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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou estudar e questionar a antecipação dos processos de leitura 
e escrita na educação infantil, em vista que, esta é uma questão atual que todos nós 
profissionais da educação devemos analisar, levando em conta a importância do papel 
das interações sociais e do brincar, como forma de promover experiências que 
propiciam o conhecimento de si e de mundo. Tal pesquisa se deu por meio de 
pesquisa de campo em três instituições privadas de bairros considerados nobres da 
cidade de Niterói – RJ, com base em entrevistas com professoras da educação infantil 
com turmas de 3 a 5 anos destas escolas. Dialogarei com a BNCC e DCNEI, assim 
como a partir das contribuições e conceitos de Sonia Kramer e Patrícia Corsino, 
autoras que acreditam que por meio das diferentes linguagens e narrativas, as 
crianças da educação infantil são inseridas ao mundo da leitura e da escrita, 
processualmente. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Escola; Criança; Brincar. 
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ABSTRACT 

 

This research objectified to study and question the anticipation of reading and writing 
processes in early childhood education, given that this is a current issue that all of us 
education professionals must analyze, taking into account the importance of the role 
of social interactions and play, as a way to promote experiences that provide self 
knowledge and the world. This research took place through field in three private 
institutions of noble neighborhoods in the city of Niterói - RJ, based on interviews with 
early childhood teachers with classes from 3 to 5 years of these schools. I will talk with 
the BNCC and DCNEI, as well as from the contributions and concepts of Sonia Kramer 
and Patrícia Corsino, authors who believe that through different languages and 
narratives, children of early childhood education are inserted into the world of reading 
and writing, procedurally. 

 
 
Keywords: Early Childhood Education; School; Child; Play 
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INTRODUÇÃO 

Antes de tudo é preciso entender as diferenças entre o conceito de 

alfabetização e letramento, onde, compreende-se por alfabetização o processo na 

qual a criança é submetida a priori a escola, no que diz respeito ao ensino formal da 

leitura e escrita, ou seja, a aquisição do domínio de um sistema linguístico e das 

habilidades e competências necessárias para ler e escrever. Já por letramento, 

compreende-se como os usos sociais que fazemos da língua escrita, as práticas 

sociais de leitura e escrita. 

Escolhi a questão da escolarização precoce na educação infantil como 

pesquisa, por conta de minhas indignações e questionamentos, enquanto graduanda 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, em meu estágio 

obrigatório de Pesquisa e Prática Pedagógica, em que optei por realizá-lo algumas 

vezes em escolas privadas renomadas de Educação Infantil, em bairros considerados 

nobres na cidade de Niterói, no estado Rio de Janeiro. Nestes estágios vivenciei 

situações e práticas que não coincidem com o verdadeiro sentido e significado de 

como deve ser a educação infantil. 

Nessas escolas, deparei-me com crianças pequenas a partir dos 3 anos de 

idade, levando e corrigindo deveres de casa, crianças que só podiam brincar depois 

que cumprissem toda sua tarefa do dia, tanto no caderno como também no livro, e era  

responsabilidade dessas crianças manter seus cadernos, livros e pastas organizados 

e divididos de acordo com as áreas de conhecimento. Deparei-me também com 

famílias naturalizando esse tipo de proposta oferecida pela escola, não só porque 

muitos desconhecem a nossa BNCC e DCNEI, mas sim, por concordarem com tais 

práticas, acreditando ser o melhor para a formação de futuros cidadãos considerados 

por eles, de “sucesso”. 

Logo, as crianças da educação infantil a partir dos 3 anos, que deveriam 

usufruir do seu tempo na escola com atividades lúdicas e brincando, já que a proposta 

desta faixa etária é aprender brincando por meio da interação com outras crianças e 

do meio que as cercam, estas crianças viviam em uma rotina a base de tarefas de 

caráter mecânico para o treino da leitura e da escrita, desde muito pequenas. Portanto, 
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enquanto professora pesquisadora, e futura pedagoga, não poderia me calar diante 

de uma situação atual tão grave. Por isso, me fiz a seguinte pergunta “O que leva 

algumas instituições escolares a seguirem tal prática de ensino?” 

Outras companheiras e graduandas também compartilharam comigo as 

mesmas indignações e questionamentos a respeito das mesmas práticas vivenciadas 

por elas e pelas crianças da educação infantil de outras escolas, em outros bairros 

considerados nobres na região. Por isso a necessidade não só de pesquisar, mas de 

também compartilhar essa pesquisa não apenas para que outras profissionais da 

educação também possam estudar, analisar e questionar a respeito dos processos de 

antecipação da inserção da leitura e escrita na educação infantil, mas para que as 

famílias desse público algo também possam conhecer, atualizar-se e apropriar-se 

sobre o assunto, assim como nós da educação. 

Em vista que, de nada adianta apenas conscientizar e informar nossos 

profissionais de educação, é preciso trazer toda a comunidade escolar e a família para 

perto de nós, mostrar que para criarmos futuros cidadãos desenvolvidos de maneira 

integral, é preciso respeitar as habilidades e competências de cada modalidade de 

ensino, como é o caso da educação infantil, mostrar que respeitando o tempo dessas 

crianças, teremos melhores resultados e colheremos frutos muito mais satisfatórios, 

de maneira saudável para a criança. 

