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Quanto mais a pré-escola abrir para a criança 
a possibilidade do acesso às diferentes 
linguagens que estão postas no mundo, mais 
o seu universo cultural se ampliará.

Quanto mais amplo for o seu entendimento do 
real, menos ameaçada ficará a possibilidade 
do novo (GARCIA. In Revisitando a Pré- 
Escola).



DEDICATÓRIA

À Bruna Luiza, minha filha, fonte de 
inspiração, exemplo vivo e presente desse 
processo de aquisição conceituai que é a 
linguagem e conseqüentemente a leitura e 
escrita.



AGRADECIMENTOS

Na construção deste trabalho, desde seu início até sua conclusão, foram 

muitas as pessoas que contribuíram para sua realização: colegas de trabalhos, 

familiares e tantos outros colaboradores. No entanto, gostaria de destacar meus 

agradecimentos muito especiais a:

- Meus pais, Abílio e Luizete, por seu incentivo e apoio incondicional;

- Meu esposo, Aurino, por sua compreensão, colaboração e estímulo;

- Minha pequena, Bruna Luiza, por seu carinho e pelos momentos de 

atenção dos quais a privei;

- Maria Lúcia Faria Moro, minha orientadora e sua equipe, por sua
. I . . ;

inestimável contribuição, disponibilidade e amizade;

- Universidade Federal do Paraná (UFPR) por me oportunizar o 

desenvolvimento deste estudo;

- Todos os professores que constituem o corpo docente do Programa 

de Mestrado em Educação da UFPR por sua atenção e dedicação na época da 

realização dos créditos teóricos;

- Professoras das redes estadual e municipal de ensino de Itajaí por 

sua colaboração, respondendo às entrevistas e cedendo seus planos.



SUMÁRIO

ABSTRACT................................................................................................... 08

RESUMO ...........................................................  10

1 - JUSTIFICANDO A ESCOLHA DO TEMA E APRESENTANDO SUA

PROBLEMÁTICA GERAL.................................................  12

2 - LEVANTANDO QUESTÕES DE PESQUISA, PRESSUPOSTOS

E APONTANDO OS OBJETIVOS............................................................21

2.1- Objetivo geral............................................................................... 23

2.2 - Objetivos específicos .........................................................23

3 - DESCREVENDO A CAMINHADA METODOLÓGICA.............................. 25

3.1 - Sujeitos da pesquisa ....................................................... 25

3.2 - Procedimentos...........................................  26

3.2.1 - Procedimentos de coleta e registro dos dados................... 26

3.2.2 - Procedimentos de análise dos dados................  29

4 - REVISANDO A UTERATURA................................................................32

4.1 - Interpretando as teorias que influenciaram a pré-escola. ...........32

4.2 - Analisando as funções da pré-escola..........................  45

4.3 - Pensando a alfabetização na pré-escola........................................53

5 - APRESENTANDO E ANALISANDO OS RESULTADOS......................... 70

5.1 - Concepção de educação pré-escolar........................................... 70

5.1.1 - Do conteúdo das entrevistas............................................. 70

5.1.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos

das professoras................................................................ 74

5.1.3 - Síntese comparativa e explicativa......................................80



vii

5.2 - Concepção de Alfabetização  ..............................................81

5.2.1 - Do conteúdo das entrevistas........... ................................. 81

5.2.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos

das professoras................................................................ 84

5.2.3 - Síntese comparativa e explicativa.................... ................ 89

5.3 - Metodologia Empregada.....................................   ...91

5.3.1 - Do conteúdo das entrevistas............................................. 91

5.3.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos

das professoras..................................................... ..........95

5.3.3 - Síntese comparativa e explicativa...................................... 100

5.4 - Avaliação do Processo de Alfabetização na pré-escola..................102

5.4.1 - Do conteúdo das entrevistas..............  102

5.4.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos

das professoras...........................................   103

5.4.3 - Síntese comparativa e explicativa...................................... 107

5.5 - Principais dificuldades enfrentadas em relação à alfabetização na

pré-escola.................................................................................... 108

5.5.1- Do conteúdo das entrevistas...................................... ...... 108

5.5 2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos

das professoras................................................................ 110

5.5.3 - Síntese comparativa e explicativa  ..............................111

6 - EXPONDO ALGUMAS CONCLUSÕES.................................................... 114

7 - PROCURANDO APONTAR ALGUNS CAMINHOS................................... 120

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................137

9 - ANEXO.................   140



ABSTRACT

This work consists of a study on how to deal with literacy of preschool of 

municipal and state schools network in Itajai city.

We present here a brief review of the literature in which we talk about 

some theories that influenced the Brazilian preschool; the functions which were 

atributed to our preschool ideologically and more specifically to literacy in the earlier 

ages and we show the results on that field research.

Those results come from a qualitative analysis of the discourse contents 

of the teachers involved in the process; from their teaching plans and curriculum 

objectives of the school network refered above; the relationship among these different 

data resources relative to preschool concepts and literacy; the methodology used in 

the development of that task; the evaluation practice and major difficulties that was got 

from the sample.

The subjects are teachers who work in preschool classes of the state 

schools, located in the outskirts of Itajai city. One is a municipal and the other a state 

school.

The results points out: a) literacy in preschool goals the readiness for 

first grade entrance; b) the work of teaching reading and writing in those schools 

enphasizes its compensatory functions; c) the graduation of the teachers is not good, 

causing dificulties on understanding the curriculum methodology that leads their work 

and misunderstanding or distorted view on understanding of that as a process of the 

conceptual aquisition; d) the way in which they develop literacy process in those
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schools disregard the process of the construction of reading and writing by the 

children; e) theachers don’t know or in some cases have a distorted view of the 

process of the acquisition of reading and writing; f) the urgent necessity of a review of 

the teachers’ graduation courses.

According to the analysis of the facts and the conclusions got from them, 

we dare to point out ways for development of a teaching practice for reading and 

writing in preschools in order to help children having access to reading and writing 

within their social context.



RESUMO

O presente trabalho consiste em um estudo a respeito de como é 

trabalhada a alfabetização na pré-escola das redes municipal e estadual de ensino, 

da cidade de Itajaí.

Apresentamos aqui uma breve revisão de literatura onde comentamos a 

respeito de algumas teorias que influenciaram a pré-escola brasileira; as funções que 

ideologicamente foram à nossa pré-escola atribuídas e, mais especificamente, à 

alfabetização na pré-escola, e expomos os resultados da pesquisa de campo.

Tais resultados provêm da análise qualitativa de conteúdo dos discursos 

dos sujeitos, de seus planos de ensino e propostas curriculares das redes de ensino 

já citadas; do estabelecimento de relações entre estas diferentes fontes de dados no 

que se refere à concepção de pré-escola e de alfabetização; da metodologia 

empregada no desenvolvimento desse trabalho; de suas práticas avaliativas e 

principais dificuldades apresentadas pela amostra.

Os sujeitos são professoras atuantes em classes de pré-escola de duas 

escolas públicas, localizadas na periferia de Itajaí, sendo uma delas da rede municipal 

e a outra da rede estadual de ensino.

Os resultados apontam: a) a alfabetização na pré-escola é voltada à 

prontidão para a entrada no primeiro grau; b) o trabalho de alfabetização nessas pré- 

escolas enfatiza sua função compensatória; c) a formação das professoras é 

inadequada causando dificuldades no entendimento da proposta curricular que norteia 

seu trabalho e desconhecimento ou distorção no entendimento desta enquanto
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processo de aquisição conceituai; d) a maneira como é desenvolvida a alfabetização, 

nessas pré-escolas, desconsidera o processo de construção da leitura e escrita pela 

criança; e) as professoras desconhecem e/ou, em alguns casos possuem uma visão 

distorcida do processo de aquisição da lecto-escrita; f) a necessidade urgente de uma 

revisão dos cursos de formação de professores.

Frente à análise dos dados e às conclusões deles extraídas, ousamos 

apontar alguns caminhos para o desenvolvimento de uma prática pedagógica da 

alfabetização na pré-escola, que favoreça à criança o acesso à leitura e à escrita 

inseridas em seu contexto social.



1 - JUSTIFICANDO A ESCOLHA DO TEMA E APRESENTANDO A PROBLEMÁ

TICA GERAL

Sempre que se fala em alfabetização na pré-escola, destaca-se o 

discurso do senso comum, o qual apresenta a formação de hábitos, atitudes e 

desenvolvimento de habilidades motoras para o aprendizado da leitura e escrita, 

como mero código.

Nossa inquietação a respeito da alfabetização na pré-escola começou 

no ano de 1980, quando iniciamos nossa trajetória na educação, trabalhando no 

centro comunitário da Legião Brasileira de Assistência (LBA) de Itajaí.

Nessa época, ainda freqüentávamos o Curso de Habilitação para o 

Magistério de 1° Grau e não tínhamos experiência profissional, nem tampouco 

entendimento do processo educativo como um todo, das funções da pré-escola ou do 

processo de alfabetização. Nosso único desejo era trabalhar com aquelas crianças e 

fazer algo por elas.

A clientela era composta por crianças de quatro a seis anos de idade, 

todos filhos de famílias de baixa renda. Eram levados àquela instituição para serem 

cuidados, enquanto suas mães trabalhavam.

A entidade, como o próprio nome aponta, possuía um caráter 

eminentemente assistenciaiista.

Assim sendo, todos os treinamentos e orientações vindos da 

coordenadoria geral eram no sentido de desenvolver atividades de recreação,
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cuidados com a saúde, higiene, alimentação, e de tentar, na medida do possível, dar 

àquelas crianças todo "amor" e atenção que não tinham em casa.

Não havia objetivos educacionais definidos, nem tampouco uma 

proposta pedagógica a ser seguida. Porém, quando iniciamos nosso trabalho com as 

crianças, percebemos que não estávamos entendendo as aspirações dos pais e das 

próprias crianças.

Os pais perguntavam quando seus filhos iriam começar a aprender. As 

crianças por sua vez solicitavam a todo momento. 'Tia, quando vamos escrever?"

À medida que o tempo passava, o descontentamento dos pais 

aumentava; as crianças passaram a demonstrar desinteresse pelas atividades e 

traziam cadernos velhos, papéis e lápis; material este que viviam manipulando e 

rabiscando com prazer.

Além dos lápis e papéis, seus pequenos dedos na areia, suas delicadas 

mãos na massa de modelar deslisavam agilmente e acabavam sempre por traçar e 

criar letras, numerais e palavras.

Refletindo sobre esse contexto, questionávamo-nos, e à coordenação: 

por que não trabalhar a alfabetização com essas crianças? Por que não satisfazer seu 

desejo e aproveitar seu interesse?

No entanto, a orientação dada era sempre a mesma. As crianças são de 

uma classe pobre, portanto são carentes de tudo, não são estimuladas a serem 

alfabetizadas antes dos sete anos. Do que elas precisam é brincar, ser amadas e bem 

alimentadas.
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Contudo, as palavras da coordenadora não nos satisfaziam, pois no 

convívio diário com aqueles crianças era claro que elas precisavam de algo mais que 

brincadeiras para preencher o tempo. O que desejavam era aprender e sua fome de 

conhecer, de penetrar no mundo das letras era tão grande ou, às vezes, maior que a 

fome de comida.

Mas, o que fazer com essas crianças que não perguntavam a ninguém 

se já estavam prontas para ler e escrever, nem pediam licença? Elas simplesmente 

tentavam escrever, apesar da instituição não lhes conceder este direito, 

desconsiderando toda a bagagem lingüística, cultural e cognitiva que traziam consigo.

Nesse sentido, VAZ comenta que:

"... a criança quando chega à escola não pede nem avisa que está pronta 
para se alfabetizar. Ela traz consigo e expõe sua bagagem cultural, sua 
querênda de vida e a partir daí, ela indicará onde o educador atuará para dar 
início ao processo de alfabetização" (VAZ, 1988, p.24).

Questões sobre a maneira de trabalharmos a alfabetização com essas 

crianças e sobre os procedimentos a adotar, levaram-nos a experimentar diversos 

métodos e técnicas isolados, sugeridos por manuais. No entanto, as dificuldades em 

realizar este trabalho eram muito grandes, e não conseguimos atingir os objetivos 

propostos.

Essas questões e dificuldades nos acompanharam no decorrer de todo o 

ano letivo. E nossa insatisfação com o trabalho realizado fez com que procurássemos 

outra instituição para trabalhar.

Foi então que começamos a lecionar no Parque Dom Bosco, uma 

entidade também de caráter assistencial, que tinha por filosofia de trabalho o sistema
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preventivo de Dom Bosco.

Nesse parque, todo o trabalho era desenvolvido no sentido de 

instrumentar aqueles jovens e crianças através da educação global, de alfabetização 

e da profissionalização para a vida em sociedade, com a finalidade de prevenir o 

fracasso escolar e a marginalização.

Tínhamos nas mãos, agora, um grupo de vinte crianças com idade entre 

cinco e seis anos de idade, e a tarefa de prepará-las para o primeiro grau que se 

aproximava, por meio de uma antecipação da alfabetização.

Assim sendo, todas as atividades desenvolvidas seguiam a orientação 

dos "módulos instrucionais do MOBRAL". Estes consistiam em exercícios pré-gráficos, 

cópia do traçado de letras e numerais bem como a exercitação de um processo de 

alfabetização através de método silábico.

í
A comunidade em geral sentia-se muito satisfeita em saber que seus 

filhos iriam ingressar no primeiro grau, sabendo ler e escrever ou, pelo menos, 

treinados para tal.

Entretanto, o trabalho com os módulos era enfadonho, cansativo, 

totalmente desprovido de significados e desinteressante para as crianças. Estas agora 

reclamavam por não ter tempo para brincar, cantar ou ouvir histórias, pois todo seu 

tempo era preenchido com tarefas como: cobrir pontilhados, encher linhas de 

exercícios de coordenação motora, copiar letras, numerais e repetir exaustivamente 

as tais "famílias silábicas".

As crianças rabiscavam e tentavam escrever espontaneamente em 

qualquer material, no chão, no papel, nos bilhetes que eram mandados para casa, e
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nos livros. Só não gostavam de realizar as tarefas dos módulos; muitas diziam: "Nós 

queremos escrever de verdade".

Desse modo, o que deveria ser uma forma de compensar as carências 

"culturais" e cognitivas daquelas crianças, garantindo-lhes o sucesso no primeiro 

grau, passou a ser motivo de seu desinteresse pela escola e, conseqüentemente, de 

evasão.

Trabalhando com os módulos, chegamos à conclusão de que é preciso 

trabalhar com a escrita na pré-escola, porém, não de forma mecânica, por meio da 

mera repetição de frases soltas e fixação de padrões silábicos. Contudo, não 

conseguíamos encontrar uma resposta para indagações como: o que será que nós 

professores precisamos saber para trabalhar, de forma adequada, as palavras e as 

letras na pré-escola? Qual será, então, a melhor maneira de trabalhar com a 

alfabetização na pré-escola?

Já no ano seguinte, a rede estadual de ensino, que havia implantado o 

ensino pré-escolar em 1981 e desenvolvia um trabalho meramente assistencialista, 

buscava estruturar uma proposta pedagógica fundamentada na teoria de Piaget, e 

estava selecionando professores para serem treinados a implantar este trabalho em 

dez escolas. Entre os candidatos entrevistados, fomos escolhidos para assumir uma 

das vagas.

Assim sendo, participamos do treinamento dado pela professora Orly 

Zucatto Mantovani de Assis, coordenadora do Programa de Educação Pré-Escolar 

(PROEPRE) - um projeto da UNICAMP. Ficamos eufóricos com a proposta da 

professora Orly, que apresentava todo um trabalho no sentido da construção do 

conhecimento e da estimulação do desenvolvimento da criança.
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O PROEPRE tinha como objetivo estimular o desenvolvimento das 

crianças em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e perceptivo, tomando-as seres 

criativos, inventivos e descobridores.

Sem dúvida, que a possibilidade de trabalhar por meio da 

experimentação e da descoberta favorece muito o desenvolvimento da criança. No 

entanto, todas as atividades do PROEPRE eram desenvolvidas nos moldes das 

provas clássicas piagetianas para o diagnóstico do desenvolvimento cognitivo; ou 

seja, estas provas foram transformadas com algumas variações em atividades 

curriculares.

Dessa maneira, havia um constante conflito no trabalho em sala de aula. 

A "liberdade" de escolha que as crianças tinham através do planejamento participativo 

e a construção de regras pelo grupo se chocavam com a modelagem de respostas 

feita pela repetição de tais ajtividades, que eram realizadas de forma totalmente
i

descontextualizada.

Além disso, a coordenação do PROEPRE proibia com veemência 

qualquer trabalho de alfabetização na pré-escola, sob a argumentação de que 

estaríamos ferindo o desenvolvimento das crianças, pois estas não estavam num 

estágio de maturação suficiente para tal.

Logo nos primeiros meses, as crianças começaram a demonstrar 

interesse por atividades de escrita, por letras, numerais e palavras. Cada vez mais era 

maior o seu desinteresse pelas atividades do PROEPRE. Em seus trabalhos, 

tentavam escrever seus nomes. Nos livros de história, apontavam algumas letras já 

conhecidas. Nos passeios, algumas crianças eram capazes de identificar letreiros e 

marcas de produtos regularmente consumidos por elas. Freqüentemente ouvíamos
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suas delicadas vozes pedindo: "Professora, como se escreve esta ou aquela palavra".

Diante desse contexto, começamos a indagar: até que ponto 

estimulamos o desenvolvimento global da criança, se a estamos impedindo de 

prosseguir em um dos aspectos? Como formar seres criativos, descobridores e 

inventores, se estamos podando sua curiosidade sobre um elemento tão importante 

como a escrita? Quando a criança está pronta para a escrita?

A partir de questões como essas, começamos a buscar informações para 

respondê-las. Foi nesta busca que conhecemos a teoria de Emília Ferreiro sobre o 

processo de construção da linguagem escrita.

Os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky chegaram-nos como 

uma fascinante explicitação da forma pela qual a criança constrói a escrita. No 

entanto, o que seria necessário fazer para favorecer este processo? Que práticas 

pedagógicas poderiam ser adotadas na pré-escola para trabalhar a alfabetização 

nesta perspectiva? Qual o papel do professor da pré-escola no processo de 

alfabetização? Que princípios devem nortear o trabalho de uma pré-escola engajada 

no processo de alfabetização? O que pensam os outros professores a respeito desta 

problemática? Quais são suas maiores dificuldades?

Essas questões passaram a ser parte integrante de nosso trabalho nas 

classes de educação pré-escolar do Colégio Estadual Deputado Nilton Kucker até o 

ano de 1986, quando aceitamos o convite para trabalhar na 13a Unidade de 

Coordenação Regional de Educação (UCRE) como coordenadora da pré-escola das 

escolas da rede estadual.

No momento em que iniciamos essa atividade, já não estávamos em uma
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posição solitária e isolada. Agora havia a possibilidade de partilhar com outros 

professores todas as angústias e interrogações a respeito da alfabetização na pré- 

escola.

Atuando junto às demais professoras, pudemos constatar que nossas 

indagações eram, em grande parte, as indagações da maioria. E, a partir de muitas 

discussões e estudos, chegamos à conclusão de que a pré-escola exerce um papel 

fundamental no processo de alfabetização.

Assim sendo, organizamos um grupo e passamos a discutir e buscar um 

caminho para nossa ação, estruturando uma proposta curricular para a educação pré- 

escolar.

Ao organizar esse trabalho, encontramos algumas dificuldades no 

momento de decidir a forma de trabalhar a alfabetização. Muitas dúvidas surgiram, e 

continuamos hoje a experimentar novas práticas pedagógicas, no sentido de 

aperfeiçoar nossa ação docente e oferecer à criança melhores condições de se 

apropriar da leitura e da escrita.

Entretanto, como nosso grupo de estudo é muito pequeno, nossas 

experiências ficam limitadas a um número restrito de pessoas. Acreditamos que nossa 

preocupação seja compartilhada por grande parte dos professores de educação pré- 

escolar. Tanto nosso trabalho quanto o dos demais seria enriquecido em muito, se 

tivéssemos a oportunidade de conhecer a maneira como cada um trabalha a 

alfabetização, quais suas principais dificuldades e que procedimentos didáticos 

adotam.

Analisando a nossa trajetória profissional e baseados na história da
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educação, podemos constatar que a educação pré-escolar não nasceu com uma 

função pedagógica definida, mas sim com a assistência e guarda de crianças que 

eram submetidas a um atendimento precário e desqualificado. Ela assumiu, 

posteriormente, uma função de corretora e salvadora da sociedade através dos 

programas compensatórios, destinados à população considerada carente.

Tanto na visão assistencialista, que desconsiderava a aprendizagem da 

escrita, como na visão compensatória dos males da sociedade, o trabalho de 

alfabetização esteve longe de atender as reais necessidades da criança, como ser em 

desenvolvimento, ou mesmo das comunidades que desejavam um trabalho de 

qualidade na esperança de obter um futuro melhor para seus filhos.

A alfabetização na pré-escola tem sido, através dos tempos, um 

instrumento ideológico de poder e manipulação das camadas mais pobres da 

população que aspiram por um trabalho de qualidade, de acesso ao conhecimento 

sistematizado e organizado.

Diante do exposto, cabe investigar: como é trabalhada a alfabetização 

na pré-escola pública de Itajaí segundo os professores das redes municipal e estadual 

de ensino?



2 - LEVANTANDO QUESTÕES DE PESQUISA, APONTANDO PRESSUPOSTOS E 

OS OBJETIVOS

A pré-escola tem como função social favorecer o acesso aos 

conhecimentos científicos organizados como forma de contribuir no processo de 

democratização da educação.

Entretanto, os métodos e práticas pedagógicas utilizados na pré-escola 

não podem ser considerados fora do contexto histórico-social, ou postos como 

verdades prontas e acabadas.

A escrita é um conhecimento produzido e sistematizado pela 

humanidade. No entanto, esta vem sendo trabalhada na pré-escola de forma 

repetitiva, desvinculada da vida, e desconsiderando o educando como ser capaz de 

criar, na medida em que desconsidera seus conhecimentos e suas vivências.

