e legível as 
inúmeras situações que ocorrem nas creches e 
pré-escolas e que estão sujeitas a passar des-
percebidas senão forem objetos de reflexão e 
narração. É um processo no qual registramos, in-
terpretamos e relatamos. (SLUTSKY, 2016 p. 50)

A construção da documentação peda-
gógico-pastoral demanda uma definição 
sobre os dados que devem ser produ-
zidos em um processo educativo-pas-
toral, e, com base nesses elementos, 
estruturar análises e elaborar hipóteses 
interpretativas, considerando o contexto 
daquilo que foi escutado, observado e 
refletido. Interpretar os registros – foto-
gráficos, orais, vídeos – envolve a história, 
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forma, ela promove mudança nas rela-
ções de poder entre o adulto e a criança, 
porque compartilha responsabilidades, 
cria conflitos e permite a discussão de 
pontos de vista distintos.

“[...] um instrumento vital para a criação de uma 
prática pedagógica reflexiva e democrática, ca-
paz de assumir perspectiva comunicativa e refle-
xiva.” (DAHLBER;, MOSS; PENCE, 2003)

O cuidado estético com a organização 
e com os elementos da documentação 
é também um aspecto importante a ser 
considerado. É um ato de respeito, que 
enriquece e gratifica quem produz e 
quem lê ou vê a documentação. Na es-
tética, transparece os valores que fun-
damentam o processo pedagógico, inte-
grando ética e política. Os registros são 
a base empírica sobre a qual se constitui 
uma ação analítica e a construção narra-
tiva da experiência vivida.

“Para Bachelard (1989, p. 20), o destino do hu-
mano é poético e, portanto, ‘é preciso ter algo 
mais que imagens reais diante dos olhos. É pre-
ciso seguir essas imagens que nascem em nós 
mesmos, que vivem em nossos sonhos’. [...] An-
tes da razão prudente sobrepõe a dinâmica das 
mãos: ‘a imaginação é então cortante ou ligante, 
separa ou solda. Basta dar a uma criança subs-
tâncias bastante variadas para ver apresenta-
rem as potências dialéticas do trabalho manual’ 
(1991, p. 25).” (RITCHER, 2006)

A documentação pedagógico-pastoral 
pode ser efetivada em diferentes âmbi-
tos e suportes, especialmente com as 
novas tecnologias virtuais. Pode ser dis-

ponibilizada para a comunidade educati-
va de forma coletiva, concreta e/ou virtu-
almente, como mostras contínuas feitas 
por meio de painéis, instalações, vídeos, 
dossiês, diários, cartografias, exposições, 
mostras fotográficas, performances e 
portfólios, documentando as aprendiza-
gens dos grupos de crianças; ou, ainda, 
individualmente, às famílias, por meio de 
uma documentação específica da apren-
dizagem de cada criança.  

Documentar faz parte do papel do pro-
fessor, apresenta respeitabilidade ao seu 
ofício e contribui para que ele se constitua 
como um profissional pesquisador, tendo 
caráter formativo. A documentação pe-
dagógica demonstra as riquezas e poten-
cialidades das crianças, as estratégias que 
elas usam para aprender; permite que o 
acompanhamento das particularidades e 
a valorização de interações de qualidade, 
construindo outras possibilidades de atu-
ar. A documentação pedagógico-pastoral 
também pode ser tomada como um di-
álogo, um dispositivo de formação con-
tínua da equipe docente, desafiando o 
professor a expressar-se com responsa-
bilidade, de forma articulada e pública, o 
que, por conseguinte, desencadeia avan-
ços em sua prática educativa. 

“[...] a observação e a documentação são os ins-
trumentos nos quais se baseia a investigação 
sobre os processos educativos e de conheci-
mentos das crianças e dos adultos.” (REGGIO 
CHILDREN, 2014, p. 160)

a cultura e o momento específico de vida 
tanto do professor quanto das crianças. 
A reflexão sobre os registros é uma rica 
oportunidade para estabelecer relações 
entre prática e teoria, pois os pressupos-
tos que embasam a ação do professor(a) 
– como os direitos das crianças, as con-
cepções de criança e aprendizagem e a 
metodologia pedagógico-pastoral – são 
retomados para guiar a interpretação. A 
documentação pedagógico-pastoral não 
é realizada só pelos docentes, mas tam-
bém conta com a participação das crian-
ças e envolve a partilha com os pais.  

A documentação permite avaliar o pro-
cesso educativo-pastoral de ensino e de 
aprendizagens durante o seu percur-
so, subsidiando os planejamentos e as 
estratégias. Ela é vital para respaldar a 
construção da parte do currículo aberta 
para acolher os desejos, os interesses e 
as necessidades dos grupos de crianças. 
A documentação pedagógico-pastoral 
configura-se, para crianças e professo-
res, como um registro de processo e 
memória concreta e visível da aprendiza-
gem. Instiga a revisão das aprendizagens 
e encaminha ao seu aprofundamento, à 
reconsideração de teorias, à formulação 
de novas perguntas, que podem até se 
configurar como ponto de partida para 
novas aprendizagens. A documentação 
pedagógica-pastoral convida a refletir so-
bre os percursos, com um distanciamen-
to que favorece o desenvolvimento da 
metacognição e da autoconfiança. Dessa 
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As famílias das crianças também se be-
neficiam com a documentação realizada 
pela escola, porque podem acompanhar 
o desenvolvimento das crianças e qualifi-
car seus entendimentos sobre a propos-
ta pedagógica. Com isso, a documenta-
ção favorece o aumento da confiança das 
famílias na instituição de ensino, intensi-
ficando a relação com a escola e propi-
ciando o compartilhamento de ideias e 
responsabilidades. De modo mais amplo, 
ela gera e acompanha a história de vida 
das crianças e da instituição, de modo a 
conferir-lhe identidade e sentido de con-
tinuidade para quem chega, e ainda con-
cede visibilidade à qualidade educacional 
para além dos muros da escola, tornan-
do-se meio para obter apoio da comuni-
dade ao reconhecer a importância da es-
cola para desenvolvimento e socialização 
das crianças. Suas narrativas promovem 
os direitos das crianças, porque reavivam 
a presença dos sujeitos da educação.

Nessa perspectiva, a observação ativa e 
a escuta sensível, os múltiplos registros, o 
acompanhamento, as análises e reflexões 
realizadas ao longo do processo educati-
vo, dinamizando a metodologia de práti-
ca pedagógica para/com as crianças, per-
mitem a construção de sentidos para o 
acompanhamento do processo de ensi-
no e de aprendizagem, além de fornecer 
os elementos para a realização da docu-
mentação pedagógica.  

DICA: Alguns bons exemplos de documentação 
pedagógica podem ser vistos no livro As lingua-
gens da comida, de Reggio Children (2015).

A documentação pedagógico-pastoral 
também oferece uma imensa possibilida-
de de discussão sobre o trabalho peda-
gógico realizado com o grupo de crianças 
e sobre a didática proposta pela escola, 
assim como contribui para a autoavalia-
ção do professor e incentiva a troca de 
experiências entre os docentes. 