Em busca de compreender melhor o assunto e trazer mais contribuições 

significativas para o trabalho, realizei uma pesquisa de campo, na qual, foram 

entrevistadas três professoras de escolas diferentes que trabalham atualmente com 

turmas de educação infantil, com crianças de 3 a 5 anos, em escolas privadas dos 

bairros considerados nobres da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. 

Para proteger a identidade tanto das escolas, como principalmente a identidade 

das professoras que se disponibilizaram a ajudar com esta pesquisa, não usarei seus 

nomes verdadeiros ao longo do trabalho, usarei apenas nomes fictícios. Sendo assim, 

irei me referir a primeira escola, como: “escola X”, na qual, chamarei a professora de 

“Alice”; a segunda escola chamarei de “escola Y”, referindo-me a professora como, 
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“Marina”; e por último, chamarei a terceira escola de “escola Z”, nomeando a 

professora de “Júlia”. 

Ao longo desta pesquisa, dialogarei com os pressupostos de Sonia Kramer, 

Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação Jacobina, Mestre e Doutora em 

Educação pela PUC-Rio e Pós-doutorado na New York University. Seus estudos são 

na área de Educação, especialmente com educação infantil e primeiros anos do ensino 

fundamental, infância, formação de professores, políticas públicas e educação, 

alfabetização, leitura e escrita. E Patrícia Corsino, Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Santa Úrsula, mestre e doutora em Educação pela PUC-Rio. Desenvolve 

projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados para: Educação, infância e linguagem, 

alfabetização, leitura e escrita e literatura infantil.  

Para Kramer e Corsino, em “Infância e crianças de 6 anos: desafios das 

transições na educação infantil e no ensino fundamental” o papel da educação infantil, 

na formação do leitor é garantir os direitos das crianças à cultura oral e escrita, por 

meio do contato com diversos gêneros, orais e escritos, especialmente a narrativa de 

histórias e através da ampliação das vivencias como, a música, artes plásticas, 

cinema, fotografia, dança, teatro, literatura, diversificando cada vez mais o repertório 

de atividades para com as crianças, por meio da leitura e a escrita como narrativa. 

Para as autoras, é preciso que a escola deixe as crianças a vontade para criar 

laços positivos em relação a linguagem, instigando-lhe o desejo em aprender a ler e 

a escrever. Deixando-as livres para que aprendam a gostar de ouvir a leitura das 

narrativas, dando-lhes livre acesso à literatura, fazendo com que anseiem tornarem-

se leitores, descobrindo e acreditando em suas próprias potencialidades para 

aprender. Ainda, segundo Kramer e Corsino, se faz necessário analisarmos e 

discutirmos as questões que perpassam a educação infantil e o ensino fundamental, 

por meio de estudos desenvolvidos nessas escolas. 

No capítulo 1, em “O que devemos ensinar na Educação Infantil?” darei início 

a esta pesquisa por meio de um estudo mais aprofundado sobre o que devemos 

ensinar ás nossas crianças da educação infantil, analisando cuidadosamente as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) e a Base Comum 
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Curricular da Educação Infantil (BNCC), dialogando com estas ementas, conhecendo 

e aprofundando sobre quais são seus eixos norteadores e quais as habilidades e 

competências da educação infantil, ou seja, quais os direcionamentos pedagógicos 

para essa etapa que as instituições escolares devem seguir, que como bem sabemos, 

se dá por meio da interação e a brincadeira, segundo nossa BNCC e DCNEI. 

Sendo assim,  é impossível falar sobre Educação Infantil e não discutir a  

grande importância das interações e da brincadeira neste campo, a BNCC afirma 

que o brincar deve estar presente no cotidiano da educação infantil, de diversas 

formas, em diferentes espaços e tempos, por meio do convívio com outras crianças e 

adultos, ampliando assim as relações de interação, assim como seu conhecimento, 

imaginação, criatividade e experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas e sociais. 

Já no capítulo 2, em “Entrevistas com professoras da Educação Infantil: 

algumas práticas escolares”, apresentarei as entrevistas que realizei em campo, com 

as três professoras de escolas diferentes da educação infantil, expondo suas 

experiências e dialogando com o seu universo na sala de aula. Visto que, mesmo que 

cada instituição seja única, ambas possuem algo em comum: a escolarização precoce 

para com as crianças pequenas, por isso se fez necessário a pesquisa em campo e a 

conversa aberta com essas profissionais que vivem na pele diariamente, o que é 

seguir as normas de educação das instituições que apresentam e defendem tal 

prática, compreendendo melhor e buscando respostas para minha principal 

indagação, que é conhecer os motivos que levam essas instituições a trabalharem de 

tal forma. Sempre partindo da importância do brincar e das interações por meio de 

diferentes linguagens. 