É a partir desses conhecimentos anteriores e vivências que o sujeito irá 

criar e construir novos conceitos, e irá se apropriando do saber, partindo dos 

conhecimentos empíricos através dos dados e informações que a realidade lhe 

oferece, até atingir a complexidade do saber sistematizado e significativo do ponto de 

vista social e científico.

Criar, comunicar e construir são capacidades inerentes à raça humana. 

O homem sente necessidade de produzir para atingir a felicidade.

Realizar investigações, pesquisar, indagar, questionar e analisar estão 

entre os comportamentos de um homem criativo. Na medida em que ele se vai
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apropriando do que existe, está produzindo novos conhecimentos, através de sua 

interação com o meio.

Essa concepção de conhecimento deve fundamentar, a nosso ver, a 

prática pedagógica de alfabetização na pré-escola, traçando um caminho que poderá 

contribuir para a formação de um sujeito contextualizado e comprometido com sua 

sociedade.

Dessa forma, as questões levantadas, a seguir, são primordiais para 

pesquisarmos como é trabalhada a alfabetização na pré-escola pública de Itajaí.

- Qual a concepção de pré-escola que norteia o trabalho das 

professoras entrevistadas?

- Como essas professoras vêem o processo de alfabetização?

- Como se efetiva o processo de alfabetização na pré-escola, na visão 

das professoras das redes municipal e estadual de ensino?

No entanto, ao mesmo tempo em que nos indagamos a respeito dessas 

questões relacionadas à alfabetização na pré-escola pública de Itajaí, ousamos 

apontar alguns pressupostos referentes a esta problemática a partir de nossos 

conhecimentos teóricos, experiência profissional na área e conhecimento empírico da 

realidade.

Nessa perspectiva, acreditamos que:

- As pré-escolas públicas de Itajaí, em sua grande maioria, realizam um 

trabalho bastante semelhante aos dos programas de educação compensatória, onde a 

tônica é a "preparação" para o primeiro grau.
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- Grande parte dos profissionais atuantes nessa área não possuem 

habilitação específica em educação pré-escolar.

- Embora as propostas curriculares dessas pré-escolas apresentam-se 

proclamadamente construtivistas ou sócio-interacionistas, as atividades realizadas 

cotidianamente consistem apenas em brincadeiras e treino de habilidades motoras; 

ou, ainda, representam um programa de antecipação das estratégias utilizadas na 1a 

série do primeiro grau.

- Tais pré-escolas trazem no bojo de seu planejamento curricular uma 

concepção de alfabetização construtivista onde a criança é agente do processo. No 

entanto, as atividades desenvolvidas apresentam-se de forma mecanicista e 

descontextualizada.

- As crianças não são avaliadas de acordo com seu desenvolvimento 

frente às situações de aprendizagem vivenciadas na pré-escola, mas geralmente 

mediante uma listagem de comportamentos previamente estabelecidos e 

estereotipados.

Frente a essas questões e pressupostos nos propomos a desenvolver 

este estudo com os seguintes objetivos:

2.1 - Obietivo Geral

- Analisar a forma pela qual é trabalhada a alfabetização na pré-escola 

pública de Itajaí, segundo uma amostra de professores das redes municipal e estadual 

de ensino.

2.2 - Objetivos Específicos
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- Identificar, junto àqueles professores, qual a concepção de pré- 

escolar e de alfabetização que norteia seu trabalho.

- Caracterizar, conforme o discurso dos professores, a metodologia 

utilizada no trabalho de alfabetização dessas escolas.

- Levantar com os professores as práticas pedagógicas mais utilizadas 

em seu trabalho de alfabetização na pré-escola.

- Identificar junto aos professores quais são suas principais dificuldades 

frente à questão da alfabetização na pré-escola.

- Analisar as propostas curriculares das redes estadual e municipal de 

ensino, procurando verificar a relação de coerência estabelecida entre estes 

documentos norteadores do trabalho docente da pré-escola pública (teoria) e a prática 

pedagógica expressa nos discursos dos professores e em seus planejamentos de 

classe.



3 - DESCREVENDO A CAMINHADA METODOLÓGICA

3.1 - Suieitos da pesquisa

Este trabalho consiste em uma pesquisa de natureza qualitativa na qual 

procuramos realizar, como afirmamos antes, uma apreciação analítica de posições 

sobre a alfabetização do professor da pré-escola pública de Itajaí, das redes municipal 

e estadual de ensino.

Dada a natureza da pesquisa, foram selecionadas por sorteio, dez (10) 

professoras pertencentes as duas escolas: uma da rede municipal e outra da rede 

estadual de ensino.

Assim, a seleção abrangeu cinco (05) professoras da rede estadual de 

ensino e cinco (05) professoras da rede municipal disbribuídas em duas escolas.

As escolas selecionadas se encontram entre as maiores unidades de 

ensino de cada rede, pois as demais apresentam um número muito reduzido de 

classes de pré-escola.

Uma das escolas, onde realizamos a pesquisa, está vinculada à 

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SBES). Esta instituição atende

preferencialmente crianças da classe popular na faixa etária de quatro a seis anos de 

idade.

O quadro docente e técnico dessa escola é composto por uma (01) 

coordenadora e cinco (05) professoras. Fazem parte do núcleo ainda, uma (01) 

merendeira e uma (01) servente.
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Os demais sujeitos, que constituem a amostra, atuam em um colégio 

estadual localizado na periferia de Itajaí.

O Colégio possui cinco (05) classes de pré-escola, portanto cinco (05) 

professoras, dezenove (19) classes de 1a a 8a série do 1° grau e seis (06) classes de 

2° grau.

O corpo técnico é composto por três (03) diretores, cinco (05) 

especialistas (Orientador Educacional, Administrador Escolar e Supervisor Escolar) e 

duas (02) secretárias.

A clientela é composta por 70% (setenta por cento) de alunos da classe 

baixa e o restante, da classe média baixa.

3.2- Procedimentos

3.2.1 - Procedimento de coleta e registro dos dados

Para identificar, analisar e interpretar informações e conceitos referentes 

ao tema em estudo, realizamos a coleta de dados por meio de uma entrevista semi- 

estruturada, e pela análise das propostas curriculares da pré-escola das redes 

municipal e estadual de ensino e dos planos de ensino das professoras pertencentes 

à amostra.

A entrevista foi gravada para garantir a apreensão da maior quantidade 

possível de dados. Estas verbalizações do entrevistador e dos entrevistados foram 

posteriormente transcritas tal como expressas, em termos de dados brutos.

A entrevista é baseada num encontro com:

"Um acontecimento com o qual me defronto e que vai exigir de mim um novo
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posicionamento. O encontro apresenta alteridade radical do outro com que 
me defronto e me obriga a reconhecer que é uma realidade estranha a mim, 
são duas ou mais pessoas que por assim dizer são iguais em sua 
possibilidade e que se chocam, se defrontam, se confrontam e se 
encontram" (CAPALBO, 1987, p. 8).

Nesta pesquisa utilizamos a entrevista clínico-crítica, na qual:

"O experimentador não leva em consideração simplesmente as respostas da 
criança, mas também lhe pede explicações sobre ela. E, ao modificar as 
perguntas e as condições da experiência, o investigador procura testar a 
autenticidade e o grau de coerência das respostas da criança" (INHELDER, 
1974, p. 42).

A entrevista utilizada é composta de três partes.

- A primeira parte voltada para colher dados frente ao conhecimento 

dos respondentes sobre a educação pré-escolar, seu conceito, sua função, objetivos, 

trabalho pedagógico, metodologia e expectativas em relação à alfabetização.

- A segunda parte direcionada a aspectos relacionados à alfabetização 

propriamente dita: conceito de alfabetização, métodos, técnicas utilizadas e tipo de 

avaliação.

- A terceira parte destinada a identificar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas na pré-escola em relação ao processo de alfabetização.

A entrevista, enquanto instrumento de coleta de dados para esta 

pesquisa, está organizada de forma a responder às questões de pesquisa que 

orientam este trabalho, conforme os objetivos que formulamos (ver roteiro da 

entrevista, p. 28 - 29).

Assim, o grupo das questões 2, 3, 4, 9, 10 ,13 e 14 atende às questões, 

referentes às concepções de pré-escola e alfabetização, incluindo a idéia de pré-
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escola que norteiam o trabalho das professoras entrevistadas, correspondendo ao 

primeiro objetivo.

Já as perguntas 5 e 12 atendem ao segundo objetivo, referente a 

questões relacionadas à metodologia utilizada no trabalho de alfabetização na pré- 

escola.

0  terceiro objetivo, que trata das práticas pedagógicas mais utilizadas 

pelos sujeitos da pesquisa em seu trabalho de alfabetização na pré-escola, está 

contemplado no grupo das questões 6, 7, 8,11 e 15 da entrevista.

Esse último grupo de questões bem como a questão 16 correspondem 

ao quarto objetivo, que diz respeito às dificuldades das professoras frente à questão 

da alfabetização na pré-escola.

Para aperfeiçoar a entrevista e, assim, atender as exigências quanto à 

sua validade, enquanto forma de coleta dos dados pretendidos, foi realizado um 

estudo piloto com professoras pertencentes à população visada (ver anexo).

Apresentamos, a seguir, o roteiro da entrevista com suas respectivas

questões.

1 - Dados de Identificação:

1.1- Função que desempenha;

1.2 - Habilitação.

2 - Para você o que é a pré-escola?

3 - Para que serve a pré-escola?



4 - Quais os seus objetivos na pré-escola?

5 - Qual a metodologia que você emprega no desenvolvimento de seu 

trabalho na pré-escola?

6 - Que tipo de atividade você mais utiliza em sua sala de aula?

7 - Qual é o material didático que você utiliza com seus alunos na pré-

escola?

8 - Quais os momentos principais de sua aula?

9 - Você alfabetiza na pré-escola?

10 - O que significa alfabetização para você?

11 - Que tipo de atividades você utiliza para alfabetizar?

12 - Como as atividades de alfabetização são trabalhadas em relação 

aos outros conteúdos?

13- Você acredita que a pré-escola deva entregar o aluno

alfabetizado para o primeiro grau?

14 - Em sua opinião, quando seu aluno está alfabetizado?

15 - Como você procede a avaliação de seus alunos no que se refere 

às questões de alfabetização?

16- Quais as dificuldades que você enfrenta em relação à

alfabetização na pré-escola?

3.2.2 - Procedimentos de análise dos dados
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Os dados obtidos foram analisados em sua dimensão qualitativa, e os 

referentes ao conteúdo do discurso das professoras foram analisados, conforme os 

níveis de descrição expostos a seguir:

a) descrição analítica: nesta fase procedemos a análise interpretativa 

do conteúdo das respostas obtidas nas entrevistas, agrupando-as conforme suas 

características, estabelecendo correlações entre as mesmas e confrontando-as com o 

referencial teórico da pesquisa;

b) descrição tipológica: neste nível organizamos as descrições 

conforme os tipos detectados: tipos de concepção de alfabetização na pré-escola; 

tipos de concepção de pré-escola; tipos de avaliação utilizada; tipos de metodologia 

que norteiam o trabalho das respondentes; e principais dificuldades apresentadas por 

elas.

Os dados de conteúdo dos planos de ensino e das propostas 

curriculares das escolas foram analisados, seguindo os níveis de descrição, abaixo 

especificados:

a) identificação dos elementos básicos dos planejamentos de ensino e 

das propostas curriculares (objetivos, metodologia, práticas avaliativas, organização 

de conteúdos);

b) descrição analítica dos tipos de concepção de alfabetização e de 

pré-escolar que permeiam os documentos acima citados, dos tipos de metodologia e 

das formas de avaliação;

c) descrição de relações entre os diferentes elementos dos planos de 

ensino e seus correspondentes nas propostas curriculares;
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d) descrição das relações entre o conteúdo dos planos de ensino e 

propostas curriculares, no que se refere à tipologia já anteriormente citada, e os 

conteúdos expressos nos discursos das professoras na entrevista.

snsinc



4 - REVISANDO A LITERATURA

4.1 - Relembrando as teorias que influenciaram a educacáo pré-escolar

Comentar sobre a história da educação pré-escolar no Brasil não é uma 

tarefa muito fácil, principalmente quando analisamos o contexto atual e entendemos 

que foram muitas as influências recebidas pela pré-escola brasileira de estudiosos, 

pesquisadores, educadores e suas teorias.

No entanto, é imprescindível voltarmos nossos olhares e nos 

debruçarmos sobre as primeiras idéias referentes à educação da infância nesta faixa 

etária e às diferentes funções que vêm assumindo, para compreendermos como se 

construiu o pensamento pedagógico da pré-escola, em nosso contexto, sua atual 

situação e, conseqüentemente, como nela é vista e trabalhada a alfabetização.

Cabe, ainda, ressaltar que todas as teorias que influenciaram fortemente 

nossa pré-escola de hoje são fruto de fatores históricos, culturais e sociais como: a 

situação de cada povo, de cada época, sua cultura, política, religião, estrutura social, 

vida econômica, os ideais e concepção de educação, bem como a atuação de 

educadores e as determinações dos órgãos oficiais.

Nesse sentido, seguindo uma perspectiva histórica, podemos perceber 

que a educação pré-escolar sofreu várias modificações e vem assumindo diferentes 

funções de acordo com os interesses e necessidades de cada época.

A educação das crianças até os sete anos, tanto entre os gregos quanto 

entre os romanos (antes de Cristo), era feita no lar. Não havia preocupação com as
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necessidades e características do desenvolvimento da primeira infância, nem 

qualquer preocupação com os métodos empregados para instruí-la. Trata-se, segundo 

DROUET (1990), de uma educação informal e assistemática.

Somente mais tarde, a partir do século XVII, é que, com Comenius, 

começaram a despontar idéias sobre uma educação formal para aquela faixa etária.

João Amós Comenius (1593-1670) destacou a importância da educação 

infantil formal e criou as escolas maternais. Em sua obra, ele apontava a infância 

como um período normal do desenvolvimento do homem e recomendava a 

aprendizagem por meio do brinquedo e da experiência com objetos, para que a 

criança aprendesse melhor. Destacava, ainda, a importância das experiências afetivas 

e dos interesses na elaboração do currículo para a criança pequena.

Ao descrever seu “Plano para a Escola Maternal”, Comenius argumenta:

"Todos os ramos principais que uma árvore virá a ter, ela fâ-los despontar do 
seu tronco, logo nos primeiros anos, de tal maneira que depois, apenas é 
necessário que eles cresçam e se desenvolvam. Do mesmo modo, todas as 
coisas, em que queremos instruir um homem para utilidade de toda a vida, 
deverão ser-lhe plantadas logo nesta primeira escola" (COMÉNIO, 1957, p. 
415).

Baseados nessas idéias, podemos dizer que, para ele, a função da 

educação nessa faixa etária, era dar as primeiras noções de tudo o que as crianças 

necessitam na vida. Elas deveriam, então, adquirir noções de todas as ciências que 

estudariam mais tarde.

Já na Suíça, no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

revoluciona as idéias educacionais da época, colocando uma nova maneira de ver a 

criança que, até então, era considerada como um adulto em miniatura.
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"A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas; a infância tem o seu na 
ordem da vida humana: é preciso considerar o homem no homem, e a 
criança na criança" (ROUSSEAU, 1951, p. 63).1

Rousseau pensava na criança como um ser que tem idéias próprias, 

diferentes das idéias do adulto. Aconselhava uma educação não diretiva para a 

criança pequena, pois ela deveria ser livre, e não deveria ser controlada durante os 

seis primeiros anos de sua vida. Acreditava que a criança fosse aprender por si só, 

por meio de suas tentativas, e os caminhos lhe seriam apontados por meio de seus 

erros.

Nesse sentido, deve-se deixar a criança mexer em tudo, pois somente 

por meio da manipulação e exploração dos objetos é que ela aprende. Segundo 

Rousseau, somente pelo movimento aprendemos que há coisas distintas de nós; 

somente pelo nosso próprio movimento adquirimos a idéia de extensão.

Em suas máximas para o trabalho com crianças, o célebre autor salienta 

a necessidade de ajudá-las a suprir suas carências, tanto em relação à inteligência, 

quanto às suas necessidades físicas.

As idéias de Rousseau e o pensamento liberai da época influenciaram 

Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Suíço, ele leu o "Emílio" - obra de Rousseau -, 

quando era estudante e passou a acreditar na educação como forma de elevação do 

homem.

Para Pestalozzi, o lar era a instituição mais adequada para a educação, 

e as instituições educacionais deveriam aproximar-se de uma casa bem organizada.

Durante toda sua vida, ele dedicou-se à educação das crianças pobres,

1 . A tradução do francês é nossa.
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com a preocupação de desenvolvê-las de acordo com seus dons, possibilidades, 

experiência do mundo e da sociedade (SUCHODOLSKI, 1984). Pregava a idéia de 

que a educação poderia mudar a terrível condição de vida do povo, tomando-se, 

desta forma, redentora dos problemas sociais da época.

Na Alemanha, Friedrich Wilhelm August Frõbel, pedagogo, após ter 

trabalhado com Pestalozzi (1782-1852), defende a idéia de que a criança se 

desenvolve de forma natural, e dá ênfase ao simbolismo na infância.

Frõbel criou em 1837 os chamados "kindergartens” ou jardins de 

infância. Acreditava que os primeiros anos de vida da criança eram fundamentais para 

o seu desenvolvimento posterior, e considerava as atividades espontâneas o 

construtivas como forma de promover este desenvolvimento.

Na proposta pedagógica de Frõbel, a atividade lúdica era privilegiada 

pelo fato de favorecer o desenvolvimento i sensório-motor e a espontaneidade das 

crianças, bem como a manifestação da produtividade, sendo uma preparação natural 

para o trabalho.

O caráter lúdico é o determinante da aprendizagem froebeliana. Assim 

sendo, os jardins de infância tinham como principais atividades: jogos, os brinquedos 

cantados, histórias, artes plásticas, desenho, recorte e colagem, construção, 

horticultura e observação da natureza; pois:

"O jogo constitui o mais alto grau de desenvolvimento da criança, porque o 
jogo é a manifestação espontânea do interior, imediatamente provocada por 
uma necessidade do próprio interior. O jogo é o mais puro produto desta fase 
do crescimento humano, eé  ao mesmo tempo modelo e reprodução da vida 
e da natureza. A criança que joga espontaneamente está livre da fadiga e
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será ativa" (FROEBEL, 1913, p. 56)2.

As idéias de favorecer o desenvolvimento da criança, o destaque, a 

importância do simbolismo infantil e, conseqüentemente, a necessidade de trabalhar a 

aprendizagem por meio de jogos são aos nossos olhos contribuições irrefutáveis das 

idéias de Frôbel.

Porém, não podemos deixar de levar em conta que, por dar ênfase a 

uma evolução natural e espontânea da criança, o método froebeliano conduz os 

programas pré-escolares a uma assistematicidade, onde a aprendizagem acontecerá 

de forma individualizada.

Na Bélgica, Ovide Decroly (1871-1932), um médico psiquiatra, também 

deixou suas influências na educação pré-escolar. A observação de que as crianças 

tendem para as representações globais e percebem os fatos e coisas como um todo 

(uma totalidade que percebe, pensa e age conjuntamente) foi sua principal 

contribuição para a educação.

Decroly sugeria que o ensino da leitura fosse feito, não por meio de 

letras isoladas, que depois seriam reunidas, mas sim iniciado por frases inteiras, com 

unidades de sentido.

Elaborou, também, um sistema de processos pedagógicos destinados a 

estimular e a formar a expressão. Esta deve, simultaneamente, satisfazer as 

necessidades da criança, contribuir para o conhecimento da realidade e transformar 

em aquisição aquilo que ela tenha aprendido. É por esta razão que a dança, o 

desenho, o canto e a palavra se tornaram elementos fundamentais da educação e

2 ,. A tradução deste texto do espanhol e nossa.
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instrução (SUCHODOLSKI, 1984).

Buscando uma aprendizagem globalizadora, Decroiy organizou os 

centros de interesse para montagem dos programas educacionais.

Estes centros propostos por ele caracterizavam-se pela aplicação de 

idéias relacionadas ao estudo da criança, do ambiente em que ela vive e suas 

necessidades.

As crianças deveriam, por meio dos centros de interesse, estabelecer 

relações entre os conhecimentos antigos e os novos e expressá-los através da 

linguagem, do desenho, da modelagem e da dramatização. Estes centros deveriam 

partir sempre dos interesses e necessidades da criança.

Outra influência marcante na educação pré-escolar, exercida até hoje, é 

a da médica psiquiatra italiana Maria Montessori (1870-1952). Inicialmente, ela 

interessou-se pela educação de crianças excepcionais e deficientes mentais, e fez 

observações importantes a respeito da psicologia infantil.

Em 1907 criou a primeira "casa dei babint' com móveis e utensílios de

tamanho proporcional ao da criança. Aboliu, assim, as carteiras tradicionais,

introduzindo mesas individuais leves que a própria criança pudesse deslocar.

"O método consiste em fazer um experimento pedagógico com um objeto 

do material de ensinar e esperar a reação espontânea da criança". (MONTESSORI, 

1965, p. 13).

Seu método é marcantemente ativo, dando importância ao trabalhar; as

crianças devem cuidar da própria higiene e da limpeza das salas. Ele tem como
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características: a individualização do ensino, a estimulação da atividade livre e 

concentrada, e o princípio da auto-educação.

Para Montessori, a liberdade é a primeira condição para favorecer o 

desenvolvimento das manifestações espontâneas das crianças. Entende que 

liberdade é sinônimo de atividade e que a disciplina deve ser necessariamente ativa.

A atenção dispensada a cada criança não se contrapõe à socialização, 

mas deve facilitar a integração dela no grupo.

Independência, atividade e liberdade são princípios fundamentais de seu

trabalho.

MONTESSORI (1965) aponta como procedimentos empregados em seu 

método: exercícios de denominação, aprendizagem de cores e formas, observação do 

ambiente, modelagem, desenho e cálculo. Estes procedimentos irão culminar na 

aprendizagem da leitura e escrita, por meio da análise dos movimentos empregados 

na escrita.