Por fim, a documentação pedagógica, 
como dizia Loris Malaguzzi, é um impor-
tante modo de comunicar aos pais aquilo 
que acontece nas escolas e de ofertar à 
comunidade uma nova visão de Educa-
ção Infantil, situada num tempo e espaço. 
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JORNADA DIÁRIA:  
Viver e aprender 
com as crianças 
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A palavra QUEBRA-CABEÇA
É irmã gêmea da palavra desafio.

Difícil e gostosa como um bom jogo.
Se você senta e tenta, a mente esquenta, 

QUEBRA-CABEÇA, mas compensa.

É bom vencer os desafios,
o que nos parecia impossível.

Se não vencer desta vez,
quebre a cara, tente e, de repente,

vem o sorriso de vitória.
(Elias José)

O ponto de partida para a organização 
da jornada diária das crianças na esco-
la é a vida em grupo. A escola de Edu-
cação Infantil é o lugar da convivência, 
do aprender a estar e a conviver com os 
outros. As crianças, a cada ano letivo, co-
meçam uma nova aventura de aprendi-
zagens pessoais e coletivas, e, para isso, 
precisam conhecer seus companheiros e 
companheiras de jornada, tanto os adul-
tos quanto as crianças, bem como o ter-
ritório onde irão realizar esse encontro. 
Para que essa integração entre as crian-
ças se realize, cabe ao professor investir 
muito tempo nas relações interpessoais 
e na organização da vida coletiva. 

Concomitantemente ao cuidado com as 
relações interpessoais, é fundamental 
que os espaços para a convivência sejam 
organizados. A Educação Infantil necessi-
ta oferecer para as crianças, mais do que 
espaços físicos, ambientes de vida, luga-

res povoados de objetos, de brinquedos 
e de materiais que as apoiem e desafiem-
nos nos seus devaneios, brincadeiras e 
investigações. Os espaços nas escolas de 
Educação Infantil são espaços de apren-
dizagem: espaços pensados para acolher 
e desafiar as crianças, e são pensados 
para as crianças viverem e aprenderem, 
construindo significados sobre si, o outro 
e o mundo. 

Mas a vida cotidiana somente ganha sen-
tido no decorrer do tempo. É no tempo 
que as crianças vivem. O tempo da es-
cola não pode ser apenas o cronológico, 
marcado pelo relógio; há que se oferecer 
às crianças tempos longos, tempos in-
tensos, tempos que garantam uma boa 
brincadeira e uma aprendizagem com 
sentido. A escola deve garantir o tempo 
da intensidade, que é o tempo da experi-
ência, daquilo que permanece e transfor-
ma cada um. 

Em grego clássico há mais de uma palavra para 
referir-se ao tempo. A mais conhecida entre nós 
é chrónos, que designa a continuidade de um 
tempo sucessivo. Aristóteles define chrónos 
como “o número do movimento segundo o an-
tes e o depois”, na Física (IV, 220a); percebemos 
o movimento, o numeramos e a essa numera-
ção ordenada damos o nome de chrónos. O 
tempo é, nesta concepção, a soma do passado, 
presente e futuro, sendo o presente um limite 
entre o que já foi e não é mais (o passado) e 
o que ainda não foi e, portanto, também não é 
mas será (o futuro).

Mesmo que chrónos tenha sido a palavra mais 
bem-sucedida e comum entre nós, não é a úni-
ca para designar o tempo. Outra é Kairós, que 

significa ‘medida’, ‘proporção’, e, em relação com 
o tempo, ‘momento crítico’, ‘temporada’, opor-
tunidade. (LIDDELL; SCOTT, 1966, p. 859) Uma 
terceira palavra é Aión que designa, já em seus 
usos mais antigos, a intensidade do tempo da 
vida humana, um destino, uma duração, uma 
temporalidade não numerável nem sucessiva, 
intensiva. (LIDDELL; SCOT, 1966, p. 45)

Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.
gov.br/biblioteca/educacao/0184.html>.

Numa perspectiva de currículo com base 
na experiência das crianças, as relações 
sociais, os espaços, as materialidades e 
os tempos são dimensões fundamen-
tais, pois oferecem o fundamento de 
onde emerge o currículo. As aprendiza-
gens das crianças acontecem a todo o 
momento, portanto, quanto mais rica e 
interessante for a experiência e a vida 
delas no dia a dia da escola, mais elas 
terão oportunidades de aprender por si 
mesmas. Trabalhar em uma abordagem 
curricular por campos de experiências 
(BRASIL, BNCC, 2018 p. 38), como vimos 
anteriormente, significa constituir “um 
arranjo curricular que acolhe as situa-
ções e as experiências concretas da vida 
cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que 
fazem parte do patrimônio cultural”. As 
DCNEB (2013, p. 97) ampliam essa con-
cepção de patrimônio, distinguindo os 
patrimônios cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico.
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do dia a dia que possibilitam às crianças 
independência pessoal e colaboração so-
cial. Além disso, ele necessita ter clareza 
de que, à medida que as crianças apren-
dem determinadas práticas ao longo do 
ano, é necessário reorganizar as tarefas 
da vida cotidiana, tendo em vista o cresci-
mento individual e as novas organizações 
do grupo estabelecidas com o passar do 
tempo. O cotidiano da escola necessita 
modificar-se conforme o crescimento e a 
experiência dos bebês e das crianças. Ou 
seja, deve-se fazer pequenas variações 
com base em um mesmo tema.

Refletir sobre as vozes e os gestos das crianças 
e que ao ouvi-las, podemos perceber caminhos 
apontados, potencializando os processos e pro-
piciando um espaço maior de trocas, interações 
e aprendizagens.  Da escuta nasce nossa inten-
cionalidade, marcada no planejamento.  (OSTET-
TO, 2018, p. 112)

Cada ação cotidiana realizada com as 
crianças deve ser pensada, analisada, 
avaliada, baseada em seus elementos 
educativos-pastorais, sociais, culturais e 
emocionais. As crianças podem ser con-
vidadas a compreender culturalmente os 
rituais da sua escola, da sua sociedade, e 
interpretá-los segundo a diversidade do 
mundo e das culturas. Essas aprendiza-
gens, apesar de serem consideradas sim-
ples, são fundamentais para as crianças 
antes dos seis anos, pois projetam a vida 
num mundo onde a diversidade social e 
cultural cada vez é mais intensa. 

Parece haver pouco, muito pouco, de criação 
e invenção naquilo que se mostra e apresen-
ta como rotineiro. Tem-se a impressão de que 
tudo é sempre igual. Por um lado, isso é ver-
dadeiro, porém, por outro, sabe-se que não 
é bem assim, pois a rotina pode relevar um 
processo dinâmico de produção, fabulação e 
variação do cotidiano.

(Currículo em Movimento, 2007, p. 190)

Vale considerar aqui que ao planejar ativida-
des cotidianas na jornada das crianças, a roti-
na revela o real processo dinâmico e de varia-
ção deste cotidiano. Uma turma é constituída 
de sujeitos com seus saberes e descobertas e 
que, na troca com seus pares, criam novos sa-
beres e novas descobertas que passam a ser 
reconhecidos e valorizados. As construções 
destes novos significados passam a constituir 
instrumentos e mecanismos para diversificar 
modos das atividades cotidianas acontecerem, 
bem como alimentam as situações de aprendi-
zagem diferentes das cotidianas.