E por último, no capítulo 3 em “A relação família e escola: em busca de uma 

relação dialógica”, irei discutir e questionar a relação família-escola, enquanto 

hierarquia e disputa de poder no que diz respeito a educação das crianças da 

educação infantil, partindo da defesa de uma relação dialógica e de parceria, em prol 

do bem-estar e do desenvolvimento da criança. Indagarei também o nosso atual 

modelo de sociedade, que visa por meio de um modelo de educação (se é que 
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podemos chamar de educação) formar futuros cidadãos, ditos de “sucesso” por meio 

de práticas arcaicas, mecânicas e que não condizem com verdadeiro intuito do espaço 

da educação infantil, ou seja, com tudo aquilo que a educação infantil é, e pode 

oferecer para o desenvolvimento integral da criança. 
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Capítulo 1 

O que devemos ensinar na Educação Infantil? 

Neste capitulo busco conhecer melhor o currículo da Educação Infantil, para 

isso, irei dialogar com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI) e a Base Comum Curricular da Educação Infantil (BNCC), a fim de questionar 

a prática de escolarização precoce na Educação Infantil pelas instituições privadas de 

ensino, com o intuito de buscar compreender quais os principais motivos que levam 

essas instituições acelerarem o processo de escolarização das crianças pequenas 

ainda na educação infantil. 

As crianças da Educação Infantil nesse período de suas vidas, enxergam o 

mundo, constroem seus conhecimentos, interagem e expressam-se de maneira 

bastante peculiar, isso devia servir como referência na tomada de decisões em 

relação aos fins educacionais, aos métodos de trabalho, e contribuir também para a 

gestão das unidades. O debate sobre o currículo na Educação Infantil tem gerado 

muitas controvérsias entre os professores de creches e pré-escolas e outros 

educadores e profissionais afins. 

De acordo com a LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 em sua seção II, 

nessa primeira etapa da educação básica é primordial que os educadores 

proporcionem atividades que desenvolvam os aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor 

e social das crianças. Os objetivos da educação infantil devem visar o 

desenvolvimento físico, emocional, social e intelectual da criança, objetivando sua 

autonomia, autocontrole e confiança para se expressar e se comunicar. 

No que diz respeito as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), está foi elaborada a partir da preocupação e anseio de educadores, 

movimentos sociais, pesquisadores e professores universitários, em relação à 

Educação Infantil. Elas chamam a atenção para a necessidade de uma estrutura e 

organização de ações educativas, que sejam articuladas com a valorização do papel 

dos educadores que atuam com o público de 0 a 5 anos.  

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto 
de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
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cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 
idade. (MEC, 2013, p.97) 

 

Mediante a importância das Diretrizes como um instrumento orientador da 

organização das atividades cotidianas das instituições de Educação infantil, irei 

apresentar alguns de seus pontos básicos. O Parecer CNE/CEB nº 20/09 e a 

Resolução CNE/CEB nº 05/09, definem as DCNEI, este primeiramente faz uma breve 

explicação da identidade da Educação Infantil, sendo ela, indispensável para a 

organização de diretrizes no que diz respeito ao currículo e aos demais aspectos 

abrangidos em uma proposta pedagógica.  

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão 
considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. (MEC, 2013, p.97) 

 

A definição de currículo defendida nas Diretrizes tem como base a ação da 

instituição de Educação Infantil como mediadora e articuladora das experiências e 

saberes das crianças e os conhecimentos que circulam na cultura mais ampla e que 

despertam o interesse das crianças. Dessa forma, as experiências vividas no espaço 

de Educação Infantil possibilitam o encontro de explicações pela criança sobre o que 

ocorre à sua volta e consigo mesma enquanto desenvolvem formas de sentir, pensar 

e solucionar problemas.  

Nesse processo, as crianças necessitam ter contato com diferentes linguagens, 

tendo como foco, o lúdico e as brincadeiras, trata-se de oferecer condições para que 

ela se aproprie de determinadas aprendizagens que lhes promovam o 

desenvolvimento de formas de agir, sentir e pensar. Corroboro com Kramer de que 

“as crianças precisam criar, construir e desconstruir, precisam de espaços com areia, 

água, terra, objetos variados, brinquedos, livros, jornais, revistas, discos, panos, 

cartazes, e também espaços cujo objetivo é a experiência com a cultura, a arte e a 

ciência (1999, p.3)”. 
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As Diretrizes admitem o valor das interações das crianças com outras crianças 

e também com os adultos, ressaltam ainda, a importância da brincadeira como 

atividade de grande benefício para o seu desenvolvimento nesta fase da vida humana. 

Brincar, dá chance à criança imitar o conhecido e construir o novo, à medida que ela 

recria o cenário vivido para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade 

vivida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que faz. 