Ela também sugere que as crianças devem começar a escrever por volta 

dos quatro a cinco anos no sentido de alcançar a perfeição na escrita, pois não se 

encontram nas crianças, que começam a escrever por volta dos sete anos o 

entusiasmo e a riqueza da produção.

São inegáveis as contribuições de Maria Montessori para a educação 

pré-escolar. No entanto, não podemos deixar de considerar que a aplicação de sua 

proposta, hoje, apresenta uma fragmentação do conhecimento, causada pelo 

desenvolvimento de atividades realizadas através de materiais didáticos específicos e 

“deslocados” de um contexto. Outro ponto a ser considerado é o risco de se
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mecanizar a educação pelo uso de materiais criados artificialmente e desvinculados 

do real.

Chama-nos atenção, ainda, o autoritarismo subjacente ao silêncio e à 

"autodisciplina", encontrados hoje, em grande parte das escolas montessorianas que 

conhecemos.

Os estudos de Èdouard Claparède (1873-1940) também deixaram suas 

influências em nossa pré-escola. Seus principais objetivos foram a pesquisa e a 

experimentação na área da psicologia infantil. Ele criou a "lei do exercício funcional da 

infância".

Essa noção de função fundamentou toda teoria pedagógica de 

Claparède. Para ele, “a atividade da criança contém importantes elementos funcionais 

e de expressão: alimenta-se e satisfaz-se com o próprio processo de ação, com a 

própria expressão do movimento, da palavra e do gesto* (SUCHODOLSKI, 1984, p. 

85).

Ele Concluiu, ainda, que entre o adulto e a criança existem diferenças de 

estrutura, características de cada fase do desenvolvimento, mas identidade de função.

Claparède traçou os princípios da "escola ativa", dentre os quais o mais 

importante é a lei da necessidade e interesse. Assim, o professor deve ser o 

estimulador deste interesse, o evocador de necessidades intelectuais e morais. A 

partir do interesse infantil, ele deverá encontrar meios de apresentar as tarefas 

através de jogos apropriados.

Ao comentarmos as diferentes teorias que influenciaram, através da 

história, os programas de educação pré-escolar, não podemos deixar de mencionar
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Celestin Freinet (1886-1966). Por muito tempo ele foi professor primário e lutou 

durante anos contra as práticas tradicionais do ensino público francês.

Acreditava que a escola precisava modernizar-se e melhorar suas 

técnicas, para se relacionar com a vida. Costumava questionar a rigidez das normas 

educacionais como fila, horários, bem como sua eficiência.

A função do professor, para Freinet, é estimular a criança, fazendo com 

que ela não desista na primeira tentativa malsucedida.

Um dos principais pontos de sua pedagogia é "aprender fazendo", pois a 

inteligência manual e científica não se desenvolve com idéias, mas sim com 

experiências vivendadas (FREINET, 1979).

No contato com seus alunos percebeu que seus olhares, pensamento e 

atenções transcendiam as paredes da sala de aula. Foi então que criou as aulas 

passeio, característica marcante de sua pedagogia.

A aula passeio pode ser denominada de uma revolução nas técnicas e 

métodos de ensino. No começo da tarde, saía com as crianças pelos campos: 

observavam o ferreiro, o marceneiro, o tecelão e tudo mais que existia no meio. 

Colhiam material como fósseis, nozes, avelãs, argila, um material morto ou folhas 

caídas.

Quando voltavam à escola, faziam uma retomada do passeio e, nesse 

momento, Freinet se defrontava com a dicotomia existente entre o que os livros 

escolares traziam em seu conteúdo e as ricas vivências que os passeios 

proporcionavam.
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Para FREINET (1977), a criança tem um papel ativo na sala de aula e 

cabe à escola dar continuidade ao processo natural da vida. Geralmente, as aulas 

começam coletivamente, e posteriormente os alunos se distribuem em pequenos 

grupos. Para os pequenos é dada ênfase ao desenho, porque ele é considerado um 

desinibidor psíquico, além de ser uma forma de expressão.

As aulas passeio, a imprensa escolar, o texto livre, o livro de vida e a 

correspondência interescolar são os pontos fundamentais de sua pedagogia.

Ele sempre tentou enfrentar o desafio de integrar a escola e o meio, 

atuando sobre o hiato existente entre eles, considerando a criança um ser ativo de 

uma sociedade democrática.

Em suas pesquisas, observou sua filha Bal em sua iniciação à expressão 

escrita e à leitura pelo método natural. Bal fazia tentativa experimental em todo seu 

esplendor construtivo. De um primeiro desenho sem forma florescerá uma expressão 

gráfica. A criança continua tentando sem intenção automática. A partir dos dados da 

experiência, a criança ajusta suas reações. À medida que a criança cria, ela explica, 

compara e pensa. Enquanto não domina a técnica do desenho (sete - oito anos), a 

criança progride por tentativas ao mesmo tempo em que, lentamente, faz ajustes às 

suas experiências (Freinet, 1977).

Observando e documentando as experiências com sua filha Bal e com 

outras crianças, Freinet criou um método natural de aprendizagem da escrita.

Freinet (1977) acreditava que o interesse pela linguagem escrita 

aparece por volta dos quatro anos e meio, quando a criança já é possuidora da 

linguagem falada, da expressão gestual e plástica. Para ele, aprender a descobrir,
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reconhecer e utilizar a escrita pode corresponder -  dos quatro anos e meio 

aproximadamente aos sete anos -  à necessidade de decifrar o meio e de se apropriar 

dos seus sinais.

É de PIAGET a seguinte apreciação:

"Sem querer visar explicitamente o objetivo de uma educação da inteligência 
e de uma aquisição dos conhecimentos gerais pela ação, Freinet atingiu, 
portanto, esses objetivos constantes da escola ativa ao pensar 
principalmente no social da criança" (PIAGET apud SAMPAIO, 1989, p. 10)

Por último passaremos a comentar as influências da teoria de Piaget nos 

programas pré-escolares. Porém, é fundamental, antes de discutirmos suas 

contribuições, deixar claro o fato de que seu trabalho não consistiu na criação de um 

método de ensino ou de uma proposta pedagógica.

Piaget (1896-1980) não foi um pedagogo, mas um epistemólogo que 

investigou o processo de construção do conhecimento. Suas pesquisas permitem-nos 

compreender como a criança pensa, e como constrói seu conhecimento a respeito do 

mundo que a rodeia.

Para que possamos entender melhor o trabalho de Piaget e, 

conseqüentemente, as contribuições de sua teoria para a educação pré-escolar, é 

importante citarmos alguns dos princípios básicos de sua teoria epistemológica.

Para Piaget, a inteligência da criança se desenvolve progressivamente 

na interação do indivíduo com o meio ambiente. Desta interação constroem-se 

estruturas de conhecimentos, que são qualitativamente diferentes, às quais 

correspondem estágios ou períodos do desenvolvimento:

"A inteligência não aparece, de modo algum, num determinado momento do 
desenvolvimento mental, como um mecanismo inteiramente montado, e
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radicalmente distinto dos que o precederam. Pelo contrário, apresenta uma 
notável continuidade com os processos adquiridos ou mesmo inatos, 
provenientes da associação habitual e do reflexo, processos esses em que a 
inteligência se baseia, ao mesmo tempo que os utiliza" (PIAGET, 1982, p. 
30).

Segundo Piaget, quatro grupos de fatores interferem no processo de 

construção das formas inteligentes individuais: a maturação, as experiências com o 

objeto, a transmissão sócio-cultural, a interação social e o processo de equilibração. 

Todos esses fatores são condições necessárias deste processo, mas nenhum deles é 

em si suficiente.

É proposição original de Piaget a hipótese da ação do processo de 

equilibração, uma vez que este é necessário para a coordenação dos efeitos 

combinados dos quatro grupos de fatores. O processo de equilibração ou auto- 

regulação consiste numa seqúência de compensações ativas do sujeito em resposta 

às estimulações do meio exterior.

O conhecimento, para Piaget, é construído da interação do sujeito com o 

objeto. Mas esta interação não é única e exclusivamente cognitiva. A afetividade, os 

interesses e valores estão presentes como energética neste processo do 

comportamento do sujeito.

A compreensão dessas idéias imprime à educação um caráter dinâmico 

e interativo. Assim sendo, é necessário que a escola possibilite à criança um 

desenvolvimento amplo, até o período das operações formais. Deve levar em conta os 

mecanismos de assimilação e acomodação, propondo atividades desafiadoras e 

situações-problema ao aluno para a partir delas, gerar nele o conflito cognitivo que, 

mediante o processo de auto-regulação, terá como solução, em termos de novas 

descobertas ou re-descobertas, a construção do conhecimento.
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Nessa perspectiva, KAMil (1985) aponta como principais objetivos de 

uma educação pré-escolar, embasada na teoria de Piaget:

- formar homens criativos, inventivos e descobridores.

- encorajar a criança a agir e fazer descobertas;

- incitar a curiosidade da criança;

- estimular a sua criatividade;

- incentivar a independência e iniciativa.

Podemos extrair das implicações pedagógicas da teoria de Piaget, 

formuladas por Kamii, princípios fundamentais para o desenvolvimento da ação 

docente na pré-escola.

Em primeiro lugar, devemos ensinar dentro do contexto do jogo da 

criança, pois esta aprende melhor brincando e pelo caráter simbólico desta faixa 

etária.

Outro ponto fundamental a ser considerado é em relação às respostas 

da criança. Não existe erro na atividade infantil. A criança executa suas tarefas de 

acordo com suas possibilidades, limites e sua visão de mundo. Desta maneira, 

devemos aceitar e encorajar as respostas da criança, mesmo que sob nossa ótica 

estejam erradas.

É necessário pensar em que é que pensa a criança, compreender suas 

estratégias de pensamento, ensinar segundo os três tipos de conhecimento: físico, 

social e lógico-matemático e ensinar tanto conteúdos quanto processos.

Algumas implicações pedagógicas da teoria de Piaget, na prática da pré- 

escola, também são destacadas por KRAMER (1989). Para esta autora, os princípios
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que norteiam a prática pedagógica de uma pré-escola, fundamentada na teoria de 

Piaget, sâo:

- a ação, onde tudo começa e, por isso, é fundamental;

- o simbolismo infantil: é necessário permitir que a criança o manifeste 

por meio de atividades de representação;

- as atividades em grupo: favorecem as interações sociais e afetivas.

- o professor como desafiador;

- a existência de um clima de expectativas positivas;

- a integração das diferentes áreas do conhecimento no currículo da 

pré-escola para favorecer a interdisciplinaridade.

Em síntese, podemos dizer que a história da educação pré-escolar nos 

mostra diferentes formas de pensar este período da educação da infância e diferentes 

maneiras de conceber a alfabetização nesta faixa etária.

Podemos concluir, ainda, que essas diferentes maneiras de pensar a 

educação pré-escolar contribuíram significativamente para a construção das idéias em 

tomo da questão da alfabetização na pré-escola que temos hoje.

4.2- Analisando as funções da pré-escola

Como já comentamos anteriormente, foram muitas as teorias que 

influenciaram a prática pedagógica da educação pré-escolar. Se analisarmos os 

currículos e programas dessas instituições hoje, perceberemos as marcas deixadas 

por Frõbel, Decroly, Montessori, Piaget, Freinet e tantos outros que, direta ou
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indiretamente, contribuíram para a concepção da pré-escola real que temos.

Porém, não só marcada por tais teorias, mas muito fortemente 

influenciada pelos diferentes momentos da história, de fatores político-sociais e 

econômicos, a educação pré-escolar vem assumindo ideologicamente diferentes 

funções ao longo de sua trajetória.

Assim sendo, podemos dizer que seu surgimento deu-se como uma 

função assistencialista de guarda das crianças. Assumiu, posteriormente, uma função 

preparatória através dos programas compensatórios e, atualmente, busca estruturar 

uma função pedagógica.

No sentido de compreendermos melhor a atual conjuntura da educação 

pré-escolar e a alfabetização neste contexto, passaremos a comentar a respeito de 

cada uma destas funções.

A pré-escola assumiu uma função assistencialista de guarda das 

crianças no final do século XVIII, quando surgiram os chamados "refúgios europeus" 

(posteriormente chamados de creches), como fruto das significativas mudanças 

sociais, políticas e econômicas da época (RIZZO, 1962).

Essas instituições tinham por finalidade guardar e alimentar os filhos das 

mulheres que precisavam deixar seus lares para trabalhar nas fábricas, especialmente 

na França e Inglaterra, bem como cuidar dos órfãos da guerra.

Outra finalidade das creches era livrar as crianças pobres de longas 

jornadas de até quatorze horas de trabalho nas fábricas, visando "afastá-las do 

trabalho servil que o sistema capitalista em expansão lhes impunha" (ABRAMOVAY, 

1991, p. 29).
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As creches foram, na França, as primeiras instituições a atender e cuidar 

de crianças com idade de zero a cinco anos. Proliferaram de tal maneira, que o 

governo francês as reconheceu oficialmente.

Segundo DROUET (1990), por toda Europa e por toda a América foram 

criadas creches, com a função de cuidar da alimentação e guardar as crianças 

pequenas, estendendo-se posteriormente aos cuidados com a saúde das mesmas.

Essas creches deveriam ser um prolongamento do lar, onde as crianças 

conviveriam umas com as outras em um ambiente familiar e saudável, e onde fossem 

controladas as doenças mais comuns na infância.

Dessa maneira, a pré-escola com função assistendalista não 

apresentava objetivos educacionais definidos, nem tampouco uma proposta 

pedagógica a ser seguida. A alfabetização e o desenvolvimento de conceitos básicos, 

fundamentais para a criança desta faixa etária, não eram trabalhados. Os 

profissionais também não eram habilitados e desenvolviam apenas atividades de 

recreação, alimentação e cuidados com a saúde e higiene; os professores eram 

simplesmente "babás".

No entanto, essas instituições, em grande parte, não foram capazes de 

atender nem aos simples e precários objetivos de guarda e cuidados com a criança. 

Em muitos casos, como na França, por exemplo, ficaram conhecidas como 

"guardadeiras" e "fazedoras de anjos", devido à sua atuação precária e por vezes 

criminosa, levando crianças à morte, conforme comenta RIZZO (1982).

A pré-escola brasileira passou a assumir sua função assistendalista por 

meio das campanhas e programas do Fundo das Nações Unidas para a Infância
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(UNICEF), no final da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. Isto como 

forma de domesticar a pobreza e superar as desigualdades sociais por meio de um 

trabalho assistencial, com a finalidade de garantir a expansão do modelo capitalista 

da época.

"A contaminação assistencialista da pré-escola dá-se a partir do final dos 

anos 60, inoperada em propostas de agências internacionais (UNICEF, UNESCO) e 

assumida pela administração educacional federal' (ROSEMBERG, 1992, p. 22).

O UNICEF exerceu fortemente suas influências na educação pré-escolar 

brasileira, por meio da execução dos planos assistenciais de educação de massa 

desenvolvidos pelo então Departamento Nacional da Criança (DNCr)

Seus planos deveriam atender às necessidades materiais das crianças, 

assegurar e fortalecer os valores da sociedade.

Inicialmente os planos do DNCr eram especificamente dirigidos à 

assistência à criança pré-escolar. Posteriormente, passaram a desenvolver programas 

nacionais de educação pré-escolar, os quais previam a criação de Centros de 

Recreação destinados ao atendimento a baixo custo de pré-escolares (Idem).

Os Centros de Recreação constituíam-se em unidades simples, sob a 

forma de galpões, geralmente situados junto às entidades religiosas, com a finalidade 

de atender às necessidades físicas e psicossociais da criança pré-escolar. Nestes 

centros deveriam trabalhar pessoas voluntariamente e apenas alguns técnicos seriam 

remunerados.

Podemos dizer que as propostas assistencialistas de educação pré- 

escolar, no Brasil, não foram além das atividades de recreação. E muitas delas sequer
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conseguiram desenvoivê-las competentemente, seja pela falta de recursos materiais, 

seja pela falta de recursos humanos adequados, imprimindo à pré-escola brasileira 

um caráter assistemático, desorganizado e de má qualidade.

Ainda hoje encontramos, em grande quantidade, este tipo de pré-escola, 

onde as crianças são colocadas à mercê de pessoas não habilitadas em lugares 

inadequados. Ali, o trabalho desenvolvido não apresenta qualquer preocupação com a 

aprendizagem de noções e conceitos básicos, nem com o acesso à leitura e escrita, o 

que podemos drasticamente denominar de verdadeiros depósitos de crianças.

Porém, como reflexo das transformações e aspirações da sociedade, 

surge em diferentes países da Europa, na década de 50, um programa de ensino para 

crianças carentes, mais ligado à idéia de educação do que propriamente de 

assistência.

i .
Nesse momento, a pré-escola assume sua função compensatória com a 

finalidade de melhor atender às crianças de baixa renda, visando evitar os fracassos 

escolares por meio da compensação das carências sociais, afetivas, cognitivas e 

culturais.

Com essa perspectiva Froebel teria criado os Jardins de Infância nos 

cortiços alemães, e Montessori, nos cortiços italianos.

Os programas compensatórios fundamentavam-se nas teorias do 

desenvolvimento infantil, na psicanálise, em estudos lingüísticos e antropológicos e 

pesquisas que relacionavam a linguagem e o pensamento ao rendimento escolar, os 

quais determinaram a elaboração da abordagem da privação cultural (ABRAMOVAY, 

1991).
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A ideologia de deficiência e privação cultural fundamentou a crença em 

uma pré-escola com capacidade para compensar as carências e deficiências das 

crianças das camadas populares como antídoto, principalmente para os problemas do 

fracasso escolar nessas camadas da população (KRAMER, 1985).

Tal fracasso deveria ser evitado por meio de uma "preparação" para o 

primeiro grau. Esta preparação visava suprir carências infantis por meio do 

adestramento das habilidades (motoras, principalmente) e da aquisição de 

conhecimentos que as crianças não possuíam.

Não podemos deixar de ressaltar,ainda, que, por trás desses programas 

compensatórios de carências, se escondiam o acentuado preconceito para com as 

crianças de classes populares e o escamoteamento ideológico da gritante divisão da 

sociedade em classes.

No Brasil, as idéias de educação compensatória chegaram como uma 

fórmula mágica para resolver todos os problemas sociais do país que, no final da 

década de 70, enfrentava sérios problemas com o fim do milagre brasileiro.

Nessa época a população cada vez mais descontente e desiludida 

aspirava por melhores condições de moradia, saúde e educação. Assim, era 

fundamental que as organizações governamentais tomassem uma medida capaz de, a 

curto prazo, reverter este quadro de crise. E nesta conjuntura, a pré-escola com 

função compensatória foi empunhada como bandeira para a saída do caos que se 

instalara.

A partir daí, os pareceres do Conselho Federal de Educação passaram a 

defender e a orientar a educação pré-escolar com função compensatória, como
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podemos observar neste trecho do Parecer C. F. E. n° 20/8 de 5 de julho de 1974:

"... as chanças passaram pela escola, mas não são por elas influenciadas, a 
não ser por uma parca alfabetização e algumas informações desconexas. 
Não raro, apresentaram-se destituídas das noções de lateralidade, de alto e 
baixo, sem coordenação motora, sem vocabulário, sem comunicação e sem 
sociabilidade. Isto obriga que as escolas quando bem orientadas, o que 
ocorre em proporção aquém do desejável, percam alguns meses, no início 
do ano letivo, na tentativa de compensar em parte essas carências com a 
ministração de atividades preparatórias da alfabetização. É claro que o 
sucesso de tal procedimento deixa, via de regra, muito a desejar, dada a 
irreversibilidade de certas deficiências já instaladas na criança (...) É, pois, 
como terapeuta de tão dolorosas e inaceitáveis realidades que se colocam a 
necessidade do fortalecimento e da difusão da educação pré-escolar no 
Brasil

Foi com esse espírito que a educação pré-escolar brasileira passou a 

ser desenvolvida, principalmente nos governos militares, substituindo o caráter 

meramente assistencialista por uma preocupação exclusiva com a preparação para a 

escolaridade.

O MOBRAL assumiu nessa épocá a função de implementar e orientar os 

programas de educação pré-escolar compensatórios, com a finalidade de auxiliar a 

erradicação do analfabetismo e resolver os problemas de evasão e repetência nas 

primeiras séries do primeiro grau.

Podemos dizer, ainda, que a educação pré-escolar no Brasil, imbuída de 

uma função compensatória, desenvolveu e continua até os dias de hoje seu trabalho 

dentro de um modelo mecanicista de educação, a exemplo de grande parte das 

primeiras séries primárias, onde a aprendizagem é feita através de repetição.

Um dos principais objetivos dessa pré-escola é a chamada prontidão 

para a alfabetização que, consiste apenas em treinar as mãos, ouvidos e olhos para a 

tarefa de aprender a ler e a escrever. Nela, a alfabetização é trabalhada por meio de
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exercícios de fixação. Com eles, a criança deve associar letras e sons de forma 

mecânica e desvinculada do real.

Muitas críticas podem ser feitas a essa pré-escola que nada mais realiza 

além da antecipação de estratégias, já fracassadas do primeiro grau. Mas, a maior e 

mais veemente delas reside no fato de se colocar a pré-escola como redentora dos 

problemas da sociedade e com a desconsideração dos reais anseios das camadas 

populares.

Fundamentados nessas críticas, na insatisfação com os programas 

compensatórios, nas teorias atuais de aprendizagem e nas recentes pesquisas sobre 

a alfabetização, um grupo de educadores comprometidos com a educação pré-escolar 

busca delinear uma nova função para ela, uma função pedagógica (KRAMER, 1989).

Para alguns educadores como Madalena Freire, Miriam Abramovay e 

Sônia Kramer, uma pré-escola com função pedagógica deverá desenvolver seu 

trabalho, tendo como ponto de partida a realidade cotidiana da criança e seus 

conhecimentos, buscando a ampliação destes por meio de atividades significativas e 

contextualizadas, para lhe assegurar o acesso e a construção de novos 

conhecimentos.

Nesse tipo de pré-escola, acredita-se na possibilidade de a criança 

aprender, criar, descobrir e inventar. Ela aproveita este potencial infantil pela 

realização de um trabalho sistemático e intencional, dirigido à construção de novos 

conhecimentos e à garantia de novas aprendizagens no sentido de favorecer o acesso 

da criança aos conhecimentos da cultura dominante.