Ao planejar atividades cotidianas na 
jornada dos bebês e das crianças, vale 
considerar que a rotina pode revelar um 
processo dinâmico e de variação des-
se cotidiano. As rotinas foram artefatos 
culturais criados para organizar o dia a 
dia das crianças na escola. Inicialmente, 
rígidas e marcadas pelo tempo crono-
lógico, elas foram sendo modificadas e 
começaram a incorporar as variedades 
de acordo com o grupo de crianças, as 
prioridades, seus desejos, possibilidades. 

Redimensionar a rotina como a experi-
ência de vida em uma jornada cotidiana 
a libera de suas amarras, mas mantém 

6.1 Vida cotidiana 

As ações que se realizam no dia a dia da 
escola efetivam práticas de conotação 
social e cultural que oferecem oportuni-
dades de interações sociais e de apren-
dizagem para os bebês e as crianças, por 
esse motivo, precisam ser muito bem 
pensadas e planejadas. Nos momen-
tos de acolhimento, de organização dos 
espaços, de vida coletiva, de cuidados 
pessoais, de brincadeira, de observa-
ção da natureza, de escuta de histórias, 
de investigações, de pintura, as crianças 
aprendem muito, especialmente sobre 
suas identidades pessoais e sociais, so-
bre sua cultura, valores e modos de ser e 
viver em sua sociedade. 

É inegável a necessidade de ensinar às 
crianças pequenas noções e atitudes 
que permitem viver em coletividade, 
como saber escutar o outro, pedir licen-
ça, agradecer, lavar as mãos após usar o 
banheiro, jogar o lixo na lata do lixo, res-
peitar o outro quando este estiver reali-
zando alguma atividade, fazer silêncio ao 
passar pelo corredor da escola, colabo-
rando com os colegas que estão nas sa-
las. Transmitir um conjunto de valores de 
convivência para elas é uma prática ética 
que contribui para que se tornem mais 
gentis e solidárias.  

Ao planejar as atividades cotidianas, é 
muito importante que o professor com-
preenda que são essas pequenas ações 
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uma estrutura que organiza a vida sem 
controlá-la. Ao longo do ano, as rotinas 
se modificam, pois as crianças vão cons-
tituindo maiores habilidades, ademais, 
o tempo para cada ação, movimento ou 
gesto se modifica. Os interesses, os sabe-
res e as descobertas da turma precisam 
ser reconhecidos e incluídos nas rotinas. 

As construções desses novos significa-
dos para a rotina constituem instrumen-
tos e mecanismos para diversificar os 
modos de as atividades cotidianas acon-
tecerem, bem como alimentam situações 
de aprendizagem diferentes das cotidia-
nas. Numa jornada para bebês e crianças 
pequenas da Educação Infantil, é preciso 
considerar especialmente as característi-
cas do grupo de crianças e os importan-
tes momentos de brincadeira que não 
são dirigidos pelos professores, mas pe-
las próprias crianças, e só exigem apoio 
dos adultos no sentido de organizar o 
espaço, as materialidades e o tempo: as 
situações decorrentes das necessidades 
de cuidado com o corpo das crianças e 
as aprendizagens de vida social, como 
a alimentação, higiene, entre outras, e 
aquelas programadas pelos adultos e 
pelas crianças. 

Fazer emergir esse currículo com seus 
valores, culturas, verdades e preconcei-
tos é função ética, política e estética da 
escola. Romper com hábitos, valores e 
posturas que foram construídos histo-
ricamente, mas que necessitam ser su-

perados, é fundamental para o exercício 
da vida em uma sociedade democrática. 
Superar ações racistas ou sexistas que 
invadem o cotidiano, impossibilitar o de-
senvolvimento do preconceito diante de 
alguma deficiência física ou característica 
pessoal, impedir o bullying sobre deter-
minada criança é tarefa do professor e 
da escola. É na aprendizagem das prá-
ticas cotidianas de vida coletiva que as 
crianças aprendem a riqueza da diversi-
dade humana.  

É no cotidiano que se revelam muitas das si-
tuações educativas importantes para as crian-
ças. Quando fazem uma fila que separa meni-
nos e meninas, quando a professora comenta 
sobre um penteado, vestimenta, ou mochila 
de uma criança ou deixa de comentar de ou-
tra, quando uma criança não quer dar a mão 
para a outra, quando duas crianças brigam 
pois não conseguem definir quem ganhou ou 
não um jogo. Todas essas cenas acontecem no 
dia a dia da escola, mas não são escutadas ou 
observadas pelo adulto que deixa passar im-
portantes aprendizagens.

“Bullying é um termo da língua inglesa (bully = 
‘valentão’) que se refere a todas as formas de 
atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencio-
nais e repetitivas, que ocorrem sem motivação 
evidente e são exercidas por um ou mais indiví-
duos, causando dor e angústia, com o objetivo 
de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a 
possibilidade ou capacidade de se defender, 
sendo realizadas dentro de uma relação desi-
gual de forças ou poder. O bullying se divide em 
duas categorias: a) bullying direto, que é a forma 
mais comum entre os agressores masculinos 
e b) bullying indireto, sendo essa a forma mais 
comum entre mulheres e crianças, tendo como 
característica o isolamento social da vítima.”

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.
br/sociologia/bullying.htm>.

6.2 Territórios da infância  

As salas da Educação Infantil se caracte-
rizam por ter um mobiliário distinto, com 
espaços reservados para a brincadeira, 
a convivência com os livros, a medita-
ção, as construções, as artes, o cuidado 
com os animais, as tecnologias, as brin-
cadeiras de casinha e muitas outras pos-
sibilidades que vão se constituindo no 
próprio processo pedagógico-pastoral. 
Fundamental é lembrar que os espaços 
da Educação Infantil não se resumem à 
sala, mas compreendem toda a escola, 
com seu pátio, parquinho, banheiro, co-
zinha, biblioteca, capela; todos são espa-
ços de aprendizagem para as crianças e 
podem ser utilizados no dia a dia, ou ao 
longo da semana. As crianças não preci-
sam estar “emparedadas” para aprender 
(TIRIBA, 2017). Aprender a observar aves, 
diferenciar seus cantos, procurar a vida 
nos canteiros, conversar sobre a vida dos 
pequenos animais que habitam suas ca-
sas, muitos são os modos de presentifi-
car a natureza nas escolas.

Hoje existe legislação que proíbe a criação de 
ambientes artificiais que prejudiquem a vida 
dos seres vivos e afetam o ecossistema. Ou 
seja, cantos em que animais sejam coletados 
da natureza e sejam objetos de pesquisa de 
estudantes não são permitidos por lei.