Na brincadeira de faz-de-conta, possibilita à criança questionar sobre o mundo 

e sobre si mesma e pôr à prova seus conhecimentos no uso interativo de objetos e 

conversações. Por meio dela, a criança aprende a assumir diferentes papéis e, ao se 

colocar no lugar do outro, aprende a coordenar seu comportamento com os de seus 

parceiros e a desenvolver habilidades variadas, construindo sua Identidade. Assim, 

como diz em seu Artigo 9, incisos I, II e III 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 
a brincadeira, garantindo experiências que: I - promovam o 
conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 
ritmos e desejos da criança; II - favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 
musical; III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de 
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com 
diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. (MEC, 2013, 
p.99) 

 

O mundo em nossa volta está em constante mudança e a rapidez com que o 

cenário muda, nos faz repensar, avaliar e expandir nossas estratégias de ensino. 

Perante este contexto de mudanças, nós educadores, especialmente os que estão 

envolvidos com o público infantil, precisamos estar atentos às nossas práticas, refletir 

se elas garantem um ensino de qualidade e se respeitam suas propostas e finalidades. 

Os eixos norteadores das Diretrizes, as interações e as brincadeiras, deixam claro que 

ela não exige essa antecipação da escolarização da criança pequena, pelo contrário, 

deixa claro a importância do brincar e das interações como forma de ampliação das 

experiências. 
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Nota-se que há uma cobrança excessiva de “bons resultados” por parte de 

muitas famílias, especialmente particulares, pela alfabetização de seus filhos ainda na 

educação infantil, querem que a criança saia de lá, sabendo pelo menos escrever seu 

próprio nome, que saiba o alfabeto e os números de 1 a 10. Porém, será que essa 

criança está realmente aprendendo? Ou será que ela não está apenas memorizando? 

Esta exigência está expressa na procura de escolas consideradas “fortes”. A escola 

“forte” é aquela que promove a alfabetização mais rapidamente, ao contrário da escola 

considerada como aquela que “só brinca”. Em vista disso, é socialmente 

compreendida como um signo de sucesso e poder. 

Existe uma cobrança social, algumas escolas não só privadas como públicas 

aparentemente tem cedido à pressão dos pais e da própria cultura do ensino 

fundamental. O tempo para brincar, ser criança, curioso e espontâneo aparenta ter 

ficado cada vez menor, dando passagem para o tempo e espaço menos “dispersivos” 

e mais fáceis de serem cronometrados. Além de desrespeitar a finalidade da 

educação infantil, esquecem que mesmo que tentem antecipar esse processo, cada 

criança terá seu próprio tempo para aprender, e privar a criança de seu direito de 

brincar e aprender de forma lúdica na educação infantil, refletirá no ensino 

fundamental futuramente de forma negativa. Segundo o que as Diretrizes orientam, a 

transação para o Ensino Fundamental de acordo com o seu Art. 11, deve acontecer 

da seguinte forma:   

Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta 
pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 
respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos 
que serão trabalhados no Ensino Fundamental. (MEC, 2013, p.100) 

 

Sendo assim, segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, não 

deve haver antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no Ensino 

Fundamental. Na Base Comum Curricular da Educação Infantil, também podemos 

encontrar sua orientação para a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, em como deve haver equilíbrio de uma fase para outra:  

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita 
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, 
garantindo integração e continuidade dos processos de 
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aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as 
diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, 
assim como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se 
necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto 
para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa 
se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em 
uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Para 
isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros 
registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao 
longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir para a 
compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino 
Fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os 
professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais também são importantes para facilitar a 
inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar. (BNCC, 
2018, p.53) 

 

Saber ler e escrever são funções oferecidas pelo ensino fundamental, e este 

irá oferecer espaço e condições específicas para isso. A educação Infantil não é um 

preparatório para o fundamental, e sim um preparatório para a vida, desenvolvendo 

habilidades de coordenação ampla e fina, sequenciação, equilíbrio, lógica 

matemática, percepções, trabalhando também, a autonomia, cooperação, o aspecto 

psicológico e sócio cultural, aspectos de extrema importância para sua inserção ao 

ensino fundamental. 

 A Base Comum Curricular da Educação Infantil assegura seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, tendo em vista, meios para que as crianças 

aprendam em situações que as estimulem a vivenciar desafios e a sentirem-se 

motivadas a resolvê-los, construindo assim, significados sobre si como também sobre 

o mundo. Sendo estes: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-

se. 

Como seres históricos-sociais, estamos sempre interagindo com a realidade 

em nossa volta, somos constantemente atingidos por relações, acontecimentos, 

situações, imagens, sentimentos e etc. Portanto, significamos o mundo que nos cerca, 

a partir da leitura que fazemos do que nos acontece. Assim, segundo a BNCC, a 

criança tem o direito de conviver: 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 
grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento 



19 
 

de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre 
as pessoas. (BNCC, 2018, p. 38) 

 

As crianças pequenas da educação infantil, devem aprender brincando, 

interagindo, sociabilizando com o meio, quanto mais experiências forem 

proporcionadas para o desenvolvimento da criança na educação infantil, mais fácil 

será seu aprendizado em novos sistemas, seja ele, linguístico, matemático, espacial, 

etc. Conforme a BNCC, a criança tem o direito de brincar: 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 
(BNCC, 2018, p. 38) 