A alfabetização não é vista como um ato mecânico, mas como um
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processo dinâmico de representação do real. A função da pré-escola não seria, 

portanto, limitada à repetição de rituais de preparação para a alfabetização. Seu papel 

fundamental neste processo seria garantir às crianças a aquisição gradativa de novas 

formas de expressão, de representação de seu mundo.

4.3 - Pensando a alfabetização na pré-escola

"Alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo, criança ou adulto 
tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e 
escrever, enquanto habilidade de decodificaçáo e codificação do sistema de 
escrita, mas, sobretudo, de fazer uso real e adequado da escrita em todas as 
funções que ela tem em nossa sociedade e também como instrumento de 
luta pela conquista da cidadania plena" (FERREIRO, apud FORNAZIERI, 
1993, p.13).

Sempre que a questão da alfabetização na pré-escola é colocada em 

pauta, ela desencadeia uma série de discussões polêmicas. Muitos tabus e idéias 

preconceituosas são levantadas em tomo desta problemática que geralmente é vista a 

partir de duas premissas fundamentais: j

- A primeira aponta a pré-escola como um lugar onde não há espaço, 

nem permissão para a criança ler ou escrever, no qual todo e qualquer material 

escrito deve ser evitado. Assim sendo, só é permitido à criança ler, escrever ou 

trabalhar com o material de escrita, sob pena de ferir seu desenvolvimento e 

prejudicar o florescimento de suas potencialidades.

- A segunda aponta como sendo a única e primordial função da pré- 

escola, ensinar a ler e escrever, como forma de garantir o sucesso da criança no 

primeiro grau, antecipando os rituais e estratégias da 1a série.

Na trajetória histórica da pré-escola brasileira, podemos compreender 

que essas idéias são o reflexo do trabalho desenvolvido pelos programas
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compensatórios de educação pré-escolar, aqui desencadeados especialmente na 

década de 70, fundamentados na abordagem de privação cultural.

SOARES comenta a idéia de privação cultural e, conseqüentemente, 

esses programas compensatórios, dizendo:

"No Brasil, a partir de meados da década de 70, quando a ideologia da 
deficiência cultural aqui chegou, o fracasso escolar das crianças das 
camadas populares passou a ser atribuído tanto no discurso oficial da 
educação, quanto no discurso pedagógico, à 'pobreza' do contexto cultural, 
carências afetivas, dificuldades cognitivas e déficit lingüístico" (SOARES, 
1992, p. 19).

Assim sendo, na tentativa de suprir todas essas deficiências, a pré- 

escola passou a trabalhar de forma ostensiva o ensino da leitura e escrita.

No entanto, a má qualidade desse trabalho resultou em uma visão 

negativa em relação à alfabetização na pré-escola, gerando preconceitos em tomo 

desta questão e encaminhando para uma assepsia, nesse período de escolarização, 

das atividades de leitura e escrita.

Acreditamos que os preconceitos gerados pelas práticas alfabetizadoras 

dos programas compensatórios, residem no fato de a alfabetização ser trabalhada 

segundo uma concepção mecanicista, onde a prontidão vem a ser um de seus 

principais objetivos.

Essa prontidão, no entanto, jamais passou de treinos e adestramentos, 

pois, na concepção mecanicista de alfabetização, a linguagem escrita é vista como 

uma questão de hábito ou de condicionamento, e a aprendizagem da escrita é 

encarada da mesma maneira.

Dessa forma, a linguagem escrita não é vista como fruto de um processo
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histórico de produção da humanidade, mas como um sistema fechado, no qual a 

gramática normativa predomina sobre o significado e a expressão.

Podemos dizer ainda que a linguagem escrita, segundo uma visão 

mecanicista, é concebida como algo fragmentado em partes menores e desconexas, 

desconsiderando a forma como esses conjuntos e, ao mesmo tempo, essas partes se 

interrelacionam, quando utilizados na expressão oral, deixando de lado toda a 

preocupação com o significado e função da linguagem escrita.

Nesse sentido, a alfabetização é adquirida mecanicamente: a criança irá 

internalizar por meio de repetição e memorização os padrões silábicos, estabelecendo 

a correspondência entre sons e letras. Destaca-se como preocupação fundamental a 

decodificação mecânica da linguagem escrita em detrimento total do significado.

A aquisição da escrita é, assim, mecânica, repetitiva, passiva e imitativa, 

com separação total entre o sujeito e o objeto de conhecimento, havendo 

predominância do papel do objeto sobre o sujeito. A linguagem escrita fica reduzida a 

um produto da experiência sensorial, fisicamente mensurável e observável onde o 

sujeito é considerado "tábula rasa", ou processador passivo do estímulo no ambiente 

(BRAGGIO, 1992).

Essas idéias irão implicar em uma prática pedagógica onde existe um 

controle rígido da aprendizagem; e o professor decide quando e como a criança deve 

aprender a ler e escrever.

Além disso, é estabelecida uma seqüência, na qual primeiro devem ser 

ensinados os padrões regulares de som / letra mais fáceis (as conhecidas sílabas 

simples das cartilhas) para, somente depois, serem ensinados os padrões irregulares
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considerados mais difíceis (sílabas complexas), expondo-se a criança a uma 

fragmentação da linguagem.

Nessa prática pedagógica, é dada ênfase à gramática. Também não 

será permitido à criança escrever de outra forma que não seja da esquerda para a 

direita, contrariando o que ela está acostumada a ver em cartazes, letreiros e 

"outdoors".

Há que se destacar, ainda, a restrição à interação verbal, uma vez que a 

discussão e os intercâmbios de idéias são substituídos por uma apropriação privada, 

mecânica e descontextualizada. E, através desta prática "Delimitam-se as estratégias 

utilizadas para a criança e modificam-se as que ela já havia começado a adquirir". 

(BRAGGIO, 1992, p. 12)

Entendemos que a alfabetização vista dessa maneira não deva ser 

trabalhada na pré-escola. Acreditamos que o processo de aquisição da leitura e 

escrita deva ser trabalhado de forma contextualizada e significativa. Ele deverá levar 

em conta todo o referencial ou experiências já adquiridas pela criança em relação a 

este objeto do conhecimento.

Concebemos a alfabetização como um processo vivencial de 

compreensão da realidade que rodeia a criança e a sua própria realidade interior; uma 

leitura do mundo em que está inserida.

Assim sendo:

"... a leitura da palavra é um momento fundamental desse processo, mas a 
criança já faz leitura do mundo que a rodeia antes do início da leitura de 
indícios da representação simbólica, a criança 'escreve' o que ela já conhece 
do mundo que ela busca conhecer. É a partir da leitura dos símbolos que 
mais tarde ela chega à leitura do signo" (FREIRE, P. 1982, p.69).
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Podemos dizer, ainda, que a alfabetização é um processo gradativo e se 

constrói passo a passo. É antes de tudo um processo interno construído a partir da

vivência da criança.

Dessa forma, podemos comparar o ato de aprender a ler e escrever com

o de andar, onde primeiro a criança engatinha, depois fica de pé, para em seguida,

segurando-se, caminhar sozinha. Compara-se ainda a alfabetização com a aquisição 

da fala até a estruturação verbal de frases e expressão oral fluente.

Contudo, o adulto esquece ou deixa de lado esses aspectos e faz com 

que a criança, já de início, copie frases, palavras e sílabas, e ainda espera que ela 

consiga "aprender'1 tudo, desprezando o processo de construção de linguagem 

escrita. O professor demonstra estar, por meio desta postura, imbuído do que 

FERREIRO (1986) chama de "adultocentrismo", o que significa tentar forçar a criança 

a agir e pensar como adulto.

A alfabetização não pode ser encarada pela criança como uma figura 

assustadora ou algo difícil, aborrecido e sofrido. A criança deve encontrar acima de 

tudo o prazer e a satisfação em desvendar o mundo da leitura e da escrita. A magia 

da descoberta de uma nova palavra, o reconhecimento de um significado, enfim, a 

alegria de construir algo seu e penetrar no mundo do saber sistematizado é que deve 

ser a mola propulsora do processo de alfabetização. Cabe ao professor alfabetizador 

desenvolver seu trabalho no sentido de favorecer esta descoberta.

Somente uma alfabetização que envolva a criança na descoberta do 

mundo, desvelando seus mistérios por meio de atrações, desafios e sentidos novos e 

profundos será eficaz (BETTELHEIN, 1986).
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Frente a essa constatação, podemos afirmar que a alfabetização é acima 

de tudo um ato criador e que deve ser feito por meio de uma relação dialética num 

processo de interação (FREIRE, M. 1983).

No entanto, analisando as práticas pedagógicas em alfabetização, é 

possível perceber que a escola não esquece apenas do processo de construção da 

leitura feito pela criança, mas também das próprias estratégias de leitura do adulto; 

pois este busca, antes de tudo, em sua leitura a compreensão do significado daquilo 

que está lendo e não simplesmente a correspondência entre a palavra escrita e o 

som.

É de suma importância que o professor compreenda que todo o 

processo de aprendizagem deve partir da bagagem de conhecimento que a criança 

traz consigo. Para se iniciar a aprendizagem da leitura e escrita, deve-se partir da 

linguagem da criança, das experiências de seu cotidiano, que contêm elementos ricos 

e significativos ao processo de construção da leitura e da escrita.

Neste sentido:

"A linguagem natural da criança nos mostra como se deve ensiná-la a ler e 
que o professor deve conhecer e saber que a linguagem infantil lhe fornecerá 
instrumentos eficazes para um trabalho mais sistematizado, a partir da 
linguagem natural do meio, pois esta é aprendida naturalmente e por isso é 
incorporada e durável" (FEIL, 1986, p. 11).

Vista assim, a alfabetização não pode ser considerada como um 

processo de mera apropriação do sistema gráfico, mas como um processo através do 

qual iremos atingir o domínio da escrita.

Podemos dizer, ainda, que esse processo se constitui em um caminho a 

ser construído socialmente, ou seja, por meio de experiências com o objeto de
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conhecimento (escrita) e das trocas de idéias no contexto sócio-cultural.

Ao chegar à pré-escola, as crianças já iniciaram sua caminhada na 

trajetória do conhecimento. PETRY (1989) diz que elas trazem à escola um leque 

variadíssimo de experiências vividas, como também capacidades que a escola 

tradicional se nega a reconhecer.

Essas crianças vivem em constante comunicação entre si e com o meio 

que as rodeia, através de diferentes formas de representação nele existentes.

A maioria dos psicólogos afirmam que a criança, antes de ingressar na 

escola primária, está em comunicação simbólica com seu meio humano e uma das 

facetas desta comunicação simbólica é a leitura (GILABÈR, 1992).

Para essa autora, não é mais difícil aprender a ler do que falar, desde 

que se tomem certas precauções como utilização de letras grandes e uma atmosfera 

lúdica, que proporcionem o jogo dialético entre a maturação e os fatores sócio- 

culturais relevantes neste processo.

Portanto, podemos afirmar que a criança em idade pré-escolar já está 

inserida no mundo da leitura e escrita, e a pré-escola deve, então, dar continuidade 

ao processo de alfabetização. Deve, assim, oferecer oportunidades de ação com um 

material de escrita, rico em significado e variado, por meio de jogos e atividades onde 

a linguagem seja trabalhada em sua função social; e a leitura e escrita, 

conseqüentemente, em seu sentido mais amplo de representação, expressão, 

comunicação e interpretação do mundo.

Nesse sentido, FERREIRO (1991) diz que as crianças iniciam sua 

aprendizagem de escrita antes da escola, pois esta criança faz parte da paisagem
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urbana e, atualmente, nenhuma criança urbana de seis anos é completamente 

ignorante acerca da linguagem escrita.

A autora acima comenta, ainda, que a pré-escola deveria oferecer 

oportunidade de acesso à informação básica de que a linguagem tem uma função 

social e não meramente escolar.

Nessa direção, a pré-escola deve desenvolver um trabalho que permita a 

aquisição gradativa de novas formas de expressão e de representação do mundo, 

constituindo-se em um ambiente altamente alfabetizador.

Acreditamos que quanto maior for o contato da criança com o mundo das 

letras, mais ela desenvolverá o gosto pela leitura e a sua capacidade de escrever. 

Desta forma, estaremos contribuindo para a ampliação de seu repertório de elementos 

gráficos; para a representação daquilo que ela vive, pensa, sente e deseja comunicar 

e/ou registrar. É por meio do manuseio deste objeto, de atividades de pesquisa, que a 

criança irá construir os esquemas necessários para o domínio da leitura e escrita.

O professor da pré-escola deve deixar à disposição da criança: jornais, 

revistas, livros, cartazes, cartões e jogos, através dos quais ela possa conviver de 

perto com letras e palavras; e, além disto, estar atento a suas ações no sentido de 

organizar os elementos para que ela se alfabetize.

Entendemos que esse trabalho deva ser feito por meio de brincadeiras, 

jogos e atividades que permitam o estabelecimento de relações entre a palavra escrita 

e aquilo que ela representa dentro de um contexto significativo para a criança. Assim, 

esta será vista como um ser atuante na sociedade, e não apenas como alguém que se 

prepara para viver nesta mesma sociedade.
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0 brinquedo será um elemento fundamental no desenvolvimento de 

atividades de alfabetização na pré-escola. Ele possibilita o desenvolvimento da 

capacidade de representação, de imaginação, e favorece uma apreensão prazerosa 

dos dados da realidade, fundamentais para o processo de conhecer, no qual a 

aprendizagem da leitura e escrita está inserida. Quando brinca, a criança está 

desenvolvendo a capacidade de representar, de simbolizar e construir suas 

representações.

Não menos importantes nesse trabalho são o desenho e a linguagem 

oral; pois o desenho já é forma de representar graficamente o real, e a fala consiste 

em uma possibilidade insubstituível de expressão e comunicação pessoal.

Por meio da fala, de conversas, discussões e histórias contadas, a 

criança irá ampliar seu vocabulário e organizar novas formas e estruturas para se 

expressar.
. i

A criança precisa falar, pois quanto mais ela fala, mais aprende a falar e 

exercita a expressão de idéias que lhe possibilitam uma maior compreensão do 

mundo.

Para a alfabetização, é importante que a criança fale e fale muito,

"... pois a linguagem funciona como uma ação (verbal) sendo fundamental 
para o desenvolvimento das estruturas operatórias do pensamento, uma vez 
que significa a ação motora representada (uso de signifícantes)" (LIMA, 1988, 
p. 25).

É fundamental ressaltar que não estamos nos referindo a uma 

antecipação das atividades desenvolvidas no primeiro grau, mas a um trabalho que 

possibilite à criança compreender o que significa ler e escrever, bem como a
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importância deste ato e suas funções.

KRAMER (1985) comenta que a pré-escola tem como papel 

fundamental, em relação à alfabetização, garantir a compreensão por parte das 

crianças do que são a leitura e a escrita e ainda favorecer a autoconfiança das 

mesmas na sua capacidade de aprender a ler e escrever.

Para tal, é necessário que a pré-escola deixe de lado seu caráter 

assistencial e assistemático, ou ainda, sua função preparatória e mecânica. Deve ela 

assumir sua função pedagógica e oferecer atividades onde as diferentes formas de 

expressão sejam trabalhadas.

■Brincar; sem dúvida, é importante nesta faixa etária, porém há que se 
distinguir a pré-escola que simplesmente se propõe que as crianças 
brinquem (...) e a pré-escola que utiliza o jogo como metodologia básica para 
o desenvolvimento de uma ação planejada, buscando ampliar e assegurar 
novos conhecimentos à criança" (CARVALHO, 1985, p. 34).

Essa pré-escola deve ter um trabalho que toma a realidade e os 

conhecimentos infantis como ponto de partida e os amplia, por meio de atividades que 

têm um significado concreto para a vida das crianças e que, simultaneamente, 

assegurem a aquisição de novos conhecimentos e, conseqüentemente, contribuam 

para o processo de alfabetização (ABRAMOVAY e KRAMER, 1991).

Entretanto, grande parte desse trabalho depende do professor que 

precisa estar preparado para desenvolvê-lo. Este professor deve ser qualificado para 

oferecer situações de constante acesso à escrita sem, contudo, fazê-lo de forma 

mecânica e maçante.

Consideramos fundamental que o professor da pré-escola conheça o 

processo de aquisição da linguagem escrita, inspire sua ação pedagógica neste
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conhecimento. Torna-se de singular importância, então, que o professor conheça as 

pesquisas de Emília Ferreiro, algumas em colaboração com Ana Teberosky.

As pesquisas de Ferreiro representam, sem dúvida, um marco nos 

estudos referentes ao processo de alfabetização, pois, até então, todos os estudos e 

trabalhos realizados eram no sentido de explicar como se ensina a criança a ler e a 

escrever, que métodos e técnicas seriam mais adequados.

Essa autora apresenta uma outra perspectiva. Em suas pesquisas 

analisa o processo de compreensão da escrita por parte da criança; como esta 

constrói este objeto de conhecimento e que estruturas estão em ação nesse processo. 

Seu trabalho não constitui um método de alfabetização, e não aponta para uma 

fórmula mágica de ensinar a ler e escrever.

Podemos dizer que sua pesquisa tem um cunho psicogenético, pois 

explicita com detalhes as peculiaridades da seqüência da compreensão da escrita 

pela criança. Fundamentada em um marco referencial piagetiano, ela discute a 

alfabetização como a construção de um conhecimento, construção do conceito do que 

é ler e escrever, em um processo, portanto, de aquisição conceituai.

Para FERREIRO e TEBEROSKY (1986), a escrita deve ser concebida 

como uma representação da linguagem; processo este que envolve toda uma 

construção conceituai.

Se a aprendizagem da língua escrita é concebida como a compreensão 

do modo de construção de um sistema de representação, ela se converte na 

apropriação de um novo objeto do conhecimento, ou seja, numa aprendizagem 

conceituai. Assim, a aquisição da leitura e escrita é um processo de construção.
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A construção de qualquer sistema de representação envolve um 

processo de diferenciação dos elementos e relações existentes no objeto a ser 

representado, bem como a seleção dos elementos e relações que ficarão registrados 

por meio da representação.

Segundo FERREIRO (1991), a escrita pode ser analisada a partir de 

dois aspectos significativos:

a) os aspectos gráficos que dizem respeito à qualidade do traçado das 

letras, sua distribuição espacial, a orientação predominante e a orientação dos 

caracteres individuais;

b) os aspectos construtivos, que se relacionam àquilo que se quer 

representar e os mecanismos e formas utilizadas para produzir as diferenciações 

entre as representações.

FERREIRO e TEBEROSKY (1986) argumentam que a escrita infantil, do 

ponto de vista construtivo, apresenta uma evolução regular nos diversos meios 

culturais, em diferentes situações de aprendizagem e diferentes línguas. Esta 

evolução pode ser descrita em três grandes fases, explicitadas a seguir.

A primeira fase é a da distinção entre a representação icônica e não 

icônica, ou seja, da diferenciação entre desenhar e escrever.

A segunda fase trata da construção das formas de diferenciação das 

representações produzidas; isto é, ocorrem mudanças de controle progressivo no 

aspecto qualitativo (diferentes palavras precisam ser escritas de forma diferente) e no 

aspecto quantitativo (existe a necessidade de um número diferente de letras para se 

representar coisas diferentes).
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A terceira fase caracteriza-se pela atenção às propriedades sonoras 

daquilo que se deseja representar. É neste momento que surgem a hipótese silábica e 

os conflitos originários dela. Posteriormente, esta hipótese se transforma gradativa- 

mente na compreensão alfabética da escrita.

Para a criança, que se encontra na primeira fase, que pode ser chamada 

de pré-silâbica, escrever é reproduzir alguns traçados da escrita que ela conhece e os 

utiliza como base para sua representação.

Nesse período, a criança tenta estabelecer uma correspondência 

figurativa entre a escrita e o objeto a ser representado.

Quando ela tenta escrever, utiliza inicialmente grafismos ondulados, 

contínuos e/ou pequenos círculos, caso a forma básica de escrita seja a cursiva. Caso 

a forma básica de escrita seja a letra de imprensa, os grafismos serão separados 

entre si, compostos por linhas, retas e curvas. !

Não há, nessa fase, correspondência entre os sons e a grafia. Com o 

tempo, a forma do grafismo toma-se mais definida e,aproximando-se mais das letras, 

surgem grafias fixas e próprias, como as letras do nome e de objetos conhecidos.

Nessa etapa, a criança pensa que os textos dizem os nomes dos 

objetos, e se lhe pedirmos que atribua algo ao desenho que realizou (que o "leia"), irá 

atribuir nomes aos objetos.

Em um momento posterior, ocorre um salto qualitativo nessa construção, 

e a criança passa a estabelecer diferença entre as escritas. Porém, ela necessita da 

imagem, pois para ler é preciso que a palavra venha acompanhada do desenho 

(FERREIRO, 1990).
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À medida que vai avançando no processo, passa a refletir sobre o que é 

escrever. Quando é solicitada a escrever, atribui signos que vão evoluindo em etapas. 

Para cada objeto representado, em seus desenhos, atribui um símbolo gráfico e lê o 

nome do objeto através deste símbolo.

A criança ainda acredita que é possível escrever nomes diferentes com 

as mesmas letras, passando posteriormente a perceber que, para escrever nomes 

diferentes, é preciso utilizar letras diferentes.

Outra característica dessa primeira fase é o estabelecimento de uma 

relação entre o tamanho dos objetos e a quantidade de letras necessárias para 

representá-lo. Assim, objetos grandes serão escritos com muitas letras e os objetos 

pequenos com poucas letras. É o fenômeno do realismo nominal.

A segunda fase é denominada silábica. Agora a criança estabelece 

relações entre sons e letras, atribuindo valor sonoro a cada marca que compõe sua 

escrita.

Nesse período, a criança descobre que a escrita é uma representação 

da fala e passa a formular a hipótese silábica; isto é, para cada sílaba emitida utiliza 

apenas uma letra.

Também é nesse período que a criança supera a correspondência 

global, não analisável, e passa a estabelecer correspondência entre as partes do 

texto (letras) e as partes da expressão oral (palavra) (FERREIRO, 1986).