86

Matrizes Curriculares 
de Educação Infantil do Brasil Marista - 2019

Os territórios da infância também vão 
além dos muros da escola, se esparra-
mam pelas ruas das cidades, museus, 
sítios, trilhas, ou, ainda, filmes, livros, 
viagens. Os territórios habitados pelas 
crianças são fontes inesgotáveis de pro-
blemas, dúvidas, interrogações, contem-
plação, alegria, compromisso. Conhecê-
-los e convidar as crianças para visitá-los 
e partilhar essas experiências com todos 
é uma prática para transcender os mu-
ros escolares. 

Além dos territórios físicos, há dois muito 
interessantes na infância: os territórios 
imaginários, que ocupam grande parte 
do universo afetivo das crianças peque-
nas e estão presentes em seus dese-
nhos, suas dramatizações, brincadeiras 
de faz de conta, conversas, fabulações; e 
também um outro, mais recente, que é o 
da vida virtual, ainda pouco compreendi-
do pelos professores e pais, mas já mui-
to presente na vida das crianças. Ambos 
são desafiadores e, por fazer parte dos 
universos das crianças, precisam ter lu-
gar na escola. Os desenhos animados, os 
programas de computador, os games, as 
personagens, as imagens, as narrativas 
audiovisuais, todos fazem parte do dia 
a dia das crianças e é necessário haver 
um compromisso da escola no sentido 
de refletir sobre esse tema, compreen-
dê-lo e validar e, até mesmo, proteger as 
crianças de certas mídias ou do excesso 
do consumismo.

Atualmente, a rede mundial de compu-
tadores (www, web ou internet) coloca 
à disposição de qualquer pessoa (que 
tenha acesso a ela) um acervo enorme 
de informações, por meio de textos, ima-
gens, vídeos etc. Informações tanto de 
caráter científico como artístico. Museus 
disponibilizam imagens de obras com re-
cursos que permitem observação em de-
talhe, o que não ocorre para um visitante 
real. Cantores, músicos e orquestras dis-
ponibilizam vídeos de suas interpreta-
ções. Pode-se ler verbetes de dicionário 
sobre “marimba”, ver fotos e também 
assistir a vídeos com performances de 
instrumentistas e orquestras.

O professor de Educação Infantil precisa 
estar muito consciente desse novo para-
digma de conhecimento, circulação de 
conhecimentos, acesso ao conhecimen-
to e avaliação das fontes de informação. 
Ele necessita investir em sua autoforma-
ção como internauta capaz de selecionar 
materiais de qualidade para partilhar 
com as crianças – não apenas o que foi 
produzido para crianças!

É possível que a escola não tenha uma 
harpa ou uma marimba, nem um harpista 
ou um percussionista que toque marim-
ba; talvez não seja possível ver nos arre-
dores da escola uma juriti-pupu toman-
do banho ou uma onça nadando, o que 
pode ser feito por meio de vídeos dispo-
níveis na rede mundial de computadores.

Mas se a gente deixar uma casca de mamão e 
aparecer um sabiá interessado, acho que não 
tem problema, né?

Se a gente fizer uma espécie de caixa, com ti-
jolos, com uma abertura em um dos lados e ir 
depositando cascas de frutas e verduras, pos-
sivelmente vai chamar atenção de uma série 
de “animaizinhos de jardim” que vão se alimen-
tar e transformar tudo em terra novamente... 
Acho que não é proibido...

A transformação da casca do mamão em 
“terra” é bastante rápida e assim, pode ser 
acompanhada pelas crianças pequenas. Ou-
tras transformações, mais longas, podem de-
sanimar os pequenos. Ao se alimentar, esses 
“bravos” animaizinhos transformam o “lixo”, 
em “solo”, algo útil. Mostra que uma cultura de 
sustentabilidade não é algo tão distante e que 
pode ser praticado (e deve) no dia a dia.

Nesse contexto, precisamos afirmar a im-
portância de as crianças desfrutarem de um 
ambiente bonito, arejado, iluminado pelo sol, 
que ofereça conforto térmico, acústico e visu-
al. Mais que isso, entendendo que as crianças 
são seres da natureza, é necessário repensar e 
transformar uma rotina de trabalho que super-
valoriza os espaços fechados e propiciar conta-
to cotidiano com o mundo que está para além 
das salas de atividades. Já nos primeiros dias 
na IEI, podemos recebê-las no pátio, onde es-
tarão grandes bacias com água: elas vão ado-
rar dar banho em bonecas, brincar dentro das 
bacias, encher e esvaziar mil vezes os potinhos 
que colocarmos a sua disposição. Em dias de 
muito calor, os banhos de chuva e de manguei-
ra serão muito bem-vindos... quem é que não 
se lembra da alegria que proporcionam?

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/do-
cman/dezembro-2010-%20pdf/7161-2-9-arti-
go-mec-criancas-natureza-lea-tiriba/file>.
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A questão do território virtual vai muito 
mais além da preocupação com os jogos 
eletrônicos. Precisa ser enfrentada como 
recurso pedagógico. 

  

6.3 Diversidade de materialidades

Outra importante dimensão para a orga-
nização da jornada diária dos bebês e das 
crianças na escola de Educação Infantil 
são os materiais e as oportunidades de 
criação que eles oferecem. As crianças 
não necessitam de muitos materiais, mas 
de materialidades que convidem para a 
criação, construção, elaboração, brinca-
deira, conversa e reflexão. Os campos 
de experiências estão vinculados a um 
conjunto de objetos, situações, imagens 
e linguagens relacionados aos sistemas 
simbólicos da cultura que o instituem, e, 
por essa razão, são capazes de evocar e 
provocar experiências e aprendizagens 
mais complexas. 

Pôr à disposição dos bebês e das crian-
ças brinquedos, livros, jogos, materiais 
não estruturados, elementos da natureza 
e ferramentas é o melhor meio de acom-
panhar o que eles gostam, o que fazem 
com aquilo que lhes chama a atenção, 
como organizam seus espaços de brin-
cadeira, quais elementos fazem parte de 
suas vidas e imaginários. O amor e o res-
peito pela natureza nascem do contato 
que se tem com tudo aquilo que o mundo 
natural nos possibilita; a admiração pelas 

diferentes culturas nasce das histórias ou-
vidas, das receitas culinárias experimenta-
das, das músicas ouvidas e das danças no 
dia a dia da escola. As materialidades con-
densam ideias, símbolos e signos. 

As crianças pequenas gostam muito de 
colecionar e constituir seus tesouros se-
cretos. Como aponta o poeta Manoel de 
Barros, são “às coisas desimportantes e 
aos seres desimportantes” que as crian-
ças mais dão respeito. Ter na escola o 
direito de utilizar materiais – importan-
tes e desimportantes – coletivos, fazer 
coleções, ocupar as paredes e mesas 
com registros materiais das experiências 
realizadas e compartilhar com os amigos 
e amigas seus brinquedos favoritos são 
direitos das crianças. Também é impor-
tante que as crianças possuam lugares 
na sala para deixar alguns objetos pes-
soais e tenham acesso a ferramentas cul-
turais para explorar as materialidades. 
Como recortar se as tesouras não têm 
fio? Como pintar um painel com pincéis 
pequenos e redondos? Ter atenção à se-
leção de materiais disponibilizados para 
as crianças e favorecer o uso deles é ta-
refa docente. 