 

Durante toda esta modalidade a criança vai aprender por meio de experiências 

lúdicas e interações com o outro, ela pode sair de lá sabendo escrever e lendo 

algumas coisas, mas isso dependerá do quanto ela sente-se pronta para isso, tudo 

deve ocorrer no seu tempo e ao decorrer das suas vivências. Ela mesmo nos mostrará 

o quanto sente-se bem e preparada para avançar mais um passo. Sendo assim, em 

seu direito de participar: 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais 
como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 
decidindo e se posicionando. (BNCC, 2018, p. 38) 

 

Acredito que é de mister importância que a educação infantil atenda as crianças 

pequenas, levando em conta suas necessidades emocionais, sociais, afetivas, físicas, 

em um espaço, na qual as ações desenvolvidas sejam voltadas também para o 

desenvolvimento do conhecimento, da criatividade e da autonomia. Para isso, é 

necessário que este espaço seja um espaço estimulante e rico em desafios, um 

espaço no qual a criança, entre tantas habilidades desenvolvidas, possa também 

ampliar seu universo cultural por meio do contato com as interações com o outro. 

Respeitando seu direito de explorar, expressar e conhecer-se: 
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Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 
elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 
ciência e a tecnologia. 

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 
necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens. 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 
contexto familiar e comunitário. (BNCC, 2018, p. 38) 

 

Levando em conta que, na BNCC da Educação Infantil, as aprendizagens e o 

desenvolvimento da criança têm como base os eixos estruturantes, ou seja, as 

interações e a brincadeira, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC 

estrutura-se em cinco campos de experiências: 

• Primeiro campo, o eu, o outro e o nós 

• Segundo campo, corpo, gestos e movimentos 

• Terceiro campo, traços, sons, cores e formas 

• Quarto campo, escuta, fala, pensamento e imaginação 

• Quinto campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária: Bebês (zero a 1 ano e 

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

pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). No que diz respeito ao universo das letras, 

no quarto campo das experiências a BNCC diz que a criança desde cedo manifesta 

sua curiosidade à cultura escrita, pois desde o nascimento, as crianças participam de 

situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. Porém, 

caso especifico da educação infantil leva em conta que: 

Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que 
as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. 
As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, 
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mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o 
desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da 
ampliação do conhecimento de mundo. (BNCC, 2018, p.42) 

 

A BNCC reconhece a importância do trabalho com a ludicidade para com as 

crianças pequenas, até então, ela não diz que as crianças pequenas devem sair da 

educação infantil com um domínio prévio da leitura e escrita, ela diz que a inserção 

da criança desse mundo deve partir da sua curiosidade. Existe diversas maneiras para 

que o educador dessa modalidade, instigue essa curiosidade, sem romper com a 

infância e com o que a educação infantil deve ser para a criança. Conforme a BNCC: 

Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis 
etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros 
literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem 
da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. 
Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo 
hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e 
garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas 
espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão 
da escrita como sistema de representação da língua. (BNCC, 2018, 
p.42) 

 

Sendo assim, compreende-se que é na educação infantil que a criança 

pequena tem a chance de começar a familiarizar-se com o mundo das letras, esse 

contato não deve ser imposto, pelo contrário, deve partir de atividades que a instigue 

a querer aproximar-se mais desse mundo, pois é na educação infantil que ela é livre 

para fazer seus rabiscos e garatujas.  

Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças 
também se deparam, frequentemente, com conhecimentos 
matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, 
dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, 
avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, 
conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) 
que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil 
precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 
observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, 
levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar 
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição 
escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem 
seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-
los em seu cotidiano. (BNCC, 2018, p.42) 
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As crianças estão sendo cobradas a terem contato com conteúdo que ainda 

não estão preparadas para desenvolver. Cada ser humano irá se desenvolver no seu 

próprio tempo, é tarefa da escola preparar-se para os diversos ritmos de 

desenvolvimento, como também proporcionar formas diferentes de aprendizagem, 

pois da mesma forma que nos desenvolvemos em tempos diferentes, aprendemos de 

formas diferentes. É necessário que a criança pequena, tenha contato com o mundo 

social, interaja e desenvolva valores. 

Precisa-se pensar quem é o sujeito que frequenta a educação infantil, pensar 

também no tempo e no espaço, e como organiza-lo de modo que respeite as 

necessidades da criança, havendo uma flexibilização do ritmo das atividades, 

conforme consta no documento oficial do MEC. Nesse sentido, não estou dizendo que 

a criança da educação infantil, não pode sair de lá, possuindo um conhecimento prévio 

da leitura e escrita, pois como estamos sempre interagindo com o outro e com o meio, 

a criança aos poucos vai se familiarizando, estou dizendo que não devemos impor a 

alfabetização na educação infantil, como algo comum e necessário, pois o foco e 

intuito da educação infantil não é esse. 