A criança, na medida em que vai vivenciando a experiência com o 

mundo da escrita, começa a ter maior contato e a prestar mais atenção na escrita dos 

adultos. Percebe que o número de letras que compõem as palavras é geralmente
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maior do que o utilizado em suas hipóteses silábicas, pois, na maioria das vezes, os 

sons são representados por um conjunto de duas ou mais letras e não apenas por 

uma como até então considerava necessário.

Essa comparação gera um conflito que irá levar a criança a avançar para 

uma fase intermediária, a fase silábico-alfabética, onde descobre que a sílaba não é 

uma unidade, mas pode ser decomposta em elementos menores. Esta descoberta dá- 

se a partir dos conflitos vividos na fase anterior (silábica), como por exemplo a escrita 

de monossílabos.

Existe ainda uma outra fase denominada alfabética. Nela, a escrita 

infantil pode ser fonética, e as tentativas de construção e novas hipóteses vão se 

aproximando cada vez mais de uma escrita legível e compreensível, ou seja, a escrita 

padrão (GROSSI, 1988).

Nessa fase, os problemas da criança não são mais em função do código 

(letras), mas ligados à ortografia, e de ordem qualitativa. A criança percebe, então, 

que não existe uma regularidade do número de letras que compõem as palavras 

(aspecto quantitativo). Isto significa dizer que ela descobre que não basta uma letra 

para formar uma sílaba, mas não é possível afirmar que as sílabas são escritas com 

uma, duas, três ou mais letras.

A compreensão dessas fases nos leva a um conhecimento do processo 

de aquisição da escrita. Porém, não basta compreender o processo; precisamos 

desenvolver uma ação pedagógica adequada no sentido de contribuir para o avanço 

de uma fase para outra.

Salientamos que o trabalho de alfabetização, na pré-escola, não pode e
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não deve ser realizado por meio de exercícios e treinamentos de habilidades motoras, 

ou de repetição mecânica de grafismos e letras, ou de palavras isoladas e sem 

sentido.

Entendemos a alfabetização na pré-escola como um processo de 

construção do conhecimento. Assim sendo, o ambiente da pré-escola deve ser 

socializador, rico em estímulos, dinâmico e desafiador a fim de que a criança possa 

realizar suas experiências e por meio delas fazer suas descobertas.

Não podemos nos esquecer da dimensão simbólica da linguagem escrita 

e de sua função comunicativa. Neste sentido, é de grande importância realizar 

atividades que utilizem as diferentes formas de representação como desenho, 

modelagem, mímica, dramatização, música, imitação, leitura e escrita.

Devemos realizar, ainda, atividades nas quais a criança tenha 

oportunidade de observar e experimentar a utilização da escrita como meio de 

comunicação e representação do real; pois, como salientamos anteriormente, cabe à 

pré-escola fazer com que a criança compreenda a função social da escrita e acredite 

na sua possibilidade de escrever. Por este motivo, devemos trabalhar sempre com a 

escrita da criança, valorizando sua produção.

Acreditamos que a ação no sentido de contribuir com a alfabetização na 

pré-escola, como um processo de construção do conhecimento, deva ser organizada 

de forma a privilegiar a discussão, o diálogo, a experimentação e favorecer o acesso 

ao mundo das letras.

Porém, quando falamos em favorecer o acesso ao mundo das letras, não 

estamos nos referindo à utilização de cartilhas ou de material semelhante, nem
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tampouco a simples cópias de traçados das letras. Estamos falando em deixar à 

disposição da criança livros, jornais, revistas, cartazes, jogos, bilhetes, etc.

Na pré-escola não deve existir um momento isolado para a realização 

das atividades de escrita. A escrita, na pré-escola, deve ser trabalhada como registro, 

comunicação, representação de um conhecimento construído ou de uma idéia.

)



5 - APRESENTANDO E ANALISANDO OS RESULTADOS

Nesta parte, passaremos a apresentar a análise dos resultados da 

pesquisa, conforme descrevemos anteriormente.

Estaremos relatando as concepções de alfabetização e de pré-escolar 

que norteiam o trabalho dessas instituições, a metodologia, as práticas avaliativas 

mais utilizadas pelas professoras e as principais dificuldades apresentadas.

Discutiremos a relação de coerência entre a teoria e a prática, refletida 

no conteúdo do discurso das professoras, de seus planos de aula e propostas

curriculares.

5.1 - Conceocão de educacão pré-escolar

5.1.1- Do conteúdo das entrevistas

As professoras entrevistadas caracterizam a pré-escola como um lugar 

no qual a preparação para o primeiro grau, a familiarização da criança com o 

ambiente escolar, o treino de habilidades motoras e a prontidão para a alfabetização 

constituem a essência do trabalho a ser desenvolvido.

Essas professoras não se referem em nenhum momento à pré-escola 

como um espaço educativo de mediação e construção do conhecimento por parte da 

criança.

Em suas respostas, podemos observar claramente a grande 

preocupação com a memorização, formação de hábitos e atitudes de estudo como: 

disciplina, atenção, maneira correta de segurar o lápis, de escrever e de utilizar o
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material, e adaptação da criança ao horário escolar, tendo em vista assegurar à 

criança a possibilidade de freqüentar uma 1a série com mais facilidade e sucesso.

Vejamos algumas dessas respostas:

"Para mim pré-escola é uma preparação, é familiarização do aluno para que 
possa freqüentar a 1a série e se sair bem nela."

"É uma preparação para a criança chegar na escola já pronta e ter uma boa 
aprendizagem. " ■

"É uma preparação para a 1a série; é onde vamos desenvolver a 
coordenação motora, a socialização e hábitos de estudo como: sentar, ouvir, 
prestar atenção; assim a criança já vai estar acostumada a essas coisas 
quando entrar na escola."

Associado às idéias de preparação para o primeiro grau, o discurso das 

professoras nos revela, ainda, um outro aspecto predominante nessas pré-escolas: o

cuidado com a saúde e higiene das crianças. Isto podemos ver nos depoimento a
í

següir: !

"É uma preparação para entrar na escola, e também é um lugar onde a 
criança irá adquirir hábitos de higiene como escovar os dentes, lavar as 
mãos, tomar banho, usar o sanitário, lavar os alimentos, para que tenha mais 
saúde e leve para a família esses hábitos. Além disso quando a criança fica 
doente, nós a levamos ao médico e comunicamos aos pais."

Assim, podemos dizer que o discurso das professoras nos mostra a pré- 

escola ideologicamente imbuída de uma função compensatória, concebida como 

espaço de preparação para o período de escolarização subseqüente: a 1a série do 

primeiro grau. Mas não só compensação das carências cognitivas da criança, como 

também das necessidades básicas de alimentação, higiene e cuidados com a saúde. 

As pré-escolas das redes municipal e estadual de ensino de Itajaí, das professoras 

entrevistadas, procuram, através de seu trabalho, suprir as deficiências e resolver os
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problemas que costumam, segundo o seu entendimento, causar fracasso escolar.

Essas professoras acreditam que se a criança for tratada com carinho e 

estiver bem alimentada, sua disposição geral para aprender será ainda melhor. 

Acreditam, também, que a simples antecipação das atividades e o treino das 

habilidades motoras irão garantir uma boa aprendizagem no futuro e, 

conseqüentemente, sucesso no primeiro grau, contribuindo para a diminuição da 

evasão e repetência nas séries iniciais.

Outro indicativo dessa visão preparatória da pré-escola nos é 

apresentado, quando as professoras apontam seus objetivos.

Analisando suas respostas a respeito dessa questão, constatamos que, 

para todas, a pré-escola serve para preparar a criança para a entrada na 1a série do 

primeiro grau e, mais especificamente, para o ensino da leitura e escrita. Ela procura, 

através do treino de algumas habilidades, do desenvolvimento de hábitos e cuidados 

com a saúde, suprir as dificuldades destas crianças oriundas das camadas populares. 

Os depoimentos, a seguir, ilustram bem estas afirmações.

"A/a minha opinião a pré-escola serve para a criança se desenvolver no 
futuro, porque sem a pré-escola a criança não vai ter um bom desempenho 
depois, e nem uma boa coordenação motora, pois os pais, na maior parte, 
são analfabetos ou não têm tempo de ensinar em casa."

"Serve para deixar a criança mais socializada, adaptada à escola, com boa 
coordenação para que não tenha dificuldade na 1a série."

"A pré-escola deve ter como objetivo levar a criança a desenvolver hábitos 
de estudo, de higiene e conhecer algumas coisas que vão ser importantes 
para ela na 1a série, como coordenação motora, por exemplo, treino para 
leitura e escrita, porque eles em casa não têm nada, não têm livro, revista, só 
televisão e tudo o que eles precisam aprender para se sair bem na 1a série 
tem que ser no pré."
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Como podemos ver, as falas das professoras retratam uma pré-escola 

totalmente desvinculada de seu papel político-pedagógico. Sua maior e vital 

preocupação é com a escolarização posterior. Seu maior objetivo é deixar as crianças 

prontas para uma aprendizagem que ainda está por vir, como se nesta faixa etária 

não fossem capazes de aprender ou não tivessem conceitos e conteúdos a 

desenvolver ou, ainda, que estes conceitos e conteúdos não fossem relevantes.

Notamos, ainda, a ênfase dada à compensação da falta de recursos ou 

de pré-requisitos para aprendizagem que essas crianças supostamente possuem, por 

pertencerem às camadas mais pobres da população.

Esse caráter preparatório da pré-escola e, ao mesmo tempo, sua 

assistematicidade se revelam no depoimento das professoras, quando se referem aos 

principais momentos de sua aula e materiais didáticos mais utilizados:

| .
•Trabalho mais higiene, recreação e coordenação motora. “

■Tem que ter todos os dias canto, recorte, pintura, desenho, porque são 
atividades que desenvolvem a coordenação das mãos."

"A hora da novidade é muito importante, porque além de permitir que a 
criança coloque pra fora todos os seus sentimentos e problemas, é lá que eu 
pego as palavrinhas para treinar a sílaba.“

“Em geral utilizamos: gravuras, blocos lógicos, sucata, caderno, lápis, papel, 
caderno de caligrafia, cartilhas, livros de história e brinquedos. “

Dessa forma, surge de um lado a preocupação com a recreação, o bem- 

estar físico, emocional da criança e, de outro lado, a preocupação com o 

adestramento da motricidade, adaptação ao regime escolar e superação dos déficit 

apresentados pela criança.
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5.1.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos das 

professoras

Os núcleos de desenvolvimento infantil da rede municipal de ensino não 

possuem uma proposta curricular sistematizada.

Conforme depoimentos das professoras entrevistadas e informações da 

coordenação, o trabalho pedagógico é desenvolvido a partir de diretrizes traçadas 

pela Secretaria do Bem-Estar Social, que tem por objetivos atender às necessidades 

das famílias itajaienses de baixa renda, no que se refere à assistência, saúde, 

alimentação e oportunidade de empregos das mesmas.

Juntamente com os objetivos de assistência, a Secretaria do Bem-Estar 

Social aponta como função básica da pré-escola preparar a criança para o primeiro 

grau com a finalidade de minimizar o fracasso, evasão e repetência das crianças da 

classe popular.

Já as pré-escolas vinculadas à rede estadual de ensino possuem desde 

1991, uma Proposta Curricular para a escola pública, da pré-escola ao 2° grau.

A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (1991) apresenta-se 

como um documento norteador da ação pedagógica desenvolvida nas escolas 

públicas estaduais. Pretende abordar a educação nos aspectos filosóficos e 

metodológicos, por meio de uma definição de objetivos, estabelecimento da 

concepção histórica e política que norteia o trabalho educativo, bem como procura 

fazer uma organização dos conteúdos e metodologias de cada disciplina do currículo, 

dà pré-escola ao 2° grau.

Além disso, constitui-se em um documento que pressupõe o resgate do



75

conteúdo científico, através da ampliação e universalização dos conhecimentos da 

realidade social e concreta do aluno, num processo de produção do conhecimento, 

direcionado para uma compreensão crítica do funcionamento da sociedade.

O estabelecimento de uma linha única de ação e a tentativa de uma 

educação transformadora para a sociedade catarinense são também questões 

fundamentais a que se propõe a Proposta Curricular da Secretaria de Estado da 

Educação de Santa Catarina (Proposta Curricular - SEE/SC, 1991).

No que se refere à pré-escola mais especificamente, esse documento 

procura fundamentar-se na perspectiva da totalidade histórica e social, apoiada na 

abordagem interacionista de aprendizagem.

Em seus pressupostos teóricos, a citada proposta define como papei da 

pré-escola assumir a tarefa da sistematização dos conteúdos nas diferentes áreas, 

resgatando sua historicidade e sua relação com a realidade 'atual e aponta para a 

necessidade de organização do trabalho pedagógico na pré-escola, de maneira que o 

professor atue como mediador dos conhecimentos sistematizados, organizando-os na 

perspectiva da totalidade.

Portanto, a pré-escola assume, nesse documento, uma concepção 

pedagógica voltada para o desenvolvimento da criança e à aquisição sistematizada do 

conhecimento por meio de um currículo, que busca fundamentar sua ação em três 

princípios básicos:

1. a realidade sócio-cultural da criança, considerando os conheci

mentos que ela já possui;

2. seu desenvolvimento e as características do momento em que está
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vivendo;

3. os conhecimentos do mundo físico e social. (Proposta Curricular, 

SEE/SC, 1991, p. 13).

Por outro lado, os planejamentos diários das professoras entrevistadas 

constituem uma lista de atividades propostas diariamente. Estas incluem: músicas, 

desenhos, colagens, exercícios pré-gráficos, cópias de letras e numerais, pinturas de 

desenhos mimeografados, hora da novidade, treinos de sílabas, histórias infantis e 

algumas brincadeiras, como podemos ver nos exemplos (figuras 1 e 2) a seguir:
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Analisando atentamente essas atividades, podemos constatar nelas a 

predominância de exercícios de coordenação motora fina bem como o treino de 

sílabas e numerais.

Salientamos, ainda, a maneira como são trabalhados conceitos de: 

grandeza, posição, lateralidade, distância, quantidade, formas, cores e as operações 

como adição, subtração e multiplicação. Estes conceitos e operações, são 

desenvolvidos de maneira mecânica, formal e descontextualizada, com atividades de 

completar espaços, assinalar ou circular, treinos de escrita dos numerais 

(quantidades), memorização de seqüência numérica, cópias e resolução de 

operações como 2 + 2, 3 + 1, 7 - 3.

Longe de proporcionar à criança a construção desses conceitos e 

noções básicas, tais atividades limitam-se a treinar traçados e respostas. Desta forma, 

a memorização se sobrepõe ao processo de construção.

As atividades seguintes (figura 3) ilustram nossas colocações anteriores:
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FIGURA 03
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A ênfase dada a essas atividades reflete o caráter preparatório e 

mecanicista dessas pré-escolas, onde a criança, que está em pleno desenvolvimento, 

aprende a substituir sua curiosidade e criatividade pela reprodução de modelos pre

determinados.
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O modelo de planejamento adotado pelas professoras segue aquele 

proposto pela pedagogia tradicional, onde o currículo da pré-escola se baseia no 

adestramento mecânico; desta maneira a criança é submetida, desde cedo, a um 

rigoroso programa de "prontidão".

5.1.3- Síntese comparativa e explicativa

Confrontando o conteúdo do discurso das professoras entrevistadas com 

a análise de seus planejamentos e propostas curriculares das instituições, 

percebemos uma certa incoerência em alguns pontos relevantes que passaremos a 

comentar.

Constatamos que, embora a Proposta Curricular da rede estadual de 

ensino aponte explicitamente seus princípios norteadores na direção de uma pré- 

escola com função social e pedagógica, voltada para a construção coletiva do 

conhecimento nos seus aspectos históricos, sociais, culturais e científicos, as 

professoras, em geral, concebem a pré-escola numa direção totalmente oposta. Para 

elas, o grande objetivo, a razão da existência da pré-escola é a preparação para o 

período de escolarização posterior, como forma de garantir o sucesso destas crianças 

quando de sua entrada no primeiro grau.

A concepção de pré-escola dessas professoras se opõe a função do 

professor detalhada na Proposta Curricular, pois:

"Sendo a interação social mola propulsora do aprendizado e do 
desenvolvimento, cabe ao professor assumir o papel de sistematizador dos 
conteúdos nas diferentes áreas, resgatando sua historicidade e sua relação 
com a realidade atual" (Proposta Curricular SEE/SC, 1991).

Acreditamos ser a maneira pela qual a pré-escola surgiu na panorâmica
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educacional brasileira, através das campanhas assistenciais do UNICEF e, 

posteriormente, a ideologia de privação cultural que lhe imprimiu um caráter 

compensatório das carências sociais, afetivas e cognitivas, impondo essa função 

adestradora de preparação para o primeiro grau, uma das razões pela qual as 

professoras têm ainda hoje essa visão.

Por outro lado, não podemos negar que tal ideologia tem sido 

consideravelmente difundida por meio dos discursos de políticos populistas em 

campanhas eleitorais, e reforçada por grupos poderosos que controlam a sociedade 

capitalista.

A formação inadequada e precária dessas professoras também contribui 

para a não superação desse entendimento restrito e, muitas vezes, confuso a respeito 

das reais funções da pré-escola -  considerando que todas possuem apenas o 2° grau 

com habilitação específica para o Magistério de 1a a 4a série do 1° Grau, que reforça o 

caráter inatista da educação e, conseqüentemente, a prontidão. A única reflexão que 

fazem em tomo de questões relacionadas à pré-escola ocorre nos encontros com as 

coordenadoras que, por sua vez, também não são habilitadas; estas ocupam cargos 

de confiança nas Secretarias de Educação; portanto, estão a serviço da ideologia do 

poder capitalista e apenas repassam aquilo que lhes é solicitado.

5.2 - Concepção de alfabetização

5.2.1- Do conteúdo das entrevistas

A concepção de alfabetização da maioria das professoras entrevistadas 

é voltada para o sentido restrito deste objeto de estudo. Alfabetizar é, então, 

meramente ensinar a ler e a escrever as palavras. Ou seja, em sua maneira de
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conceber o processo de alfabetização, priorizam a aquisição do código escrito e a 

memorização das regras de combinação deste código. Elas se preocupam mais 

especificamente com a estrutura formal da escrita.

Para essas professoras, alfabetizar significa:

"Ensinar a criança a identificar as letras, juntá-las e saber o som delas."

"É a maneira ou método mais fácil de ensinar a criança a ler e escrever."

"É ensinar a criança a ler corretamente e escrever certo, usando as regras 
de pontuação, acentuação etc."

Diante dessas colocações, podemos dizer que a maioria das 

entrevistadas possui uma concepção mecanicista de alfabetização, na qual a 

preocupação excessiva com o código se sobrepõe ao significado, e a criança é uma 

matéria bruta na qual a escola irá imprimir as marcas da escrita e, aliás, a moldará 

conforme as necessidades dos modelos preestabelecidos.

Nessa concepção, o espaço de construção do conhecimento, de criação 

e descoberta é sufocado pela memorização, pela padronização, reprodução de idéias 

e mecanização da aprendizagem.

No momento em que a reprodução e a mecanização predominam em 

detrimento da construção e do ato criativo, as atividades de alfabetização se 

restringem a exercícios de fixação, repetição de padrões silábicos, estabelecimento de 

relações entre letras e sons, cópias e treinos de palavras.

Da mesma forma, as atividades que as professoras entrevistadas mais 

utilizam para "alfabetizar", acabam por restringir todo um processo de aquisição 

conceituai à repetição de letras, sílabas isoladas e frases, sem um significado social



83

mais amplo ou até mesmo para a criança.

As transcrições das falas das professoras que apresentamos, a seguir, 

exemplificam estas considerações:

"Faço assim, dou as vogais, as junções das vogais, os numerais, e fixo bem 
para eles gravarem e ficarem bem preparados para a 1a série."

"Utilizo atividades de visualização de letras e sílabas, palavras, trabalho com 
cópia, recorte e colagem de palavras e treino de palavras."

"Ensino sílabas, as vogais e algumas palavras, fazendo exercícios no 
quadro, no caderno, no chão e uso as atividades do período de prontidão da 
1a série."

Frente a essas afirmações, percebemos que o trabalho de alfabetização 

na pré-escola, justamente por estar fundamentado numa concepção mecanicista de 

aprendizagem (na qual o hábito se reflete como fundamento do pensamento), é 

direcionado quase que exclusivamente para a prontidão, assumindo, mais uma vez, o 

caráter preparatório e antecipador dos programas de educação compensatória, 

implantados no Brasil pelo UNICEF.

As respostas das professoras ainda nos revelam, como nos mostram os 

exemplos abaixo, que estas entendem a alfabetização como um processo dividido em 

etapas isoladas e desconexas, como se existisse um tempo só de preparação e outro 

de aprendizagem. Para elas, na pré-escola, não devemos alfabetizar realmente, 

apenas fazer um bom treino, dar uma boa base, porque em caso contrário, na 1a série 

a professora não terá o que fazer e a criança irá se desinteressar.

"No pré a gente começa a ensinar as letras, os numerais, as palavras, mas 
não com aquele compromisso de alfabetizar mesmo; é mais para treinar, 
porque se não na 1a série fica muita repetição."

"Dou iniciação para alfabetização, dou o empurrão para a 1a série,
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trabalhando: a, e, i, o, u, o alfabeto, para que eles cheguem na 1a série pelo 
menos conhecendo tudo isso, mas não alfabetizar completamente para não 
tornar a outra série massante."

Essas falas das entrevistas reforçam o caráter assistemático do trabalho 

desenvolvido na pré-escola, do descomprometimento com a aprendizagem de novos 

conhecimentos e, mais uma vez, retratam a idéia de prontidão.

No entanto, o que as professoras não percebem é que, mesmo com a 

intenção de apenas preparar, estão colocando as crianças em contato com o código 

escrito. E segundo nossas constantes observações assistemáticas, além de 

indicações da literatura, estas crianças, quando conversam entre si e em suas 

atividades livres, estão mergulhadas em um universo conceituai que vai além da 

simples relação letra/som, e passam a fazer suas construções, apesar dos exercícios 

de treino.