DICA: Assista ao filme Só dez por cento é men-
tira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros, 
de Pedro Cezar, Artezanato Eletrônico, 2009.

6.4 Modos de conviver

As escolas, por muitos anos, organizaram 
as crianças como uma “massa informe”, 
sem nome, sem identidade, “um aluno 
qualquer”, assim era compreendida a 
igualdade entre todos. Atualmente, acre-
ditamos que a igualdade de direitos enca-
minha para a possibilidade de diversidade 
de experiências e de modos de ser. Na 
Educação Infantil, as crianças estão apren-
dendo a se conhecer, a fazer suas esco-
lhas, a descobrir do que gostam ou não, 
de quem querem ser amigas, com quem 
gostam de brincar. Essas são aprendiza-
gens importantes e que só acontecem 
se as crianças tiverem a oportunidade de 
conviverem de distintos modos.

“[...] temos o direito a ser iguais quando a nos-
sa diferença nos inferioriza; e temos o direito 
a ser diferentes quando a nossa igualdade 
nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 
igualdade que reconheça as diferenças e de 
uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades.” (Boaventura de 
Sousa Santos apud Sousa, 28 nov. 2011)

Para poder relacionar-se e construir sen-
timentos de companheirismo ou amiza-
de com os demais, as crianças precisam 
aprender a se expressar, isto é, identifi-
car e nomear seus sentimentos, descre-
ver como se sentem, escutar as manifes-
tações dos demais. Descobrir aquilo que 
gosta ou não de fazer, ao realizar as tare-
fas propostas ou acompanhar os colegas. 
Conhecer seus limites e aprender a dizer 
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manifestá-las, ter espaço e tempo para 
falar sobre os temas que as preocupam. 
A escola infantil apresenta uma infinida-
de de tarefas formativas que muitas ve-
zes não constam ainda dos currículos, 
mas que são fundamentais para as crian-
ças, conformam uma tarefa geracional 
para o aprender a conviver e participar. 

Expressar às crianças sentimentos, mos-
trar a humanidade dos adultos, com suas 
dúvidas, decisões, respeito ao outro, 
esse é um modo de estabelecer empatia 
com as crianças e também relações mais 
horizontais. A brincadeira, o humor, a 
alegria, a imaginação são elementos que 
conduzem a uma melhor forma de com 
elas conviver.  

Conforme a avaliação dos professores 
que trabalham com as turmas, pode-se 
organizar na escola situações de apren-
dizagem planejadas para acontecer no 
coletivo, com os grandes grupos, de for-
ma diversificada em pequenos grupos 
ou mesmo para que possam ser realiza-
das individualmente, atendendo, dessa 
maneira, às necessidades específicas, 
às preferências, respeitando os ritmos 
pessoais. É importante estar atento ao 
fato de que várias crianças na Educação 
Infantil passam muito tempo na escola e, 
portanto, também têm necessidade de 
ficar sozinhas, afastadas do grupo por al-
guns períodos, sem que isso seja indício 
de algum problema. 

Com os bebês e as crianças pequenas, o 
direito de aprender é ricamente exercido 
por meio dos espaços e de situações pla-
nejadas para serem realizadas em peque-
nos grupos. O pequeno grupo possibilita 
maior eficácia comunicativa. As crianças 
conseguem ter maior atenção num grupo 
mais restrito. Constituir pequenos grupos 
propicia que as aprendizagens se efeti-
vem. Há a possibilidade de maior respeito 
ao tempo de aprendizagem de cada indi-
víduo, permitindo que as crianças con-
versem, façam escolhas, reflitam sobre 
os critérios que utilizam para escolher, 
ao mesmo tempo, possibilita que haja a 
proximidade do professor para realizar a 
escuta e observação delas em interação. 

6.5 Tempos de ser criança 

O tempo e o espaço pensados para a 
jornada diária não podem ser rígidos ou 
homogeneizados, pois não visam à atu-
ação uniforme do grupo por meio de 
trabalhos iguais e dirigidos de modo que 
aconteçam no mesmo momento, repro-
duzindo modelos questionáveis. A arti-
culação do tempo e do espaço permite 
diferentes tipos de interações, diversida-
de nas ações das crianças, respeitando 
suas diferenças individuais e ofertando 
tempo para que as crianças possam pro-
duzir as culturas infantis. Dessa forma, 
a organização da jornada diária precisa 
reservar generosos momentos para que 

sim e não. Analisar uma experiência vivi-
da no grupo, escutando e observando os 
pontos de vista diferentes e constituindo 
uma narrativa alternativa, com base nas 
diferentes perspectivas. 

Essas aprendizagens pessoais parecem 
fáceis e naturais, mas não o são; elas 
estão permeadas de conceitos políticos, 
preconceitos, estereótipos. As crianças 
precisam aprender a identificar suas 
emoções, confiar que serão aceitas ao 
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cada grupo de crianças vivencie uma si-
tuação de aprendizagem diferente dos 
demais grupos em tempo simultâneo, 
permitindo a coexistência de modos de 
ser e atuar das crianças, respeitando os 
diferentes ritmos e o tempo de aprendi-
zagem de cada um.

Nessa perspectiva, é preciso organizar 
o tempo previsto para as situações de 
aprendizagem que acontecerão simul-
taneamente, a fim de permitir uma coe-
xistência de tempo para interações, um 
tempo para efetivação das propostas e 
um tempo de registro para a memória do 
grupo. O tempo não é tomado aqui como 
um período cronológico, mas como um 
tempo de aprendizagem que reconhece 
a influência dos sujeitos, dos espaçotem-
pos, dos processos biológicos, sociais e 
ambientais e das interações como deter-
minantes do desenvolvimento de apren-
dizagem de cada criança. 

Os diferentes tempos das crianças preci-
sam ser considerados na jornada diária. 
Tempos nos quais elas podem viver com 
a intensidade e as competências que 
lhes são próprias, levando em considera-
ção suas necessidades, seus interesses e 
suas diferenças; um tempo rico em ações 
e relações que convidam as crianças a in-
vestigar, escolher, decidir, experimentar, 
errar, construir, criar, partilhar materiais 
e espaços, trabalhar sozinhas, com os co-
legas, em pequenos e grandes grupos e a 
refletir sobre suas experiências.

6.6 Estratégias de organização de ação 
pedagógica

A proposta curricular, como foi visto ao 
longo deste documento, possui uma or-
ganização de dupla entrada: por um lado, 
as demandas expressas pelas crianças, e, 
por outro, a garantia de que todas elas 
terão a oportunidade de acessar deter-
minados objetivos de aprendizagem e 
de desenvolvimento considerados pela 
escola e pelo Estado brasileiro, como os 
conhecimentos essenciais,  fundamen-
tais para a Educação Infantil. Projetar a 
ação educativo-pastoral com base na or-
ganização de um plano de jornada é uma 
necessidade, realizar um trabalho peda-
gógico com essa dupla face, um desafio.