É possível depararmos com diversas instituições que oferecem uma rotina 

rígida para criança, onde o tempo, é o adulto quem define: “É hora de guardar a 

massinha!” “Acabou o pátio!” “Hora do trabalhinho”. Diante de tanta imposição e falta 

de diálogo, encontramos a criança deixando sua infância e sendo submetida cada vez 

mais ao desejo do adulto, já que as relações de poder na escola são historicamente 

determinadas. Segundo Kramer: 

Muitos estudos criticam a dominação que ainda está presente na 
educação infantil; o adultocentrismo marca as produções teóricas e as 
instituições. Reconhecer na infância sua especificidade - sua 
capacidade de imaginar, fantasiar e criar - exige que muitas medidas 
sejam tomadas. Entender que as crianças têm um olhar crítico que vira 
pelo avesso a ordem das coisas, que subverte o sentido da história, 
requer que se conheça as crianças, o que fazem, de que brincam, 
como inventam, de que falam. (1999. p.2) 
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A criança começa o aprendizado desde cedo, quando é bebê, por exemplo, é 

um observador das coisas que acontecem ao seu redor, pode-se dizer que a vivência 

no ambiente familiar ou em outro ambiente, não é a mesma vivência que se tem no 

espaço da Educação Infantil, o que exige uma maior responsabilidade por parte do 

educador em conduzir esse aprendizado. Já no ambiente escolar a criança irá 

observar os aspectos da escrita, da fala, vivenciando a interação com a linguagem. 

Por conseguinte, o brincar e as diferentes linguagens utilizadas em sala de aula 

são ferramentas indispensáveis na composição curricular, já que por intermédio da 

brincadeira e das diferentes expressões (corporal, musical, oral), a criança manifesta 

suas emoções, pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades. Nesse momento 

a criança começa a compreender e ser compreendida. Para Kramer, “a escola tem a 

função de contribuir, junto com as demais instâncias da vida social, para as 

transformações necessárias no sentido de tornar a sociedade brasileira mais 

democrática” (1989, p 19). 

Nesse sentido, no que diz respeito ao currículo da educação infantil, percebe-

se a necessidade de que os conteúdos a serem trabalhados com o público infantil, 

sejam pensados, elaborados, e bem projetados para que seja garantido um 

aprendizado significativo. Um bom currículo tem o dever de pensar a criança como 

um ser sócio- histórico, sendo assim, o professor deve estar atento aos objetivos 

propostos pelo currículo de modo que, se não alcançados, devem ser repensados e 

reformulados. Diz Kramer: 

Sabemos, que é crucial o contexto de vida das crianças com quem 
trabalhamos para o processo de construção de um currículo. 
Entendemos também que uma compreensão mais aprofundada de 
quem são as crianças e de como constroem conhecimentos é obtida 
com a realização de cada trabalho e com o desenvolvimento de 
pesquisas relacionadas às crianças e aos fatores sociais e culturais 
que as influenciam na construção de seus conhecimentos. (1989, 
p.39) 

 

Tais indícios são claros e confirmam que as práticas pedagógicas na educação 

infantil, devem ser voltadas para a criança e menos para o modelo de escolarização 
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do ensino fundamental.  Com o adiantamento da escolarização na educação infantil, 

o tempo da criança tem sido preenchido com atividades prontas, com pouca ou 

nenhuma participação das crianças. 

A prática pedagógica que visa a escolarização ainda na educação infantil, além 

de fragilizar o desenvolvimento infantil, pode acarretar a perda de conhecimentos 

globais e importantes para a criança pequena. Assim como também, deixa de lado 

aspectos fundamentais no atendimento às crianças dessa modalidade: o direito à 

infância e a própria educação. 
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Capítulo 2 

Entrevistas com professoras da Educação Infantil: algumas práticas 

escolares 

Começarei dialogando com a entrevista que realizei com a professora Alice da 

escola X, trazendo para discussão seu relato de como acontece a alfabetização 

precoce das crianças pequenas da Educação Infantil na escola em que ela trabalha. 

Segundo ela, as crianças costumam chegar à alfabetização já “pré-alfabetizadas”:  

Bom, lá as crianças da educação infantil, costumam chegar na 

alfabetização já pré-alfabetizadas, a maioria já escreve o próprio 

nome, já conhecem as letras os números, algumas crianças também 

conseguem ler um pouco. A escola acredita que assim, as chances de 

grande parte das crianças estarem alfabetizadas no 3º ano é maior. 

Existe também uma preocupação da escola em suprir as expectativas 

dos pais, até mesmo poder surpreende-los, pois para os pais, quando 

seu filho parece não estar alçando aquilo que eles esperam, eles 

culpam o ensino da escola. Para os pais, uma escola em que a criança 

só brinca, é uma escola fraca, eles esperam que seus filhos avancem 

mais e mais. Que aprendam as letras, os números, que já consigam 

ler algumas palavras ou frases. Brincar, para eles é importante, sem 

dúvidas, mas também esperam que seus filhos saem de lá mais 

maduros, e com um repertório de conhecimentos.  