5.2.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamento das 

professoras

Como já dissemos anteriormente, as pré-escolas da rede municipal de 

ensino estão vinculadas à Secretaria do Bem-Estar Social e não possuem uma 

proposta curricular.

Entretanto, no momento em que essa Secretaria aponta como uma de 

suas metas a preparação para o primeiro grau, todo seu trabalho se reveste de uma 

concepção mecanicista. Assim, toda sua ação pedagógica está voltada para o treino 

mecânico do sistema gráfico, reduzindo a alfabetização ao reconhecimento das letras 

e do seu valor fonético.

Já a Proposta Curricular da rede estadual de ensino apresenta-se
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fundamentada numa concepção sócio-interacionista de alfabetização, na qual o texto 

é considerado uma unidade lingüística básica e deve ser tratado em sua totalidade. A 

leitura é vista como um processo social onde o significado do texto e a dimensão 

deste significado para o leitor interagem, produzindo novas descobertas; e os erros 

são encarados como momentos ou tentativas de aprimoramento na busca de saltos 

qualitativos da aquisição da leitura e escrita.

Ao conceber a alfabetização dessa maneira, a citada Proposta Curricular 

aponta para a necessidade de se refletir acerca da relação professor/aluno no 

processo de aprendizagem, resgata a seguinte contribuição de Vygotski, que vem a 

ser o eixo central deste trabalho:

"A aprendizagem pressupõe uma natureza social específica e um processo 
através do qual as crianças penetram na vida intelectual dos que as cercam" 
(Vygotski, 1984).

Frente a essas idéias, a Proposta Curricular da rede estadual de ensino 

de Santa Catarina destaca, ainda, que por meio da interação com o mundo sensível, 

produzido e marcado pela ação do homem, e com o universo conceituai produzido 

pelos próprios homens no decorrer de sua trajetória histórica, a criança irá incorporar 

com o auxílio da mediação do adulto, as categorias conceituais que organizam e 

explicam o mundo em que vivemos.

Contrariamente a essa última afirmação, a concepção de alfabetização 

subjacente aos planejamentos das professoras de nossa pesquisa é 

consideravelmente mecanicista.

Com a finalidade de "preparar bem" as crianças para o primeiro grau 

essas professoras costumam planejar exercícios de identificação de letras
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(principalmente de vogais), de discriminação da grafia e fixação de grafismo, padrões 

silábicos regulares e letras por meio de atividades mimeografadas pontilhadas e dos 

tipos: ligue, complete, siga o modelo.

Vejamos os exemplos que seguem (figuras 4, 5 e 6):

FIGURA 04
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FIGURA 05

I C W a ç ^  __ O u , J l , i>  Jdr T JJU

a  _ £ .  j .  (p - i t .

l f l , \  \  5 , f ,  i t S , 3 , 1 0 .

t
* • ilQwv&> 3

• jo» , à ,  ** àjou ...

• /VV\03tC '̂A> /̂ 9̂ Â KXM̂ tĥ (Ae'
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Atividades como essas são relacionadas apenas aos aspectos externos 

da escrita. Centram toda a atenção nos aspectos formais e objetivos deste objeto de 

conhecimento e negligenciam a dimensão social e histórica da construção da 

linguagem pelos homens.

Nessa perspectiva, o processo de aquisição da leitura e da escrita 

deixou de ser produção coletiva e conceituai, para tornar-se uma apreensão 

mecânica.

FIGURA 06 ........
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5.2.3 - Síntese comparativa e explicativa

Pelo fato de considerar a dimensão social da escrita e entender seu 

domínio como condição necessária para a inserção dos sujeitos na sociedade letrada 

e para a aquisição dos conhecimentos sistematizados, a Proposta Curricular da rede 

estadual de ensino afirma que é responsabilidade da pré-escola inserir a criança no 

mundo da escrita, de forma que ela compreenda sua função comunicativa e a 

reconheça como mais uma forma de expressão.

Para tal, o trabalho da pré-escola deve fundamentar-se na abordagem 

interacionista de alfabetização. Nesta perspectiva, a alfabetização se desenvolve por 

meio de uma construção do aluno como sujeito, em conjunto com o professor e o 

ambiente social, onde os intercâmbios com este meio relacionam situações de vida 

cotidiana com os demais conhecimentos, fundamentada em intercâmbios, em uma 

interpretação e resultando na elaboração conceituai sobre o objeto escrito.

No desenvolvimento dessa ação pedagógica, o desenho, as histórias 

bem como as mais diferentes formas de expressão e representação utilizadas pela 

criança e o trabalho de grupo são privilegiados.

Porém, a concepção de alfabetização que norteia o trabalho das 

professoras das pré-escolas públicas de Itajaí, que entrevistamos, é bastante 

diferente. Em suas respostas revelam um entendimento do processo de alfabetização 

como uma perspectiva de aquisição individual, na qual o método e a técnica são 

predominantes em relação ao processo, e a dimensão psicológica levada em conta é 

a da criação de um hábito.

Em seus planejamentos, a incoerência entre a concepção de
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alfabetização, expressamente proclamada nos documentos oficiais (teoria), e o que 

acontece no dia-a-dia das pré-escolas (prática) é marcante. Ao planejar suas 

atividades, as professoras agem meramente como reprodutoras de manuais, os quais 

enfatizam exercícios de preparação para a leitura.

Tais exercícios, na realidade, não preparam a criança em nada, pois 

concentram-se apenas nos aspectos formais da escrita, desconsiderando o fato de ser 

esta mais uma manifestação da capacidade de representação e expressão do real. 

São, portanto, abundantes de conceitos e não contribuem para o entendimento de sua 

função e significado.

Nessa perspectiva, as professoras não encaram a alfabetização como 

um processo ou como responsabilidade sua na pré-escola. Em seu entendimento, a 

aprendizagem da lecto-escrita ocorre em momentos isolados: o tempo de preparar 

(pré-escola), quando a criança será preparada, objetivando a aquisição da maturidade 

para a aprendizagem formal da escrita, e será treinada em suas habilidades 

específicas. Só depois, no primeiro grau, é que a criança irá realmente aprender, 

iniciando pelo aprendizado de letras, sílabas, cópias, em seguida formação de frases 

para, no finai, chegar à leitura e à interpretação do que foi lido, se isso for possível.

Essa visão de linearidade do processo de alfabetização e, 

conseqüentemente, seu entendimento em momentos estanques são resultados de 

uma formação que trabalha a apreensão do conhecimento por meio da sua 

fragmentação.

Acreditamos que essas características presentes na maneira das 

professoras desenvolverem seu trabalho de alfabetização na pré-escola são 

determinadas, provavelmente, por sua formação. Em seus cursos de habilitação ou
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capacitação, entendemos que ainda se refletem os condicionamentos de uma escola 

que utiliza a memorização e a repetição como recursos básicos.

É relevante destacar, ainda, que a ênfase dada aos exercícios de 

prontidão para leitura e escrita pode ser decorrente de uma concepção empresarial de 

educação, imposta à pré-escola pelos programas de educação compensatória, os 

quais negam a sua função alfabetizadora mas chamam para si a responsabilidade de 

sanar o fracasso da alfabetização no primeiro grau.

5.3- Metodologia empregada

5.3.1- Do conteúdo das entrevistas

As professoras entrevistadas, quando questionadas a respeito da 

metodologia empregada no desenvolvimento de seu trabalho, na pré-escola, 

demonstraram ser este um ponto bastante indefinido e um campo bastante 

desconhecido. Em sua grande maioria, elas afirmaram que utilizam um pouco de cada 

método, levando sua prática ao ecletismo.

É relevante destacar, também a esse respeito, o desconhecimento das 

teorias mais recentes de aprendizagem; e como o conhecimento vago e superficial 

destas idéias causa confusões e equívocos que se refletem no desenvolvimento da 

ação docente, no cotidiano da pré-escola.

Ficou também evidente no conteúdo dessas respostas a incoerência 

entre a teoria e prática, pois, professoras que afirmam desenvolver uma preparação 

para o primeiro grau, apontam o construtivismo como metodologia básica, 

desconsiderando, inclusive, o fato de que o construtivismo não é um método ou 

tampouco uma técnica.
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Longe disso, o construtivismo é um processo no qual o sujeito é 

construtor de suas formas de conhecer a partir da interação com o meio físico e 

social. No entanto, a idéia de construtivismo das professoras entrevistadas está muito 

distante desta compreensão.

Devido à sua precária formação e às informações equivocadas de senso 

comum que circulam nos meios educacionais, o construtivismo apresenta-se, aqui, 

associado à visão empírica e espontaneísta, conforme os depoimentos que seguem:

”Uso o construtivismo e a interdisciplinaridade. O construtivismo é deixar a 
criança fazer as coisas sozinha, descobrir por ela mesma e fazer as coisas 
como quiser, sem que a gente interfira."

"O construtivismo é um método onde se trabalha com a criança aquilo que 
ela escolhe, e só se pode fazer atividades com coisas concretas, que a 
criança possa ver tocar, pegar."

Essas afirmações são exemplos do espontaneísmo erroneamente 

vinculado às idéias de Piaget.

Em geral, as professoras que atuam na pré-escola acreditam que na 

ação pedagógica fundamentada no construtivismo, a criança faz o que quer, à sua 

maneira, sem que ocorra intervenção didática, sem a colocação de limites ou regras 

para que possa ela "construir" espontaneamente seus conhecimentos.

O construtivismo é visto, ainda, como aprendizagem concreta; ou seja, a 

criança só irá aprender aquilo que os sentidos forem capazes de captar, porque nesta 

faixa etária (4-6 anos) a criança ainda não realiza "operações abstratas".

Essa forma de pensar pressupõe que aquilo que é exterior à criança, é 

predominante, restringindo a ação pedagógica à manipulação de alguns objetos pura
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e simplesmente, limitando-se à experiência sensorial da criança, e refletindo, assim, o 

empirismo subjacente a esta ação.

Contrariamente a esses princípios, uma ação pedagógica fundamentada 

no construtivismo piagetiano irá encorajar a criança a desenvolver seu raciocínio, 

buscando a superação dos dados da experiência sensorial, por meio do 

estabelecimento de relações e coordenação das suas ações sobre os objetos.

Associados às idéias do construtivismo como metodologia, as 

professoras apontam o centro de interesse e a interdisciplinaridade como forma de 

operacionalização.

O centro de interesse é um programa proposto por Decroly e procura 

atender grandes linhas da globalização como eixos possíveis da atividade de 

conhecer. Ele apresenta-se para as professoras entrevistadas como a maneira de 

favorecer a construção dos conhecimentos na integração dos conteúdos. É 

desenvolvido da seguinte forma:

- os alunos escolhem um assunto que é de seu interesse; a professora 

passa a desenvolver todas as atividades da semana seguinte em tomo daquele tema, 

na tentativa de garantir, também, maior envolvimento da criança.

Porém sabemos quão efêmero é o interesse da criança por 

determinadas questões. Desta forma, quando as professoras chegam a desenvolver o 

centro de interesse proposto, muitas vezes ele já deixou de ser interessante às 

crianças.

Quanto ao favorecimento da construção de novos conhecimentos via 

integração de conteúdos, observamos no discurso das professoras que, ao invés de
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integrá-los, ocorre mais uma correlação de atividades, muitas vezes, apenas de forma 

figurativa e superficial, não contribuindo para a compreensão das diferentes 

dimensões de um objeto de conhecimento.

Existe, ainda, entre os centros de interesse trabalhados durante o ano 

letivo, total ausência de vinculação entre os conteúdos desenvolvidos anteriormente, 

aqueles desenvolvidos no momento e os que virão a seguir. É o que nos revelam 

estas falas:

"Bem, trabalho com centro de interesse, cada criança escolhe o que vai fazer 
e daí a gente deixa fazer do jeito dela e não pode corrigir porque esse é o 
ritmo dela."

"As crianças fazem uma eleição e escolhem um centro de interesse, daí eu 
englobo todas as atividades para trabalhar na outra semana. ”

A interdisciplinaridade equivale à integração, interpenetração de método 

e conteúdo entre as disciplinas que irão trabalhar um determinado objeto de 

conhecimento. Na interdisciplinaridade esta integração acontece durante todo o 

processo de construção do conhecimento, de maneira consistente e conjunta desde o 

início do surgimento da problemática. Segundo Kopnin:

"... integração deve-se entender não a unificação dos sistemas existentes em 
algo único, não a soma ímpar do conhecimento alcançado por várias 
ciências, sobre um objeto de grande interesse para o homem, mas a 
tendência, no processo, de interrelacionamento, a assinalarem-se uma a 
outra e aos próprios métodos e linguagens para aplicá-los no estudo de seu 
objeto" (KOPNIN, 1978, p. 30).

No entanto, a interdisciplinaridade sonhada parece não estar sendo' 

alcançada no desenvolvimento da ação pedagógica das pré-escolas pesquisadas. 

Analisando os depoimentos das professoras, percebemos que ocorre, na verdade, a 

justaposição de disciplinas ou atividades, sem haver integração nem de método, nem
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de conteúdo.

A homogeneização e a globalização dos conteúdos e métodos 

substituem o aprofundamento de cada área de estudo em sua compreensão do real, 

como podemos ver nos depoimentos a seguir:

"Trabalho dentro da interdisciplinaridade assim: em dências falo dos animais, 
em matemática faço continhas com desenhos sobre animais e trabalho a 
vogal ‘a’ e a junção ‘ai’ ".

"Uso a interdisciplinaridade que é correlacionar as atividades de todos os 
conteúdos a partir de uma história ou de uma data comemorativa.“

“Uso a interdisciplinaridade, se vou dar a letra “C", falo de cavalo, em 
matemática faço problemas, utilizando gravuras de cavalos e assim vou 
englobando tudo."

5.3.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamento das 

professoras

Na tentativa de alcançar a compreensão da realidade em sua totalidade 

pela via interdisciplinar, a Proposta Pedagógica da rede estadual de ensino 

encaminha-se para a organização em tomo de temas integrados como rearticuladores 

dos conteúdos de todas as áreas que compõem a totalidade maior.

O desenvolvimento da ação pedagógica por meio de temas tem como 

princípio o ponto de vista da criança e o encaminhamento para investigações acerca 

da realidade, utilizando para tal diferentes formas de expressão e representação do 

pensamento.

Para o desenvolvimento dos temas são sugeridas atividades que 

buscam assegurar a articulação com o real, a participação e a investigação, como por 

exemplo: entrevistas, construção de fichários, leituras e criação de histórias, passeios,
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relatórios e experimentos.

O núcleo do trabalho com a escrita é o texto e este deve ser explorado 

em sua globalidade. Sua compreensão, sua interpretação devem proporcionar à 

criança condições de reproduzir oralmente suas principais idéias, e estas atividades 

devem ser realizadas antes de qualquer sistematização que conduza ao código 

escrito.

A Proposta Curricular aponta ainda para a necessidade de colocar a 

criança em contato com material variado de uso da leitura e escrita, em atividades de 

tentativas de leitura e reconhecimento de sinais específicos da escrita, utilizando 

diferentes tipos de textos, do grafismo aos textos literários.

Já os planejamentos das professoras de nossa pesquisa estão muito 

longe de alcançar a organização e desenvolvimento dos conteúdos, de maneira a 

assegurar a compreensão da totalidade dos elementos envolvidos na compreensão do 

real, por meio de uma ação interdisciplinar.

Na busca de uma maior articulação dos conteúdos e métodos, essas 

professoras geralmente propõem uma série de atividades a respeito de um tema. No 

entanto, tais atividades apenas se relacionam superficialmente ao tema em questão. 

Não se encaminham para o aprofundamento e maior compreensão do mesmo e 

tampouco conseguem superar a fragmentação na aquisição do conhecimento.

Tais fragmentação e justaposição podem ser observadas no exemplo

seguinte:
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Cb-\ X p l e w x u / 3  / O X t C u v v C G A »  J^MtcuHxxÒ jx^ ^ O U aX xxK  - 

/P </12oavu<97 ,|L tvuiûÀ / /éb jM ~ (L (X £M sJh & D  f !  ^ & IW \A Ü L , 'V V & O cu - 

-vvtLuCtú /X. /jaajLwAc^ 'WLCiCjXCG^1'. '
j f  / ^ e - L L v v J C ç . ,  - / 3  m í t c c u c f ó  e -  Êclcc  ̂ a  'WM^vut/iodL / ! / 3 /! j

'  I

C /X ajJ ã  ) XxX/ X'ÎAM^ ^  y£z£Uu 'VVX.QAaJU

  jQ ' Jb o £õ L llu zZ >  '

--------------------- — d^Çdü; £ & z tç v c h  'Y \A \, C íA ^ A a^ A s I d tir IcC U ) 



99
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Essa maneira de planejar, organizar e desenvolver os conteúdos não 

extrapola os limites de uma multidisciplinaridade e justaposição de conteúdos e 

metodologias.

Podemos dizer, ainda, que as atividades, que constituem o planejamento 

diário das professoras dessas pré-escolas, demonstram a utilização do método 

silábico para o ensino da escrita.

A forma como são propostas as atividades aponta para uma prática que 

não favorece a construção do conhecimento pela criança, mas justamente retrata uma 

metodologia pautada na memorização e aquisição mecânica de conteúdos e 

informações. E isto aparece muito claro no caso da aquisição da lecto-escrita.

5.3.3 - Síntese comparativa e explicativa.

A postura crítica do educador e do aluno, a cooperação, a 

problematização constante, o exercício da democracia e a ruptura com a estrutura 

educacional tradicionalista automatizante são características fundamentais da 

interdisciplinaridade.

Para desenvolver uma ação interdisciplinar, segundo a Proposta 

Curricular do Estado de Santa Catarina (1991, p. 85):

"... o educador tem que se apropriar de todos os conhecimentos das demais 
áreas pertinentes para que haja maior compreensão, por parte dos alunos, 
do conteúdo específico trabalhado e da totalidade do conhecimento do qual o 
mesmo faz parte."

Na busca de uma metodologia que vise trabalhar essa totalidade do 

conhecimento, as professoras entrevistadas desenvolvem algumas tentativas de 

desenvolver um trabalho interdisciplinar, conforme nos revela o conteúdo de suas
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respostas.

Porém, no mesmo instante em que afirmam trabalhar 

interdisciplinarmente e passam a descrever sua ação neste sentido, revelam 

contradição, incoerências e desvios na construção deste caminho.

Ao confundir interdisciplinaridade com justaposição, elas acabam 

homogeneizando e globalizando os conteúdos, e a aquisição do conhecimento em 

sua totalidade transforma-se numa colcha de retalhos sem conexão lógica e sem 

relação com a forma pela qual o sujeito constrói o conhecimento.

A incoerência entre teoria e prática é maior ainda, quando comparamos 

o conteúdo da Proposta Curricular com os planejamentos dessas professoras. Elas 

programam uma série de exercícios a cada dia, por vezes desconexos e desprovidos 

de relação, não importando sua seqüência ou, por outro lado, constituem uma lista de 

atividades sobre esse ou aquele assunto. i

As tentativas de organizar uma ação pedagógica, segundo uma visão 

interdiscipiinar, parecem fracassar no momento em que se chocam com a fragilidade 

da formação das professoras, o seu escasso conhecimento a respeito do assunto, a 

estrutura fragmentada da organização das instituições e as circunstâncias político- 

pedagógicas em que seu trabalho se desenvolve.

Além de incoerente e contrária à perspectiva interdiscipiinar do 

documento oficial e, ao mesmo tempo, oposta ao discurso das professoras, a forma 

fragmentada e mecanicista das atividades, propostas em seus planos de aula, se 

opõe ao construtivismo expresso no conteúdo de suas respostas.

Pela comparação dos dados analisados, outra contraposição é
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percebida, quando confrontamos o automatismo e a reprodução dos vícios do primeiro 

grau, dos programas de preparação com a concepção interacionista de aprendizagem, 

norteadora da Proposta Curricular da rede estadual de ensino.

Diferentemente da repetição e treino, o processo de aprendizagem na 

concepção interacionista consiste em desenvolver estruturas cognoscitivas móveis, 

pois cada noção requer uma determinada estrutura operatória que avança, 

aperfeiçoando-se enquanto subjacente à construção de cada uma das diferentes 

noções.

5.4- Avaliação do processo de alfabetização na oré-escola

5.4.1- Do conteúdo das entrevistas

A maneira como as professoras realizam a avaliação está diretamente 

ligada à sua concepção de pré-escola e de alfabetização. Suas respostas nos indicam 

uma avaliação despreocupada com os aspectos qualitativos do processo de 

construção do conhecimento, e em especial deste objeto de estudo, a escrita.

A tônica da prática avaliativa desenvolvida por essas professoras, 

consiste em verificar o nível de prontidão para alfabetização; este entendido por elas 

como número de letras, sílabas, numerais, coordenação motora e comportamentos 

sociais desejáveis na escola de primeiro grau.

Na visão das entrevistadas, a criança está alfabetizada quando:

"Jâ sabe escrever pelo menos o nome dela completo; reconhece todo o
alfabeto e sabe ler, pelo menos, as sílabas simples."

"Jâ aprendeu a ler e escrever, identificando as sílabas e letras estudadas."

"Lê, escreve, sabe os nomes das letras, os numerais, as quatro operações."
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"Tem boa coordenação motora; sabe colocar as palavras bem distribuídas 
na folha e é disciplinado."

De maneira geral, o registro da avaliação é feito por meio de conceitos, e 

normalmente a criança não é submetida a provas e testes. Os conceitos são emitidos 

a partir da análise de dados oriundos da observação do comportamento diário da 

criança e de seus trabalhos.

Contudo, essa observação é realizada com base numa listagem de 

comportamentos preestabelecidos que acabam, na maioria das vezes, salientando 

apenas os erros e pontos considerados negativos da criança, desconsiderando sua 

produção e processo de construção de noções.

A avaliação utilizada na alfabetização geralmente é classificatória e 

rotula os alunos de acordo com as rígidas normas de código escrito (ortografia). O 

registro desta avaliação é feito mediante os padrões de desempenho previamente 

determinados pelos métodos tradicionais de ensino da escrita (ver figuras 8 e 9).