Essa jornada está estruturada em três 
pilares: 

• a vida cotidiana, com seus tempos, 
espaços de convivência, materiali-
dades, como vimos anteriormente, é 
o primeiro aspecto a ser planejado, 
o qual é transformado ao longo do 
processo pedagógico-pastoral pelas 
experiências das crianças. É muito 
importante para elas compreende-
rem como a sua turma funciona, 
quem são seus colegas e quais são 
suas opções. Planejar a vida cotidia-
na oferece estabilidade e segurança 
para a caminhada do processo gru-
pal e convida as crianças  a se auto-
-organizarem, a aprender a antecipar 

o que vai acontecer ao longo de cada 
dia ou semana, a propor mudanças, 
respeitando a realidade, a necessida-
de e a dinâmica de cada grupo;

• o segundo pilar é a ênfase na brin-
cadeira e nas interações, que são os 
aspectos centrais da constituição da 
subjetividade infantil, seu modo es-
pecial de estabelecer vínculos e inte-
ragir com as outras crianças e a ação 
principal para o desenvolvimento da 
imaginação e compreensão do mun-
do por elas. Apesar de ser um direito 
fundamental de todas as crianças, é 
preciso que os adultos viabilizem os 
espaços de brincadeira. Muitas ve-
zes, na escola não se prioriza o brin-
car, mas é o brincar que permite a 
escolha e o protagonismo das crian-
ças. Brincar é o modo central a partir 
do qual elas pensam e aprendem;  

• e, por fim, vem a organização percur-
sos de aprendizagem, considerados 
pelos adultos como importantes para 
o desenvolvimento das crianças. Per-
tencem a essa categoria: os tempos 
de aprendizagem da vida cotidiana, 
as ambiências internas e externas e 
os projetos construídos em interlo-
cução com as crianças pequenas. 

Ao tentar trabalhar pedagogicamente 
com essas três variáveis, é preciso pen-
sar como conjugá-las. Pode a escola con-
templar os diferentes direitos de apren-
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centralidade, e, por fim, assumindo a lide-
rança. Ao procurar orientar seu trabalho 
por meio da organização do tempo, do 
espaço e dos materiais para as crianças 
em suas vivências escolares, ele busca de-
cifrar, com os alunos, suas necessidades e 
interesses e coloca-os em relação com os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento definidos pela BNCC e pelas orien-
tações da Rede Marista. Cabe a ele, com 
apoio do coordenador pedagógico, dos 
colegas e com a parceria das crianças, a 
responsabilidade de observar, registrar, 
selecionar, refletir, avaliar, decidir e pla-
nejar as ações e intervenções necessárias 
para que o fazer pedagógico seja pautado 
na coerência entre teoria e prática. 

Todas as estratégias de organização do 
trabalho pedagógico-pastoral, centrado 
na aprendizagem das crianças, desde as 
situações e espaços de aprendizagem 
fundados nas experiências da vida co-
tidiana até os percursos de problemati-
zação,  investigação e invenção, devem 
evidenciar compromisso não apenas 
com aquilo que as crianças sabem, mas 
também focalizar a maneira como elas 
desenvolvem suas ideias, experiências, 
valorizando o sujeito-criança como por-
tador de direitos, capacidades e saberes. 

As estratégias de organização do traba-
lho pedagógico-pastoral também neces-
sitam valorizar e incluir as criações das 
crianças, como suas falas, desenhos e 
imagens, por intermédio de registros de 

todos os processos experimentados, ofe-
recendo elementos para análise dos con-
textos e das relações construídas, bem 
como para intervenções necessárias, via 
novas situações de aprendizagem.

6.6.1 Espaços e situações de vida e 
aprendizagem 

Situações de aprendizagem são todas as 
atividades planejadas, ou não, que ofe-
recem a possibilidade de construção do 
conhecimento por parte das crianças. 
São as ações do fazer pedagógico no 
cotidiano escolar. O professor é respon-
sável pelo planejamento indireto das si-
tuações de aprendizagem para a jornada 
diária. A forma de elaboração da jornada 
pode contemplar situações significativas 
e diversificadas, voltadas ao desenvol-
vimento de múltiplas linguagens, envol-
vendo diferentes campos de experiên-
cias e considerando tempos e espaços 
de aprendizagem, diferenças individuais 
e interesses das crianças. 

Ao planejar, por intermédio de sua obser-
vação das crianças, o professor cria um 
contexto no qual a aprendizagem surge 
como uma produção grupal e pessoal. 
Ela passa a acontecer por meio de desco-
bertas e atribuições de significados, em 
um processo dinâmico de construção e 
desconstrução que leva em consideração 
a diversidade,  individualidade,  heteroge-
neidade,  simultaneidade e  coexistência 

dizagem, os campos de experiências, os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento previamente delineados e, mes-
mo assim, manter o foco principal nas 
ideias, falas e/ou ações que emergem 
das interações estabelecidas nos gru-
pos de crianças? Sim. Como afirma John 
Dewey (2012), em um texto produzido 
em 1909, é preciso constituir linhas de 
continuidade entre as ações e as ideias 
das crianças e os saberes e conhecimen-
tos científicos, culturais, artísticos, tecno-
lógicos e ambientais. 

A abordagem das escolas maristas para 
o planejamento da Educação Infantil pro-
cura contemplar esse desafio com base 
na disposição de constituir uma proposta 
pedagógico-pastoral por meio do diálogo 
com as crianças, das indicações dos direi-
tos de aprendizagem, campos de expe-
riências e objetivos de aprendizagem da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
assim como na proposição de um cami-
nho metodológico que se assente na ação 
docente, com suas ferramentas dinami-
zadoras e sua pratica pedagógico-pasto-
ral pautada nos elementos estruturantes 
que necessitam estar presentes em todos 
os processos educacionais da escola. 

Nesse contexto, o professor atua como 
mediador entre as crianças – às vezes in-
direto, quase invisível, como quando es-
colhe um material e o disponibiliza para 
a exploração das crianças, às vezes to-
mando parte do processo, mas sem ter 
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dos modos de ser e atuar das crianças. 
Contextos apresentados em forma de de-
safios podem ser organizados para gerar 
conhecimento via interações. Durante a 
vivência das situações de aprendizagem, 
questões que emergem nos grupos de 
crianças são constantemente avaliadas 
pelos professores; quando significativas, 
elas são legitimadas como pertencentes 
ao currículo, gerando novas situações de 
aprendizagem incorporadas na jornada 
da turma.

6.6.2 Projetos para investigação, 
invenção e criação infantil

 O trabalho com projetos parte do prin-
cípio da construção dos conhecimentos 
em “rede”, os quais são ampliados e cor-
relacionados de modo dinâmico a cada 
experiência interativa. O trabalho com 
projetos estabelece diferentes relações 
entre os campos de experiências, tor-
nando a observação, o levantamento 
de hipóteses, a investigação, a reflexão 
e a criação fontes cotidianas do desejo 
de aprender e, consequentemente, de 
aprendizagens significativas. 