 

É de extrema importância questionarmos o conceito usado pela Professora 

Alice para explicar como as crianças chegam ao 1º ano da alfabetização, segundo ela 

as crianças chegam “pré-alfabetizadas”, no entanto, não existe a possibilidade de a 

criança ser “pré-alfabetizada”, já que desde o seu nascimento a mesma se encontra 

inserida ao mundo das letras e números, por meio da sua comunicação com o meio, 

a família e diversas narrativas. Nesse caso, é preciso refletirmos e questionarmos o 

conceito de alfabetização dessa instituição, em vista que, decorar letras e números, 

não traz nenhuma consciência real do entendimento das relações de fonemas e 

grafemas.  

Como podemos perceber, a escola parece estar preocupada primeiramente em 

atender e superar as expectativas dos pais, como já vem acontecendo por parte de 

muitas escolas nos últimos tempos. Antecipar esses processos de leitura e escrita 
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para com as crianças pequenas, não garante que todas sejam alfabetizadas até o 

2º/3º ano, pois a aquisição da forma não garante a aquisição do conteúdo, em vista 

que não depende somente da escola, já que existe muitos outros fatores envolvidos, 

como o tempo da criança, suas especificidades, sua relação com a família, com o 

meio, segurança, anseio, e etc. Corroboro com o pensamento das seguintes autoras, 

de que cabe aos adultos: 

Aos adultos, cabe a função de mediação, iniciação, colaboração. O 
papel do outro é fundamental na constituição do eu e no 
desenvolvimento e nas aprendizagens que fazem ao longo da vida. 
Esses processos constroem realidades individuais e históricas. Desde 
bem pequenas, criam e imaginam, expressam desejos e emoções. 
Crianças da mesma faixa etária sofrem ações da estrutura social em 
que estão inseridas e, nas interações com seus pares e com os 
adultos, recriam as culturas em que estão imersas. (S. Kramer, M. F. 
R. Nunes, P. Corsino. 2011, p.71)  

 

Há algum tempo, algumas escolas adotaram o uso do livro didático na 

educação infantil, com o argumento de que as crianças desta faixa etária teriam mais 

estímulos de aprendizado desde muito cedo. No entanto, muitos estudos comprovam 

de que a criança recebe estímulos desde a barriga da mãe, é importante que os pais 

saibam que o bebê não está em um mundo isolado, ele tem percepção do que 

acontece à sua volta, sendo assim ele pode sentir e ouvir. Na educação infantil, deve-

se desenvolver áreas do cérebro que são muito importantes para toda a vida, 

independente da série, a pedagogia pontua e problematiza sobre os conteúdos que 

são publicados nos livros didáticos, especialmente na educação infantil, questionando 

se é realmente necessário o uso desta ferramenta com as crianças pequenas, na 

entrevista com a professora Alice, ela relata sobre esse uso na escola X. 

Sim, eles utilizam um livro, usam um caderno com atividades, e 

possuem uma pasta onde eles guardam as folhas. Todos os dias eles 

levam uma atividade para casa. Todos os dias quando eles chegam 

na sala, o dever de casa no livro é corrigido enquanto eles ficam nas 

mesinhas brincando uns com os outros. Durante o dia, eles realizam 

atividades no livro ou no caderno na mesinha, conforme vão 

terminando a atividade, levam-no até a mesa para corrigir, e ficam no 

aguardo, se tudo estiver certinho,  está livre para brincar com os outros 

que já terminaram, se alguma coisa estiver errada, é explicado, e a 

criança volta para sua mesa para ela corrigir o que errou. 
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A rotina apresentada pela professora Alice não condiz com a rotina de uma 

criança da educação infantil, pelo contrário, esta rotina lembra o dia-a-dia de uma 

criança que está no ensino fundamental. Na perspectiva de que o educador da 

educação infantil deve proporcionar vivencias, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de maneira integrada conforme orienta a BNCC e DCNI, no próximo relato 

podemos perceber que além da escola X, isso também não acontece na escola Y, de 

acordo com o relato da professora Marina: 

O colégio é particular, católico, tradicional. O jardim III é o preparatório 

para o primeiro ano, as crianças tem momentos livres, mas no mínimo 

duas atividades diárias com letras e números. O colégio “precisa” dar 

conta das exigências dos pais. Eles - o colégio - trata essa situação 

como natural... os trabalhinhos diários que algumas vezes 

impossibilitava ou respeitava o direito da brincadeira. No jardim II os 

professores tinham a obrigatoriedade de ensinar o nome, sobrenome 

e as letras, já no jardim III, iniciava-se um processo de alfabetização. 

A escola não falava descaradamente que era a favor de uma 

alfabetização precoce, mas era o que acabava acontecendo na 

maioria das turmas. 