5.4.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e instrumentos de registro 

da avaliação

A avaliação deve ter um caráter diagnóstico e verificar tanto o 

aproveitamento da criança quanto a eficácia da ação pedagógica, aponta a Proposta 

Curricular da rede estadual de ensino.

Esse documento chama a atenção para o fato de que cada criança traz 

consigo uma experiência lingüística e uma vivência no mundo letrado. 

Conseqüentemente, a avaliação deve considerar estas diferenças, cabendo ao 

professor levar em conta o processo pelo qual o aluno se apropria da escrita desde os
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primeiros dias de aula, bem como a evolução apresentada por este aluno no decorrer 

das situações de aprendizagem.

Mas não só o aluno pode ser tomado como parâmetro para a avaliação 

de seu processo de aprendizagem. É fundamental nortear a avaliação tanto em 

processos quanto em conteúdos trabalhados com a criança. Desta forma, o professor 

deve avaliá-la com base na sua compreensão da lecto-escrita enquanto objeto de 

conhecimento e em sua função social.

Já os boletins de registro da avaliação da criança revelam uma postura 

de controle do rendimento do aluno, destacando a preparação para o primeiro grau, a 

aquisição de pré-requisitos e o treino de habilidades específicas, conforme vemos nos 

exemplos seguintes (ver figuras 8 e 9):



105

FIGURA 08
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FIGURA 09
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Podemos dizer ainda dessas listas de comportamentos que o destaque 

dado a aspectos subjetivos e ao mesmo tempo complexos, desconexos das atividades 

cotidianas da pré-escola não consideram a criança em suas reais necessidades, mas 

procuram dar simplesmente uma satisfação aos pais sobre a atuação da escola.

5.4.3 - Síntese comparativa e explicativa

A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina orienta o professor 

no sentido de desenvolver avaliação por meio da observação, do registro sistemático 

sobre o desenvolvimento de cada criança, em seu domínio dos conhecimentos 

focalizados no trabalho produzido por ela tanto individual quanto coletivamente, e 

recomenda a auto-avaliaçáo.

Porém, a forma como as professoras da pesquisa avaliam a criança 

considera apenas os aspectos quantitativos do processo; as características visíveis do 

código escrito. Em sua perspectiva avaliativa, estas professoras deixam de vèr a 

criança na sua totalidade psicológica e passam a analisá-la em aspectos isolados e 

mensuráveis.

Ao centrarem a avaliação em comportamentos estereotipados e 

predeterminados, associados à prontidão para a leitura e escrita, deixam de 

considerar o processo de apropriação e compreensão da escrita pelo aluno e passam 

a relevar apenas o interesse e o valor atribuído ao conjunto de formas gráficas.

Dessa maneira, a criança não é vista como centro da ação avaliativa, 

deixando de ser considerada em sua própria realidade. O ponto de referência da ação 

educativa são modelos predeterminados, e o que ocorre é um julgamento das ações 

isoladas das crianças frente às expectativas dos adultos.
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Acreditamos que as negações e contradições refletidas na avaliação da 

alfabetização na pré-escola ocorrem porque as professoras não refletem teoricamente 

sobre as possibilidades das crianças no que se refere ao seu desenvolvimento e 

aprendizagem.

Conseqüentemente, as atividades propostas por essas professoras não 

são adequadas aos interesses, necessidades e características de cada período do 

desenvolvimento provável; e em decorrência disto os registros de avaliação também 

não se referem à criança em seu desenvolvimento pleno.

5.5- Principais dificuldades enfrentadas em relação à alfabetização na pré- 

escola

5.5.1- Do conteúdo das entrevistas

Analisando as respostas das professoras, constatamos que suas 

maiores dificuldades no desenvolvimento de sua ação pedagógica, frente à 

alfabetização na pré-escola, apresentam-se em quatro blocos.

O primeiro bloco trata de questões relacionadas ao traçado, identificação 

e fixação das letras do alfabeto, as vogais, principalmente, e padrões silábicos, como 

podemos ver em alguns exemplos de suas falas:

"Acho difícil fazer com que as crianças gravem as palavras e as sílabas 
ensinadas."

"É difícil fazer com que eles tenham boa coordenação."

"A maior dificuldade é encontrar uma maneira de fazer com que eles fixem as 
letras e as sílabas porque a gente ensina hoje e amanhã eles esquecem."

Essas dificuldades apontadas pelas professoras demonstram maior
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preocupação com os aspectos ligados à forma, relação entre sonorização e grafia, à 

memorização e, conseqüentemente, à prontidão.

Ao enfatizar a prontidão como eixo central de sua ação, as professoras 

reduzem a pré-escola, como já afirmamos, a um mero período preparatório para a 

alfabetização: ou a concebem como adaptação à estrutura escolar onde o 

fundamental é a modelização de comportamentos e treinos de habilidades 

específicas:

"É difícil fazer com que eles façam os deveres de casa e criar neles esse 
hábito, porque no pré, nós temos que preparar bem a criança para a 1a 
série."

O segundo bloco diz respeito à dificuldade em criar novas atividades e 

sair da prática repetitiva, da "mesmice". Elas afirmam que, muitas vezes, a criança 

termina rápido demais as atividades propostas ou se desinteressa delas. Nesta hora, 

não sabem o que fazer, ou ainda enfrentam este problema no momento de planejar a 

aula do dia seguinte.

Já o terceiro e quarto blocos tratam da transmissão e organização dos 

conteúdos. Abrangem questões diretamente ligadas às dos outros dois: da forma 

padronizada e mecânica de treinar a escrita e a coordenação motora fina, que impõem 

ao professor um ensino dos demais conteúdos de maneira formal, "descolada" de um 

contexto significativo e compreensível para a criança e pressupõe a fragmentação que 

se toma um obstáculo para a interdisciplinaridade pretendida pelas professoras.

Nesse sentido, as entrevistadas afirmam:

" - É muito complicado e difícil largar os módulos e fazer essa 
interdisciplinaridade."
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• - Acho muito difícil transmitir o conteúdo, porque quando a gente pensa que 
eles aprenderam, já não sabem mais nada."

5.5.2 - Do conteúdo das propostas curriculares e planejamentos dos 

professores

A grande dificuldade das pré-escolas da rede municipal de ensino tem 

sido, justamente, a estruturação de uma proposta curricular, pois, como já vimos 

anteriormente se orientam apenas pelas diretrizes estabelecidas pela Secretaria do 

Bem-Estar Social e tentam copiar algo da proposta da rede estadual.

No entanto, sua tentativa de organizar seu trabalho, tomando por base o 

documento norteador da educação pública estadual de Santa Catarina, esbarra em 

dois grandes obstáculos. Um deles, talvez o maior, é a falta de entendimento dos 

princípios filosóficos e psicológicos que fundamentam o encaminhamento 

metodológico do referido documento.

Outro, é o choque entre a visão assistencialista e ao mesmo tempo 

compensatória, antecipadora dos vícios e rituais do primeiro grau, expressa nas 

diretrizes fixadas pela SBES, e a visão social de uma pré-escola democratizadora do 

saber e, portanto, com função pedagógica, da proposta da rede estadual.

A proposição dos conteúdos e metodologias das diferentes disciplinas, 

que compõem o currículo da pré-escola, não consegue superar a estrutura 

fragmentária dos programas tradicionais; pois, mesmo pretendendo-se interdisciplinar, 

a Proposta Curricular de Santa Catarina peca mais em algumas áreas do 

conhecimento do que em outras, pela simples unificação e multidisciplinaridade das 

mesmas.
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Para haver uma ação interdisciplinar, a simples uniformização das 

disciplinas não é suficiente. É fundamental que exista o domínio da especificidade de 

cada uma delas, relacionando-se e interpenetrando-se mutuamente. Caso contrário, 

torna-se uma interdisciplinaridade inadequada que mistura, de forma indevida, teorias, 

metodologias e conteúdos.

A dificuldade de compreender e operacionalizar as propostas teóricas 

toma-se ainda maior na hora de planejar as atividades do dia-a-dia da pré-escola.

Em seus planos de aula, as professoras listam uma série de exercícios e 

atividades que passam a ser repetidos diariamente, alterando-se apenas sua 

seqüência e o assunto: o que toma a prática pedagógica cansativa e desinteressante, 

pois, não existem novidades, não existem descobertas, não existem desafios, nem 

produção.

5.5.3 - Síntese comparativa e explicativa i

Entendemos que a dificuldade de ensinar as letras e sílabas apontadas 

pelas professoras reflete sua compreensão do processo de alfabetização. Tal 

dificuldade na execução desta tarefa tem suas razões na falta de conhecimento 

adequado sobre o processo de aquisição da leitura e escrita pela criança.

Quando o educador da pré-escola desconhece esse processo, ele 

restringe a alfabetização a um programa de prontidão.

A prontidão consiste num processo cumulativo de treinamentos que tem 

a pretensão de influenciar em aprendizagens futuras e favorecer a maturação. Quanto 

maior o nível de prontidão menor será o esforço para aprendizagem.
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Ao adotar essa visão, as professoras entendem que há uma época 

específica para aprender cada tarefa. Por este motivo a pré-escola apenas prepara 

para a aprendizagem posterior e deixa de considerar como importantes, não apenas a 

idade, ou o método de ensinar, mas também a maneira pela qual a criança pensa, 

raciocina, enfim, as peculiaridades de seu processo de construção da lecto-escrita.

Nesse sentido, vale lembrar a colocação de FERREIRO (1991) sobre os 

métodos tradicionais de ensino. Segundo a autora, eles não respeitam o saber da 

criança, e sua forma natural de aprendizagem da língua escrita. Para ela, o importante 

é compreender o desenvolvimento das idéias da criança sobre a escrita como 

processo evolutivo, e o professor deve sempre interpretar a produção gráfica da 

crianças de maneira estimuladora.

Quando uma professora aprende a fazer essa interpretação, aprende 

também a respeitar as produções da criança, e tem condições de entender seus 

limites e possibilidades. Além disto, ela passa a ter melhores condições de propor 

situações de aprendizagem adequadas que contribuam para a superação das 

dificuldades infantis.

Sabemos que o entendimento equivocado do processo de alfabetização, 

demonstrado pelas professoras é ocasionado por sua formação deficitária. Portanto, é 

necessário que sua prática seja reestruturada por meio da reconstrução de sua 

formação, do seu próprio conhecimento sobre o objeto escrito.

Da mesma maneira, a dificuldade em desenvolver uma prática 

pedagógica interdisciplinar reside na falta de domínio dos conteúdos específicos a 

serem trabalhados na pré-escola e no parco conhecimento acerca das questões 

relacionadas à compreensão do fenômeno da aprendizagem em suas diversas
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dimensões, como também é fruto das lacunas e defasagens na construção do 

profissional da educação.



6 - EXPONDO ALGUMAS CONCLUSÕES

A educação pré-escolar passou por várias fases em sua evolução 

histórica. Surgiu de uma concepção assistencialista de mera guardiã, passando 

posteriormente a assumir um caráter de educação compensatória e redentora dos 

problemas sociais.

Atualmente, a pré-escola brasileira vem ocupando gradativamente um 

lugar de destaque, deixando de aos poucos ser encarada como indicativa de "status" 

para a classe média alta ou meramente como obra assistencial para a classe pobre, 

para se construir em uma importante meta a ser atingida no panorama educacional.

"A pré-escola, que no passado era tida como luxo para as crianças ricas e 
uma filantropia para os pobres, surgiu, de repente, no panorama 
educacional, como um estágio de riquíssimo potencial educativo, pelo qual 
deveriam passar todas as crianças com menos de sete anos de idade. (...) 
Tem-se hoje a pré-escola como uma nova fronteira educacional a ser 
atingida pelos sistemas educacionais de todos os países" (CASTRO, 1979, p. 
11)

Contudo, a pré-escola brasileira, muitas vezes, não apresenta objetivos 

definidos, assumindo em algumas situações o papel de guardiã, babá: aquela que 

zela pela saúde e bem-estar da criança. Por outro lado, passa a centrar-se no treino 

de habilidades motoras e ainda, em alguns casos, assume o papel de prover 

educação compensatória.

Assim sendo, toma-se necessário que a pré-escola busque a sua 

identidade, sua função e assuma o seu verdadeiro papel.

Nesse sentido, SILVA (1987, p. 121) afirma que:

"... a educação pré-escolar não pode ser concebida como adaptação à
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estrutura escolar onde o importante é a modelização de comportamentos e o 
treino de habilidades. Não se pode substituir o concreto das exigências do 
aqui e agora por um abstrato amanhã. Não se pode querer preparar a 
criança para a vida - onde a vida é representada fora do sujeito como algo 
longínquo e misterioso."

A pré-escola tem realmente seus objetivos próprios. Ela deve estimular o 

desenvolvimento da criança em seus mais diversos aspectos, procurando atuar de 

forma integrada e dentro de um contexto sócio-político e cultural, assumindo, assim, 

sua função educativa, voltada para o ato de conhecer.

Por esse motivo, a educação pré-escolar deve oportunizar o intercâmbio 

de idéias e vivências, valorizaras trocas sociais e propiciar, desta forma, a construção 

do conhecimento pela criança através do conhecimento de si própria e do mundo que 

a rodeia, pois, segundo FREIRE P. (1982), o ato de conhecer é tão vital como comer 

ou dormir.

A educação pré-escolar deve, ainda, estar a serviço do processo de i 

democratização da educação. E, para exercer esta função democratizadora, deve 

procurar estruturar sua ação pedagógica no sentido de contribuir com o processo de 

alfabetização, pois as famílias das crianças, que freqüentam essas instituições, 

encaram a alfabetização de seus filhos como uma de suas mais legítimas aspirações.

Além de ser essa a reivindicação da comunidade, é fundamental 

considerar que a criança quando chega à pré-escola, já faz uma leitura do mundo que 

a rodeia. Ela traz consigo toda uma bagagem de experiências e está em pleno 

desenvolvimento, questionando, descobrindo, construindo o conhecimento. Traz 

especialmente, alguma forma de elaboração sobre a escrita.

Segundo FERREIRO (1986), a criança não irá esperar completar sete
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anos para entrar em uma 1a série e começar a se alfabetizar. Neste sentido, é 

fundamental que o professor da pré-escola tenha plena consciência de seu papel 

neste processo, para que possa desempenhá-lo com a devida competência.

A alfabetização na pré-escola deve ser trabalhada não com um sentido 

preparatório dos programas de educação compensatória, mas sim como um processo 

de construção de um objeto de conhecimento e como o fato social que é; e, por este 

motivo, sofre as influências dos movimentos da história e da sociedade.

Atualmente, muitos educadores têm se preocupado com a alfabetização 

na pré-escola. No entanto, essas discussões geralmente são estabelecidas em torno 

da questão de se deve ou não, ali, alfabetizar a criança.

Acreditamos que essa não seja a questão fundamental, pois entendemos 

que a criança antes de ingressar no primeiro grau, tem, além das necessidades de 

afeto, lazer, movimento e segurança, necessidades intelectuais determinadas pelo 

seu intenso desenvolvimento mental. E o processo de alfabetização faz parte deste 

desenvolvimento.

Fundamentados nessas idéias, ousamos realizar este trabalho no intuito 

de compreender como tem sido trabalhada a alfabetização na pré-escola pública de 

Itajaí. Após o levantamento e análise da literatura a respeito desta problemática, da 

análise e interpretação dos dados que coletamos de nossa amostra, passamos a 

expor algumas conclusões para serem discutidas e repensadas no contexto 

pedagógico cotidiano dessas instituições.

a) A finalidade essencial da pré-escola pública itajaiense, segundo 

alguns de seus professores, é a preparação para a escola. O trabalho realizado,

3gund<
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segundo esta concepção, tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades 

perceptivo-motoras, consideradas pelas professoras como fundamentais para a 

alfabetização em momento posterior, a escola de primeiro grau.

b) As atividades desenvolvidas diariamente, como desenhar, pintar, 

colar, recortar, modelar, cantar, correr, falar e ouvir histórias, têm por finalidade o 

desenvolvimento de habilidades para o aprendizado da leitura e da escrita, o que se 

dará em uma sala de aula, somente na 1a série.

c) Na tentativa de garantir o sucesso da criança na etapa posterior, por 

meio de um treino mecânico, essa pré-escola acaba privando-a de viver intensamente; 

limitada em suas necessidades de conhecer, expressar-se e comunicar-se, 

negligenciando a fala e as demais formas de linguagem, obstaculizando, assim, o 

processo de alfabetização.

d) Os programas centrados em coordenação motora, exercícios de 

progressão cursiva transformam a alfabetização em uma caricatura disforme que 

culmina no máximo com a reprodução ou cópia, cada vez mais aperfeiçoada do 

código escrito, e em sua identificação. Além disto, as crianças submetidas a estes 

programas, longe de terem seu sucesso assegurado na 1a série do primeiro grau, são 

mais do que nunca candidatas à evasão e repetência. Isto que a maneira mecânica de 

ensino da leitura e escrita não lhes proporcionou condições necessárias nem 

suficientes para a aprendizagem escolar e, particularmente, para a compreensão do 

sistema da escrita e da leitura, enquanto objeto significativo inserido no contexto 

sócio-cultural.

e) A dimensão compensatória dos problemas sociais (alimentação, 

saúde), das deficiências cognitivas e lingüísticas constitui apenas uma ação paliativa,

itação
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não atendendo às reais necessidades da criança em idade pré-escolar.

f) A concepção de alfabetização mecanicista que subjaz à ação 

pedagógica dessas pré-escolas encaminha apenas para a formação de 

pseudoleitores, ou seja, sujeitos que lêem, mas não compreendem o significado 

daquilo que leram; decifram o código e o reproduzem mecanicamente, mas não têm 

idéia do que realmente aquele conjunto de letras e palavras representa.

g) A avaliação, ao contrário de sua função diagnóstica e 

realimentadora da prática pedagógica, reforça negações e enfatiza o erro como falha. 

Desta forma, a escola prega o texto livre, a expressão de idéias, a construção de 

seres inventivos, descobridores, mas não aceita os textos como representação da 

escrita da forma que os sujeitos são capazes de produzir em cada momento de sua 

evolução, e desconsidera o papel construtivo do erro nesta construção.

h) A pré-escola tem desconsiderado não apenas o processo de 

construção da leitura e escrita pela criança, mas também das próprias estratégias de 

leitura do adulto que busca antes de mais nada, em sua leitura, a compreensão e o 

significado daquilo que está lendo e não, simplesmente, a correspondência entre a 

palavra escrita e o som.

i) Uma das grandes dificuldades no desenvolvimento do trabalho de 

alfabetização na pré-escola é a formação dos educadores que nela trabalham. A 

educação destes não tem conseguido cumprir seu objetivo de formar educadores 

críticos, competentes e compromissados com a qualidade da educação a ser 

fornecida pelos sistemas de ensino.

j) É fundamental uma revisão nos cursos de formação de professores
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para que possam atender mais eficazmente às necessidades de uma educação 

dinâmica e integrada, por meio de um ensino mais consistente, mais ligado à 

realidade, e ao redimensionamento dos conteúdos relacionados à alfabetização.

k) A construção do currículo pela via interdisciplinar, implica em se 

colocar em prática um currículo crítico e dinâmico, e para tal faz-se necessário uma 

reestruturação na formação do educador no sentido de romper com a reprodução e 

tomar-se construtor e conhecedor.

I) Existe muita dificuldade em termos de entendimento teórico- 

metodológico quanto às implicações e pressupostos da abordagem interacionista que 

permeia os programas e propostas curriculares, o que gera um certo 

descontentamento do profissional e confusão na ação educacional.

Diante dos resultados da pesquisa e das conclusões extraídas da 

análise dos mesmos, procuramos apontar alguns caminhos para o desenvolvimento 

da ação pedagógica de uma pré-escola comprometida com a alfabetização, enquanto 

processo de construção coletiva e inserida em um contexto sócio-cultural.

teório



7 - PROCURANDO APONTAR ALGUNS CAMINHOS

A discussão sobre a idade, em que deve ser iniciada a aprendizagem da 

língua escrita, vem ocupando cada vez mais espaço nas publicações educacionais.

Entretanto, mais do que tentar definir qual seria esse momento, cabe a 

discussão sobre a importância que a língua escrita tem para a criança.

Como afirmamos anteriormente, as crianças iniciam as mais diversas 

aprendizagens antes de entrarem formalmente para a escola; e não existe razão para 

que o mesmo não aconteça com a aprendizagem da leitura e da escrita. A palavra 

escrita está presente no contexto de vida de uma criança, através dos meios de 

comunicação, cartazes de rua, letreiros e outros.

É, portanto, fundamental que se trabalhe com a lecto-escrita na pré- 

escola, porém sempre permitindo à criança construir a partir das informações que o 

meio lhe oferece. E, principalmente, a respeito da maneira como realizar este trabalho 

é que estaremos discutindo a seguir.

A educação é um processo contínuo e ultrapassa os limites da instrução- 

aquisição de conhecimentos. Ela envolve outros aspectos igualmente significativos: o 

desenvolvimento da autonomia moral e intelectual, entendida como ser capaz de 

pensar por si mesmo, objetivar, refletir; o desenvolvimento das relações sociais como 

organização, disciplina consciente, respeito, cooperação, independência; o 

desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, com capacidade de responder a 

situações novas; e o desenvolvimento físico a nível corporal (perceptivo-motor).
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Caracterizando-se, portanto, pela interdisciplinaridade, à medida que 

novos estudos e pesquisas nos vários campos vão sendo realizados, vão surgindo 

novos dados que, acrescidos e/ou comparados aos dados anteriores, não os 

invalidam, mas esclarecem pontos e aprofundam questões sobre os seus diferentes 

aspectos. Desta forma, a aceitação, hoje, de que se aprende na interação com os 

objetos de conhecimento, e que esta interação implica em uma ação que ultrapassa a 

simples manipulação e inclui as operações mentais, traz, como conseqüência, 

profundas mudanças nas questões ligadas à aprendizagem e à aquisição de 

conhecimentos com reflexos na prática pedagógica.