A abordagem de projetos é importan-
te para desenvolver a parte da propos-
ta pedagógico-pastoral que tem como 
caminho metodológico a investigação 
e a criação. O desenvolvimento de um 
projeto pelas crianças se revela na in-
vestigação, negociação e coparticipação, 

envolvendo representações criativas em 
múltiplas linguagens. Por meio de proje-
tos, as crianças moldam suas experiên-
cias escolares, em vez de serem molda-
das por elas. Porém, não é um processo 
baseado na improvisação. Existe a ação 
do planejar, de projetar percursos com 
as crianças, antecedida da ação do pro-
fessor de prefigurar, o que facilita a análi-
se das possibilidades e dos rumos poten-
ciais do projeto durante todo o processo. 
Reorientações e reorganizações dos iti-
nerários de construção de conhecimento 
são práticas efetivas no desenvolvimento 
de um projeto.

Partindo de problematizações com 
potencial para o desenvolvimento de 
aprendizagens cognitivas, afetivas, físi-
cas, espirituais, sociais e metafóricas, as 
crianças levantam hipóteses, pensam em 
meios e recursos para resolvê-las, reali-
zam experimentações, buscam respos-
tas, representando-as de forma criativa, 
constroem conhecimentos e avaliam e 
socializam as aprendizagens. Os interes-
ses, as preferências e as ideias das crian-
ças direcionam todo o processo de inves-
tigação e invenção. 

Ao assumir os projetos, os professores, 
as crianças e os educadores configuram 
um grupo colaborativo (isto é, que cola-
bora, labora em conjunto) que constrói 
tanto os conhecimentos quanto os pro-
cessos de conhecimento e o planejamen-
to curricular. Assim, tal planejamento dei-

xa de ser exclusivo do professor; passa 
a contar com a coautoria das crianças, 
legitimando seus saberes e suas desco-
bertas. A participação efetiva da comu-
nidade educativa, com a inclusão dos 
familiares no processo, garante  discus-
sões e conflitos produtivos A culminância 
envolve a avaliação das crianças sobre o 
que aprenderam e conquistaram, com 
uma revisitação das representações do 
processo de aprendizagem, a fim de re-
conhecer o que foi conquistado. 
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Transição entre a Educação 
Infantil e os anos iniciais do 
Ensino Fundamental

7
Serão vários os momentos de transições que cada criança (ou grupo de crianças) viverá em seu 
processo de vida escolar: as grandes transições do CEI para a EMEI e da EMEI para EMEF. Todavia, 
também estão presentes as pequenas transições, como a mudança de professoras(es), a aprendi-
zagem do uso dos talheres para se alimentar sozinho, entre outras.
Cada transição merece ser vista como um compromisso da instituição, e deve ser acompanhada na 
perspectiva infantil, das famílias, das(os) educadoras(es), com o intuito de tornar esses momentos 
de transformação marcos do crescimento.
(Currículo da cidade de São Paulo. São Paulo, Educação Infantil, p. 138)
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Segundo a BNCC (2017, p. 49), a transição 
entre essas duas etapas da Educação Bá-
sica requer muita atenção, para que haja 
equilíbrio entre as mudanças introduzidas 
e garantam-se a integração e a continuida-
de dos processos de aprendizagens das 
crianças, respeitando suas singularidades 
e as diferentes relações que elas estabele-
cem com os conhecimentos, assim como 
a natureza das mediações de cada etapa. 
Com isso, torna-se necessário determinar 
estratégias de acolhimento e adaptação 
tanto para as crianças quanto para os 
docentes, de modo que a nova etapa se 
construa com base no que a criança sabe 
e é capaz de fazer, em uma perspectiva de 
continuidade de seu percurso educativo.

Para garantir as conexões entre as dife-
rentes etapas da formação educacional 
das crianças, é necessário respeitar a 
organização curricular de cada um dos 
níveis de ensino: os campos de experiên-
cias na Educação Infantil, as Áreas do Co-
nhecimento no Ensino Fundamental e as 
Disciplinas no Ensino Médio. Do mesmo 
modo, é importante o planejamento de 
situações de transição, tendo em vista sua 
importância pedagógica e também para a 
vida das crianças e suas famílias. 

Os sistemas educacionais e as escolas têm 
o compromisso de apoiar as famílias e as 
crianças na transição. Ao discutir como 
esta pode ser realizada, eles demonstram 
respeito, semelhantemente, ao definir as 
estratégias que podem ser construídas, 
oferecem-lhe coerência e valor pedagógi-
co. O apoio às crianças e a suas famílias 

passa pelo planejamento e pela troca de 
informações, documentos e materiais en-
tre os responsáveis pela educação esco-
lar das crianças, diretores, coordenadores 
e professores da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental. Quais aprendiza-
gens foram construídas pelas crianças na 
Educação Infantil? De que forma o Ensino 
Fundamental trabalha para articulá-las, 
valorizá-las e ampliá-las?

É muito importante que, além dos adultos, 
as crianças também sejam escutadas sobre 
a transição: como vivem este momento? 
Quais as expectativas delas? Nesse percur-
so, é propícia a criação de oportunidades 
de visitas das crianças da Educação Infantil 
à escola de Ensino Fundamental, para fa-
zer um piquenique, brincar no parquinho, 
olhar os cadernos e outros materiais, ir até 
a biblioteca escutar uma história, passar 
um dia ou turno na nova escola. Estimular 
que brinquem com as crianças do primeiro 
ano ou conversar com elas sobre a esco-
la ajuda a diminuir a ansiedade diante do 
novo. Essas estratégias buscam familiarizar 
as crianças, constituir novos laços afetivos, 
oportunizar que elas conheçam os espa-
ços e percursos que irão trilhar no próxi-
mo ano. Isto é, viabilizam que as crianças 
expressem seus sentimentos, compreen-
dendo essa nova etapa da educação como 
algo potente, alegre e motivador. 

Conversar sobre a experiência de ingresso 
no Ensino Fundamental de outras crianças, 
especialmente dos irmãos mais velhos, 
pode ser uma boa maneira de estabelecer 
uma troca de informações e construção de 

expectativas. As experiências de persona-
gens de histórias infantis ou dos desenhos 
animados são muito interessantes como 
relatos de vivências que podem ser signi-
ficativas para as crianças pequenas nesse 
momento de enfrentamento do novo. Ou-
tro modo de lidar com o tema é realizar jo-
gos dramáticos com situações de ingresso 
na escola: ir à cantina, comprar merenda, 
refletir sobre os materiais que são neces-
sários ter na mochila e os novos modos de 
organizar o dia a dia, falar das tarefas da 
escola etc. Por fim, vale também perguntar 
o que sabem de sua nova escola e deba-
ter as opiniões que têm sobre elas. Todas 
essas ações favorecem a construção da 
nova identidade como alunos da escola de 
Ensino Fundamental e criam uma boa re-
lação entre os contextos escolar e familiar, 
tendo em vista o bem-estar das crianças. 
Outro aspecto importante nessa etapa de 
transição diz respeito ao compromisso de 
interação entre os docentes da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, por meio 
da qual eles podem articular conhecimen-
tos, partilhar o fazer pedagógico e garantir 
que a educação seja uma experiência de 
continuidade.

