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NOTA DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL – 

NEPEI/UFMG – SOBRE O DOCUMENTO “PERCURSOS CURRICULARES E TRILHAS DE 

APRENDIZAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

  

Belo Horizonte, 12 de abril de 2021. 

   

Movidos pelo compromisso histórico do NEPEI/UFMG com a defesa dos direitos das crianças, vimos 

nos manifestar sobre o documento PERCURSOS CURRICULARES E TRILHAS DE 

APRENDIZAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE EM 

TEMPOS DE PANDEMIA, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

  

Antes de mais nada,  é preciso ressaltar que o documento não expressa posição consolidada ou 

hegemônica da Faculdade de Educação da UFMG, nem em relação ao debate sobre currículo e 

campos de experiência, largamente pesquisados pela área da Educação Infantil, nem tampouco em 

relação ao trabalho com leitura e escrita com crianças de quatro e cinco anos. Destaca-se ainda o 

fato de o  texto não retratar  a área dos Estudos da Infância e da Educação Infantil. 

  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2009), os diversos pareceres 

emanados pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, os documentos orientadores do Ministério 

da Educação – MEC e, no caso de Belo Horizonte, as Proposições Curriculares para a Educação 

Infantil, elaborados nas duas primeiras décadas dos anos 2000, dão conta de que o Brasil  possui um 

arcabouço teórico e normativo que ampara a noção de que creches e pré-escolas constituem a 

primeira etapa da Educação Básica que possui, como finalidade, o desenvolvimento integral das 

crianças de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e 

social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB - Lei Nº 9.394/96, art. 29). 

Dessa definição, extraem-se proposições que se opõem à função propedêutica ou preparatória da 

Educação Infantil para a etapa seguinte. Os princípios éticos, estéticos e políticos, que devem 

sustentar a prática educativa; as noções de educar e cuidar como ações indissociáveis; a brincadeira 

e as interações como eixos estruturantes das propostas pedagógicas;  o conceito de currículo como 

conjunto de práticas que articulam saberes das crianças com os conhecimentos que integram o 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico; a avaliação como instrumento de 

reflexão sobre a prática pedagógica, na busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens 

das crianças, sem configurar-se como prática classificatória são algumas das formulações 

desenvolvidas pelo campo da Educação Infantil do qual participam estudiosos da infância de 

diferentes áreas disciplinares, como Pedagogia, Psicologia, Saúde, Sociologia, Antropologia, nas 

suas mais diferentes dimensões.  
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Os(as) pesquisadores(as) do NEPEI/FaE/UFMG integram espaços acadêmicos e políticos, nos quais 

esses princípios e essas proposições foram engendrados e nos quais continuam a ser ampla e 

vigorosamente debatidos. Os estudos científicos  desenvolvidos pelas duas linhas de pesquisa 

“Infâncias e Educação infantil”, dos Programas de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

UFMG e as atividades de extensão e de ensino orientadas e desenvolvidas pelo  NEPEI/FaE/UFMG, 

vêm contribuindo para a formulação das chamadas pedagogias participativas. Tais pedagogias têm 

buscado demonstrar que o trabalho pedagógico com crianças de zero a cinco anos não se reduz a 

progressões ou  gradações, que tomam como parâmetro pontos de chegada, como por exemplo a 

alfabetização. Nem tampouco pode se limitar a uma discussão genérica de adaptar atividades e 

exercícios tradicionalmente desenvolvidos com as crianças maiores, para torná-los, somente aos  

olhos dos adultos, mais lúdicos e atraentes para as crianças da Educação Infantil. 

  

Quanto ao papel da Educação Infantil no processo de apropriação da linguagem escrita, ressaltam-

se as contribuições do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (MEC/UFMG/UNIRIO/UFRJ, 

2014-2016). A utilização do material didático desse projeto, nas ações do PNAIC 2017, na formação 

de professoras da pré-escola de aproximadamente 5.200 municípios, reposicionou o debate nacional 

ao mostrar que não se trata de negligenciar as discussões ou de opor-se a práticas de leitura e de 

escrita no cotidiano de creches e pré-escolas, mas, ao contrário, de apresentar alternativas 

pedagógicas, consistentes e devidamente fundamentadas, nos estudos das áreas de Linguagem, 

Alfabetização, Literatura, Infância e Educação Infantil. 

 

Uma “escola para a infância” não pode ter como eixo “[...] percursos curriculares capazes de indicar 

os objetos de conhecimento essenciais em cada ano de escolaridade”, conforme prescreve o 

documento (p.20). Deve, isso sim, basear-se nos direitos de aprendizagem consagrados na Base 

Nacional Comum Curricular da Educação Infantil: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, 

Conhecer-se. 

 

O quadro de emergência social que vivemos atingiu de forma mais aguda as crianças, causando 

sofrimento, diminuição do convívio social, dos espaços de socialização e agravamento das condições 

de pobreza infantil. Após mais de um ano sem atividades presenciais, nas creches e nas pré-escolas 

de Belo Horizonte, é lamentável que a orientação curricular emanada pelo poder público municipal 

ocorra de maneira extemporânea,  não leve em conta as desiguais condições sociais da infância e 

muito menos os pontos de vista das crianças, suas identidades e contextos de vida familiar e 

comunitária.  

 

Ressalta-se ainda o momento de crise em que importantes políticas como as de compra e de 

distribuição de livros se veem ameaçadas, em que políticas e programas do atual Ministério da 

Educação tentam  dirimir conquistas das áreas de Alfabetização e Educação Infantil, diminuir a 

importância da escola, trazendo, como falsa solução, propostas de educação domiciliar. Nesse 



 

 3 

contexto, mais do que nunca, espera-se que a interlocução entre as diferentes áreas de conhecimento 

que constituem a Universidade, bem como delas com gestores públicos implicados na defesa dos 

direitos das crianças se faça presente na elaboração e implementação de políticas públicas. 

  

Nessa perspectiva, o diálogo com os campos da Educação Infantil e dos Estudos da Infância se 

mostra imprescindível para o debate não somente sobre alfabetização, mas, sobretudo, no que diz 

respeito às crianças e sua forma de ver o mundo e de com ele se relacionar. Seguramente a inclusão 

desses campos de estudo permitiria que escolhas éticas e teórico-metodológicas fossem mais 

coerentes com o direito das crianças à formação integral, como preconizam os documentos oficiais. 

E sobretudo contribuiriam, de fato, para a construção de uma “escola para a infância”.  

 

Assinam essa nota, 

  

Professor Ademilson de Sousa Soares 

Professora Erica Dumont Pena  

Professora Isabel de Oliveira e Silva 

Professora Iza Rodrigues da Luz 

Professor Levindo Diniz Carvalho 

Professora Lívia Maria Fraga Vieira 

Professora Mônica Correia Baptista 

Professor Rogério Correa da Silva 

Professora Rosvita Kolb Bernardes  

Professora Tânia Aretuza Ambrizi Gebara 

Professora Vanessa Ferraz Almeida Neves 

 