Estudos realizados por FERREIRO & TEBEROSKY (1986), GROSSI 

(1991), KRAMER (1989), LURIA (1984) demonstram o interesse e a interação da 

criança com a escrita muito antes dos sete anos de idade; esta tradicionalmente 

apontada como marco para o início da alfabetização.

Vivemos num mundo repleto de escrita, nos meios de comunicação de 

massa como: TV, jornais, revistas, embalagens dos produtos que consumimos, 

cartazes afixados nas ruas, identificação de balcões de supermercados, letreiros de 

lojas, placas de ruas e de estradas, cartas e bilhetes que recebemos e notas de 

compras.

A partir da interação com esse meio letrado, a criança passa a formular 

suas hipóteses e a formar conceitos sobre o uso e a constituição da escrita.

Assim sendo, desde muito cedo a criança faz "leituras" de cartazes, 

rótulos, nomes de pessoas da família, gravuras, revistas, jornais, histórias e filmes. 

Ela desenha, procurando representar o que vê e pensa, rabisca no papel algumas 

marcas, símbolos conhecidos ou outros criados por ela e diz estar escrevendo.
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Conforme os estudos de EMÍLIA FERRERO (1986), a criança, nesse 

momento, está escrevendo mesmo; não conforme os nossos padrões adultos de 

escrita, mas sim segundo seus próprios padrões, de acordo com o estágio em que se 

encontra neste processo. Se prestarmos atenção e acompanharmos a "leitura" desta 

criança por algum tempo, vamos perceber que as modificações que vão ocorrendo 

sempre se constituem em etapas evolutivas de um processo contínuo de aquisição da 

lecto-escrita.

Na ação da criança sobre o objeto - a escrita -, o conhecimento prévio é 

transformado em conceitos novos, assimilados da interação contínua, e que são 

retrabalhados pelo próprio indivíduo.

Assim, se em um primeiro momento ela demonstra perceber diferenças 

entre o que é desenho e o que é escrita, depois começa a "escrever" palavras, 

expressões e frases, utilizando sinais iguais ou semelhantes a letras que conhece, 

mesmo que estes não tenham relação com os sons das palavras que ele pretende 

registrar.

Algum tempo depois, variável de criança para criança, ela grava um 

desses sinais para cada sílaba falada e mais adiante, ainda, evolui para um sinal 

gráfico, correspondendo a cada som emitido.

Quando já é capaz de escrever mensagens com formas de registro mais 

próximas da escrita padrão e que, portanto, podem ser decodificadas com maior 

facilidade, distingue que nem sempre um mesmo som da fala é grafado com as 

mesmas letras ou sinais gráficos.

Dessa maneira, podemos dizer que é de grande importância garantir à
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criança o acesso à escrita inserida em sua função social, pois:

"a palavra é um signo social, e seu significado, para a criança, é inferido nas 
situações reais de interação e interíocução. Exposta ao meio social em que a 
linguagem circula, a criança dela se apropria, sem necessidade de um 
conhecimento formal da gramática de sua língua" (SAMPAIO, 1993, p. 56).

Trabalhar a construção da leitura e escrita nessa perspectiva requer uma 

tomada de posição por parte dos professores, no sentido de buscar caminhos que os 

levem a transformar sua ação pedagógica, afim de proporcionar uma intervenção 

didática capaz de promover avanços reais neste processo.

Segundo um enfoque perceptual, no qual um "período preparatório" 

precede a alfabetização propriamente dita, ao atingir um ponto considerado ótimo, o 

próprio ambiente da sala de aula sofre profunda transformação. Esta vai desde a 

disposição do mobiliário em que a criança se senta, o recurso didático principal que 

passa ser a lousa e giz para o professor, e caderno e lápis para o aluno, até as 

atividades que passam a estar centradas na cópia, no ditado e na leitura de palavras 

e sílabas.

Assim é vedado, quase que completamente, à criança, o acesso a toda 

uma riqueza de materiais, recursos técnicos, brincadeiras e jogos que tinha até então. 

É como se este "ponto ideal" marcasse o fim de uma etapa de atendimento aos 

interesses espontâneos, de uma forma de aprendizagem natural e agradável, 

marcando o início de uma forma de aprender centrada em lições individuais e 

repetitivas.

Conforme um enfoque conceituai, a criança participa ativamente de seu 

processo de alfabetização que tem início quando ela entra pela primeira vez em 

contato com a escrita, e estende-se pela vida afora. Não existem fases estanques,
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delimitadas. Se a escola introduz a escrita nos jogos e brincadeiras, que são as suas 

atividades de rotina, ao interagir com ela, como interage com os demais objetos de 

conhecimento que estão à sua volta, a criança vai brincando, aprendendo por meio de 

experiências, descobertas e da intervenção daqueles que constituem seu meio.

Nessa perspectiva, existe ainda a possibilidade de se evitar ou minimizar 

a falta de articulação entre a pré-escola e o primeiro grau, que tem marcado a 

passagem de um nível para outro com uma ruptura considerável.

Na ação e interação, a criança vai se tomando capaz de apreender, de 

forma cada vez mais apurada, o mundo que a rodeia. Sua capacidade de perceber e 

os horizontes de seu mundo se ampliam, passando a perceber fatos, fenômenos e 

detalhes que até então não eram significativos para ela.

Diante dessas considerações, cabe, então, à escola e ao professor criar 

oportunidades de interação da criança com a escrita, na mesma medida em que 

permite e facilita a sua interação com a ampla gama de objetos de conhecimento do 

mundo real; não de maneira forçada e em aulas específicas de alfabetização 

sistematizada, em treinamentos compartimentados, mas por meio de uma construção 

coletiva e contextualizada do conhecimento.

Sem a pretensão de apontar uma solução mágica para essa questão ou 

esgotar totalmente esse assunto, pretendemos levantar algumas sugestões que 

poderão se constituir em um ponto de referência para a discussão de professores e 

especialistas em educação, interessados na questão da alfabetização da pré-escola, 

por meio de construção contextualizada do conhecimento.

No sentido de favorecer esse processo coletivo, ao qual nos referimos
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anteriormente, acreditamos que a pré-escola deva organizar seu currículo a partir de 

eixos temáticos, como forma de buscar a construção de uma proposta interdisciplinar.

Segundo documento da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(1991, p. 15), justifica-se a opção pela organização curricular pela via interdisciplinar 

dos eixos problematizadores de tematização, pelo fato de:

- propiciar um vínculo significativo entre conhecimento e realidade

local;

- não ser uma abordagem curricular burocrática, preestabelecida;

- envolver o educador na prática de fazer e pensar currículo;

- entender que o conhecimento não está pronto e acabado e que a 

escola é também local de produção do conhecimento;

- estabelecer uma relação dialética entre os conhecimentos do senso 

comum e os já sistematizados.

O eixo temático é o fio condutor da ação pedagógica. Por meio dele, é 

possível articular todos os elementos de uma problemática, na busca de uma 

compreensão global. Deve, ainda, estar constantemente presente em todas as 

discussões, atividades ou conteúdos propostos.

Considerando a perspectiva de que o eixo temático articula todos os 

elementos de uma problemática, é correto afirmar que este favorece a 

interdisciplinaridade.

Se o eixo temático caracteriza-se pela possibilidade de articular todos os
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elementos de uma problemática abrangente, apontando a direção do trabalho 

pedagógico, interdisciplinar, podemos dizer que o tema gerador é uma das partes 

oriundas do eixo temático que irá desencadear a discussão sobre determinados 

elementos desta problemática.

Ao estruturar um trabalho fundamentado nessa perspectiva, o professor 

precisa estabelecer não apenas um, mas vários temas geradores que venham a 

explicitar o eixo; temas estes que devem estar articulados entre si, facilitando a 

compreensão daquilo que se pretende.

Os subtemas nada mais são do que o detalhamento do tema em 

unidades ainda menores, mais específicas.

É importante ressaltar que deve haver uma constante articulação entre 

os subtemas de um mesmo tema, e destes com os sub-temas dos demais temas, bem 

como estreita ligação dos temas estabelecidos entre si e, conseqüentemente, com o 

eixo temático.

A pré-escola necessita assumir, com muita urgência, a função social que 

lhe compete. Esta tarefa só será possível a partir do momento em que ela passar a ver 

as crianças como seres sociais que são.

Assumir a função social da pré-escola significa assumir a tarefa da 

democratização do conhecimento, favorecendo a superação das dificuldades na 

busca da transformação social. (KRAMER, 1989).

Para que a criança possa apropriar-se do conhecimento científico, a pré- 

escola deverá fundamentar toda a ação pedagógica em três elementos básicos 

ligados entre si, os quais formam um tripé.
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1) compreender a realidade sócio-cultural do homem (seus valores, 

costumes, crenças, culturas, história, aspectos sócio-políticos e econômicos);

2) considerar o momento característico de vida do educando (os 

aspectos de seu desenvolvimento lingüístico, afetivo, cognitivo, social e motor);

3) garantir o acesso aos conhecimentos historicamente acumulados 

pela humanidade (história, geografia, ciências, português e matemática).

Articular esses três elementos significa organizar uma ação pedagógica 

comprometida com a construção do conhecimento da criança, tomando como ponto de 

partida os conhecimentos que ela já possui e a sua própria realidade.

No entanto, a ação pedagógica da pré-escola não deve apenas limitar- 

se à realidade da criança, mas buscar a ampliação desta, trabalhando tanto os 

conhecimentos e fatos do cotidiano, quanto os conhecimentos científicos e universais.

Desta maneira, o professor da pré-escola deve exercer seu papel de 

mediador nos processos de transmissão/aquisição do conhecimento, colocando-se, 

concomitantemente, como parte do grupo de sujeitos envolvidos nesse processo e, ao 

mesmo tempo, como alguém que está de fora, com olhares atentos de pesquisador 

que observa, avalia e planeja.

Deve ainda o professor, nessa perspectiva, considerar o conhecimento 

como necessário, dominar o conteúdo, seja referente às questões práticas, sociais ou 

de técnicas específicas, realizar atividades que possibilitem a independência 

gradativa e estar comprometido com a aprendizagem da criança.

As interações pedagógicas, na pré-escola, devem contribuir para que a
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criança desenvolva habilidades complexas e se aproprie de conhecimentos básicos 

coletivamente elaborados em nossa cultura.

Podemos, ainda, caracterizar a pré-escola como um espaço socializador 

do conhecimento por meio de uma ação pedagógica marcada pela intencionalidade, 

premeditação, entendida aqui como previsão, organização e direcionamento, e 

sistematização.

"Desta forma o trabalho pedagógico considera as características próprias do 
desenvolvimento infantil, no sentido de favorecê-lo, ao mesmo tempo em que 
se trabalha para a aquisição e ampliação dos conhecimentos(...). Será a 
partir do conhecimento anterior da criança e do seu momento de 
desenvolvimento que os conteúdos (...) serão trabalhados concreta e 
significativamente" (Proposta Curricular, SEE/SC, 1991, p. 13).

Considerando a função social da escola, elegemos como eixo temático 

da ação pedagógica, na pré-escola, a compreensão da realidade concreta do homem 

na sociedade. Procuramos detalhar esta problemática a partir de três temas geradores 

e da problematização dos subtemas, conforme passamos a enumerar a seguir:

1 - Nós e o espaco oue ocupamos

a) A família:

- Eu e meu corpo.

- Minha história.

- Meu espaço na família.

- Eu, como irmão, filho.

- Meus vizinhos.

- Pertenço a uma classe social.

b) A escola:



129

- Conhecendo minha escola.

- Quem eu sou na escola.

- Eu e minha sala.

- Faço parte de uma comunidade escolar.

c) Comunidade:

- Minha comunidade, suas riquezas e tradições.

- Conhecendo outras comunidades.

- Minha cidade em transformação.

2 - Nós no mesmo esoaco. mas muito diferentes

a) O povo e sua cultura:

- As histórias que vovó/vovô conta.

- Como vivemos e o que sabemos sobre nossa cultura.

- Somos importantes pelo que fazemos.

- Diferenças e semelhanças em outras culturas.

b) Trabalho:

- Todos os trabalhos são importantes.

- Como minha família trabalha para sobreviver.

- Trabalhando na cidade, no campo.

- Conhecendo os instrumentos de trabalho do homem.

- O trabalho é para todos.

- Meu trabalho.

c) habitação:

- Localizando minha casa.



130

- As casas da minha comunidade.

- Conhecendo as pessoas que trabalham na construção de casas.

- Trabalhando com material de construção.

- Minha cidade e seus diferentes tipos de casas.

- Todos têm casa?

d) Saúde:

- Conversando sobre saúde.

- Vamos preservar nossa saúde.

- Conhecendo o sistema de água e saneamento.

- Aprendendo bons hábitos alimentares.

e) Meio ambiente:

- Eu, com outras espécies: plantas, animais, aves, pássaros.

- Conhecendo a natureza que nos rodeia.

- Como preservar o que temos na natureza.

- Viva o VERDE, a riqueza da humanidade.

3 - Nós e o esoaco aue produzimos o aue. como, por aue. para aue. 

para auem:

a) Alimentação:

- Alimentação, uma necessidade do ser vivo.

- O homem e o alimento em toda a sua história.

- Estudando a produção dos alimentos.

- O que é um bom alimento.

- O que nossa comunidade produz.

- O que nosso povo come.
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b) Pesca:

- A pesca na nossa cidade.

- Como a família do pescador vive.

- Conhecendo os tipos de peixe existentes na região.

- Localizando os lugares de pesca da região.

- Nosso rio, fonte de renda para muitas pessoas.

- Marejada, a festa da pesca.

c) Agricultura:

- Quem é agricultor?

- Valorizando o agricultor.

- Organizando uma roça.

d) Vestuário:

- Nossos hábitos na maneira de vestir.

- Conhecendo os diferentes tipos de tecidos.

- Descobrindo coisas sobre a origem dos tecidos.

- O que produzimos em nossas indústrias e fábricas.

- Nosso comércio.

- Confeccionando roupas.

e) Comunicação:

- Grandes descobertas do homem:

. televisão;

. telefone;

. computador;

. jornal/correio.
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f) Transporte:

- Vamos viajar?

- Meios de transporte.

- Que transporte nossa família utiliza para o trabalho, o passeio e 

as compras.

- Como funciona nosso transporte coletivo?

g) Materiais e equipamentos:

- Descobrindo coisas que o homem constrói.

h) Turismo:

- Conversando sobre questões do turismo.

- O que temos de bonito para oferecer ao turista.

- Revisitando nossos pontos turísticos.

Sugerimos, ainda, algumas práticas pedagógicas e recursos didáticos 

que podem contribuir com o processo de aquisição da leitura e escrita na pré-escola; 

a seguir alencados.

1 - familiarizar a criança com os usos sociais da leitura/escrita através 

das tarefas do cotidiano da sala de aula.

- identificar materiais individuais com os nomes das crianças;

- propor rodízio de crianças na distribuição desses materiais;

- propor jogos e brincadeiras a partir de crachás;

- marcar presenças e ausências diárias de crianças em quadros 

escritos e afixados na parede;

- utilizar os nomes das crianças para identificar grupos de trabalho e/ou
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distribuição de tarefas;

- introduzir entre jogos e brinquedos, à disposição das crianças, alguns 

que contenham palavras escritas, letras, frases, etc;

- completar quadros e painéis construídos em classe com legendas, 

catálogos, explicações, títulos, etc;

- escrever bilhetes para pais, avisos, à vista das crianças, que podem 

ser completados com desenhos para facilitar identificação posterior;

- consultar catálogos, mapas, calendários à vista e/ou com auxílio das

crianças;

- ler histórias, notícias de jornais, revistas, em conjunto com as

crianças;

- criar situações de pesquisa para enriquecimento e esclarecimento de 

dúvidas através de consulta de livros, ilustrações, etc;

- colocar à disposição das crianças livros que tenham textos escritos e 

não apenas ilustrações;

- organizar um livro de receitas para as atividades culinárias, 

combinando palavras escritas e desenhos para serem seguidas pelas próprias 

crianças.

2 - Valorizar e incentivar os "escritos infantis" (textos livres), 

procurando perceber as etapas do processo de aquisição da língua em que se 

encontra cada criança.

- incentivar as crianças a identificarem seus trabalhos com seus 

próprios nomes;

- observar as iniciativas em relação à escrita surgidas das crianças, nas 

várias atividades de classe;
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- organizar, num cantinho da sala, o correio para incentivar a troca de 

bilhetes e cartas entre as crianças.

3 - Criar situações que favoreçam os avanços a criança dentro de seu 

processo de aquisição da língua escrita, aproveitando:

- as oportunidades que surgirem para escrever palavras na lousa, 

falando-as em voz alta, para que as crianças percebam que a escrita representa a fala 

ou que o que se fala, pode ser escrito;

- o interesse manifestado por alguma criança para introduzir 

informações sobre palavras, textos ou letras, respondendo às questões formuladas 

pelas crianças;

- as oportunidades que surgirem de percepção de formas particulares 

da escrita, como por exemplo: Cláudio e Clarice começam com a mesma letra; ou 

ainda, os nomes dos dois Cláudios da classe são escritos da mesma forma, embora 

se refiram a duas crianças diferentes.

Dentre todos esses recursos e práticas pedagógicas, consideramos o 

texto como núcleo fundamental do trabalho com a escrita. Salientamos a importância 

de que ele seja explorado em sua totalidade, e destacamos a necessidade de que 

seja interpretado e compreendido pela criança conforme seus pontos de vista e 

compreensão do núcleo.

É fundamental ressaltar também que o texto será tratado sempre tanto 

no que se refere à leitura, quanto à escrita; porém, jamais será trabalhado no sentido 

de sistematização para o domínio do código escrito, sem a devida compreensão e 

interpretação dele por parte da criança.
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Na pré-escola, é necessário trabalhar com textos variados como: 

aqueles elaborados pelo professor, registro das produções orais da criança, 

informativos, jornalísticos, publicitários, didáticos, literários, cartas, bilhetes, 

documentos e principalmente, o nome da criança.

O nome consiste em um texto por ser uma palavra altamente significativa 

porque é a expressão de identidade. É uma palavra cuja memorização de sua escrita 

precede normalmente, em muito, a de outras palavras. Este conhecimento faz parte 

da vida da criança de classe média desde muito cedo, o que não acontece, muitas 

vezes, com a criança de classe popular. Cabe à escola, portanto, fazer o resgate da 

identidade desta criança através de trabalhos consecutivos em cima de seu nome 

próprio. FERREIRO (1986) levanta a hipótese de que é sobre esta primeira forma 

escrita estável que a criança começa a levantar questões sobre as características 

específicas da palavra escrita.

Também o texto livre (espontâneo) consiste em um excelente recurso 

para o desenvolvimento desse trabalho, pois a criança quando cria livremente seus 

textos, tem a oportunidade de expressar suas idéias, deixar fluir sua imaginação e 

fantasia e ainda tem a oportunidade de experimentar diferentes construções a partir 

de alguns símbolos gráficos e/ou desenhos que domina. O desenho é a melhor forma 

de comunicação, de desenvolvimento de textos livres com a criança.

Além dos textos livres, podemos trabalhar com textos coletivos, ou seja, 

textos organizados por pequenos grupos, ou por toda a classe com a participação da 

professora.

Para construir um texto coletivo é necessário que professora e alunos 

pesquisem a respeito do assunto para dele ter conhecimento; conversem e troquem
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experiências, observem, registrem e troquem idéias.

Somente após observar cuidadosamente esses critérios, deve a 

professora realizar o texto coletivo. É fundamental, ainda, ressaltar que toda produção 

escrita da criança (texto, palavras) deve ser lida tanto por ela própria.

Relatórios de passeios, de experimentos, reprodução de histórias ou de 

fatos e o jornal escolar também são modalidades de textos coletivos.

O jornal escolar deve ser do começo ao fim (criação dos textos e

desenhos até sua difusão) a expressão e o trabalho de um grupo de crianças. Ele é o 

resultado do trabalho de um grupo que deseja comunicar informações, opiniões, 

descobertas e outras produções.

Atividades como essas proporcionam à criança interação com a escrita

que a rodeia, familiarizando-a com seus usos e sua estrutura. Por outro lado, o

domínio deste conhecimento - a língua - amplia as possibilidades de troca com o meio 

para aquisição e/ou aprofundamento de outros conhecimentos.
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9 - ANEXO

TESTAGEM PILOTO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para a realização desta testagem aplicamos a entrevista a quatro (04) 

professoras de classes de educação pré-escolar das Escolas Básicas Avelino Wemer 

e Prof® Maria Dutra Gomes; a primeira da rede municipal e a segunda da rede 

estadual de ensino.

As professoras responderam à entrevista com o consentimento dos 

diretores de suas respectivas escolas.

Durante a realização das entrevistas, utilizamos o gravador como 

recurso para registro e coleta de dados, a fim de garantir a apreensão de maior 

quantidade de dados possível.

Inicialmente as professoras demonstraram uma certa inibição perante a 

possibilidade de terem suas respostas gravadas. Duas delas chegaram a nos solicitar 

que desligássemos o gravador, para que respondessem as primeiras perguntas para 

então, posteriormente, livres da inibição e do impacto inicial, pudessemos gravar a 

entrevista. Assim, durante nossa conversa, as respondentes começaram a se 

descontrair, e a entrevista fluiu normalmente.

Podemos dizer que o gravador foi um bom recurso utilizado no momento 

da realização da entrevista, pois possibilitou, na época da transcrição dos dados, que 

estes fossem registrados praticamente em sua totalidade.
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A aplicação da entrevista nos possibilitou, ainda, verificar que todas as 

questões estavam bem elaboradas para atender às necessidades da pesquisa e no 

que se refere à sua clareza e coerência.

É relevante destacar que durante a realização deste trabalho, 

constatamos a necessidade de complementar as perguntas por meio de indagações, 

de esclarecimentos com expressões do tipo "por que?" "como?" "para quê?" Desta 

forma, decidimos realizar nossa pesquisa nos moldes da entrevista clínico-crítica 

como forma de obter maior riqueza e quantidade de dados.

Em decorrência dessa escolha, pudemos concluir que a entrevista 

clínico-crítica permite uma maior abertura nas respostas, dando margem à liberdade 

de expressão e à ampla interpretação do entrevistado sobre o assunto 

enfocado/explorado.