A BNCC (p. 51-53) apresenta uma síntese 
das aprendizagens consideradas impor-
tantes para que as crianças ingressem 
com condições favoráveis no Ensino Fun-
damental. Não são pré-requisitos, pois as 
escolas não podem selecionar e exigir co-
nhecimentos prévios da Educação Infantil, 
mas elementos indicadores da aprendiza-
gem das crianças. 
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SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS PARA A TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

O eu, o outro e o nós

Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros.
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
Compreender o exercício da cooperação como elemento propulsor da aprendizagem.
Sentir-se pertencente ao grupo e à escola, demonstrando ações gradativas de respeito e cuidado consigo mesmo e com os outros.

Corpo, gestos e movimentos

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.
Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo.
Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio.
Coordenar suas habilidades manuais.
Consolidar a noção de consciência corporal, coordenando diversos movimentos motores necessários para sua interação com o meio. 

Traços, sons, cores e formas

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva.
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
Compreender a arte como meio gradativo de expressividade, valorizando a contemplação e a fruição como elementos da cultura.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.
Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de 
prazer e informação.

Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles.
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio 
de comunicação de suas experiências.
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para 
responder a necessidades e questões do cotidiano.
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de 
gráficos básicos etc.).
Usar as tecnologias para expressar seus conhecimentos e resolver problemas.
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A passagem das crianças da escola de 
Educação Infantil para o Ensino Funda-
mental precisa ser vista como uma tran-
sição que envolve um ritual de cresci-
mento da criança, de transformação na 
convivência com o grupo e de ingresso 
em outro modo de viver a escola. 

Na transição, muitas coisas se trans-
formam, modificam-se, outras, porém, 
permanecem. Assim, se, por um lado, os 
modos de consolidar as práticas educati-
vas podem ser diferentes em função da 
idade e/ou do papel social que a escola 
tem na vida das crianças de 6 a 10 anos, 
por outro, os princípios e valores perma-
necem, pois eles são adequados para a 
formação humana que acontece durante 
toda a vida escolar.

Todavia, também estão presentes as peque-
nas transições, como a mudança de professo-
ras(es), a aprendizagem do uso dos talheres 
para se alimentar sozinho, entre outras.

Cada transição merece ser vista como um 
compromisso da instituição, e deve ser acom-
panhada na perspectiva infantil, das famílias, 
das(os) educadoras(es), com o intuito de tor-
nar esses momentos de transformação mar-
cos do crescimento.  
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Complementar e 
compartilhar a educação 
das crianças: o trabalho 
conjunto da família e da 
escola

8
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As DCNEI (art. 7º., inc. II) indicam que as 
propostas pedagógicas das instituições de 
Educação Infantil devem assumir a respon-
sabilidade de compartilhar e complemen-
tar a educação e o cuidado das famílias 
para com as crianças (DCNEB, 2013, p. 98).

Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a pro-
posta pedagógica das instituições de Educação 
Infantil deve garantir que elas cumpram plena-
mente sua função sociopolítica e pedagógica: I 
- oferecendo condições e recursos para que as 
crianças usufruam seus direitos civis, humanos 
e sociais; II - assumindo a responsabilidade de 
compartilhar e complementar a educação e 
cuidado das crianças com as famílias.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dm-
documents/pceb020_09.pdf>.

Ao falarmos de compartilhar, apontamos 
a função social da Educação Infantil (cre-
che e pré-escola) de acolher crianças en-
tre 0 e 5 anos e 11 meses, partilhando 
com as famílias o processo de forma-
ção humana e a constituição da crian-
ça pequena em suas potencialidades e 
singularidades. A Educação Infantil tem 
também uma importante função política, 
isto é, contribuir para a aprendizagem 
de conviver com todos na polis – meni-
nos e meninas aprendem a conviver com 
pessoas diferentes de seu grupo familiar, 
aprendem a dialogar, a identificar suas 
emoções, a falar de seus sentimentos, 
a compartilhar pensamentos, a chegar 
a acordos que visem ao bem-estar co-
mum. A experiência da vida em coleti-
vidade ensina a participação social, ele-
mento fundamental para o exercício dos 

direitos de cidadania. Ao pensarmos em 
uma perspectiva de complementação, a 
função pedagógico-pastoral da escola de 
Educação Infantil é o lugar privilegiado 
para a ampliação, diversificação e apro-
fundamento de saberes e conhecimen-
tos de diferentes naturezas.

A família é a responsável pela escolha dos 
modos de educar as crianças no mundo 
privado. É ela que define os valores que 
considera importante transmitir aos bebês 
e às crianças pequenas. A escolha da esco-
la precisa estar em sintonia com os valores 
familiares, dando continuidade ao ensino 
desses valores no espaço público. Como 
foi apresentado no início do documento, 
os centros educacionais maristas têm o 
compromisso de desenvolver valores com 
os bebês e as crianças pequenas em todas 
as suas práticas educativas. Valores como 
espírito de colaboração e cooperação, co-
ragem, formação e manutenção do bem 
comum, vivência da espiritualidade, con-
fiança, simplicidade e solidariedade per-
meiam o cotidiano da Educação Infantil. 

A família constitui o primeiro contexto de edu-
cação e cuidado do bebê. Nela ele recebe os 
cuidados materiais, afetivos e cognitivos ne-
cessários a seu bem-estar, e constrói suas pri-
meiras formas de significar o mundo. Quando 
a criança passa a frequentar a Educação Infan-
til, é preciso refletir sobre a especificidade de 
cada contexto no desenvolvimento da criança 
e a forma de integrar as ações e projetos edu-
cacionais das famílias e das instituições. Essa 
integração com a família necessita ser manti-
da e desenvolvida ao longo da permanência 
da criança na creche e pré-escola, exigência 
inescapável frente às características das crian-

ças de zero a cinco anos de idade, o que cria 
a necessidade de diálogo para que as práticas 
junto às crianças não se fragmentem. (Parecer 
CNE/CEB no 20/2009, Brasil, 2009)

A escola, ademais, pode oferecer às 
crianças pequenas algumas experiências 
de vida que a família, muitas vezes, não 
tem como realizar, como a possibilida-
de de aprender a praticar esses valores 
num grupo de pares. Essa é uma situação 
complexa para as crianças pequenas, um 
desafio constante. É especialmente no 
convívio com os colegas que elas prati-
cam esses valores. É na construção dos 
relacionamentos de amizade e compa-
nheirismo que aprendem a interagir, a 
brincar, que ampliam as suas culturas in-
fantis, resolvem conflitos e pedem auxílio. 

Esta é a responsabilidade da escola de 
Educação Infantil: comprometer-se com 
uma pedagogia que garanta às crianças 
uma experiência de infância, de poder fa-
zer algo pela primeira vez, de errar e fazer 
novamente, de partilhar e aprender com 
o outro, por extensão, uma experiência 
de vida coletiva solidária e fraterna. “É pre-
ciso uma aldeia para educar uma criança”, 
diz um ditado africano.  Portanto, acredi-
tamos na potência da ação conjunta, no 
fortalecimento dos laços educativos que 
se constituem entre família, escola e co-
munidade. Compartilhar, trocar, ampliar 
e/ou complementar a educação de nos-
sas crianças é uma responsabilidade de 
todos. Uma responsabilidade ética, com-
prometida com a transformação social. 
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