 

 

O problema não está em conhecer as letras e números, o problema está na 

maneira em que isso é aplicado para os pequenos e em como isso é naturalizado pela 

escola e a família, esse tipo de ensino põe a brincadeira em segundo plano, sendo 

está garantida por lei. Esse tipo de rotina na educação infantil, separa a mente do 

corpo dentro da escola, essas crianças passam o dia realizando atividades que às 

vezes não ensinam nada, ganham um pequeno intervalo para lanchar e brincar, ou 

seja, seu tempo e espaço ficam limitados para descobrirem suas expressões corporais 

e sua relação com o outro. Abaixo através do relato da professora Marina sobre a 

escola Y, podemos perceber mais um exemplo de rotina que não condiz com o que a 

BNCC sugere para esse público: 

As crianças possuem dois cadernos e quatro pastas (que ficam as 
atividades de folha solta), incluindo a de dever de casa, que 
inicialmente ia uma vez na semana e no decorrer do ano foi 
aumentando até chegar o número de três vezes na semana (segunda, 
quarta e sexta). As crianças fazem atividades como: cobrir pontinhos, 
cobrir números e letras com cola colorida, papel picado, giz de cera, 
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hidrocor, entre outros materiais (com essa atividade, eles aprendiam 
o movimento das letras e números), cada semana havia pelo menos 2 
exercícios que mostrassem letras ou números novos (no caso da letra 
as crianças desenhavam coisas que começassem com essa letra e do 
número desenhar a quantidade que esse número representa), em um 
dos cadernos os alunos tem a página de um desenho livre por mês. 
Eles aprenderam a escrever o primeiro nome em letra bastão com os 
telhadinhos e chamadinha (coisa de primeiro ano), depois aumenta 
para o primeiro sobrenome, e sequentemente para o nome completo 
ainda em bastão, depois inicia-se o trabalho com as letras cursivas, na 
qual segura-se  na mão da criança e fazendo o movimento da letra, 
reforçando com o discurso que as crianças não poderiam tirar o lápis 
da folha para fazer esse tipo de letra. Primeiramente o nome, depois 
primeiro sobrenome e por último nome completo. As crianças que não 
se adaptavam em escrever com letra cursiva ou mesmo com a bastão, 
eram crianças que ficavam na mira da coordenação, que chegou a 
questionar se estavam prontas, “maduras” o suficiente para ir para o 
primeiro ano. 

 

É lamentável que a escola pense na possibilidade de reter uma criança na 

educação infantil, por julgá-la como não “madura ou preparada” para o primeiro ano, 

pelo simples fato dela não ter alcançado sua expectativa em relação ao mundo letrado. 

Em vista disso, podemos perceber a necessidade de contrapor esse modelo 

educacional, é preciso construir junto às crianças uma pedagogia baseada nas artes, 

pois desta forma é possível trabalhar com múltiplas linguagens como a literatura, a 

dança, o canto e a narrativa, todas essas linguagens possibilitam à criança uma 

sensibilidade maior sobre tudo que acontece ao seu redor, assim ela começa a 

enxergar melhor as diferentes visões do mundo. Segundo a nossa BNCC: 

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, 
planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, 
garantindo a pluralidade de situações que promovam o 
desenvolvimento pleno das crianças.  

Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as 
aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de 
cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, 
possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos 
em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas 
crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é 
possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período 
observado, sem intenção de  seleção,  promoção ou classificação de 
crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, 
“maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para 
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reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de 
aprendizagem de todas as crianças. (BNCC, 2018. p.39) 

No Parecer de 2009, também podemos encontrar a seguinte lei: 

A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a 
finalidade de acompanhar e repensar o trabalho realizado. Nunca é 
demais enfatizar que não devem existir práticas inadequadas de 
verificação da aprendizagem, tais como provinhas, nem mecanismos 
de retenção das crianças na Educação Infantil. Todos os esforços da 
equipe devem convergir para a estruturação de condições que melhor 
contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança sem 
desligá-la de seus grupos de amizade. (PARECER, 2009. p.16) 

 

No que diz respeito a formação do professor que pretende trabalhar com esta 

modalidade, é imprescindível impulsionar não só a formação intelectual desses 

educadores, mas também o conhecimento e prática da expressão corporal, permitindo 

que esses educadores tenham experiências teatrais, de dança e arte. A forma com 

que os educadores olham para as experiências corporais e o universo sensível da 

criança, diz muito na formação de seus educandos, para isso, é de grande importância 

que esses profissionais participem de oficinas de brincadeiras e artísticas, para que 

enxerguem em si mesmos alternativas para trabalhar o lúdico com as crianças. 

Hoje, como bem sabemos, nosso Capitalismo tem grande influência na adoção 

de novos comportamentos nas esferas sociais, especialmente na do mercado de 

trabalho. Nesse contexto, a expectativa e preocupação dos pais geralmente de classe 

média/alta em relação às escolas de educação infantil, influência as escolas privadas 

na tomada de decisão sobre o que ensinar desde cedo. Estes pais além de cobrar 

dessas escolas o desenvolvimento lúdico-social das crianças, passaram a exigir mais 

intensamente a preparação e contato com a leitura e a escrita, levando seus filhos 

para o ensino fundamental “pré” ou “alfabetizados”. Podemos perceber isso, ainda no 

relato da professora Marina na escola Y: 

A família queria que os filhos saíssem do jardim III sabendo o alfabeto, 
os numerais (o máximo possível), escrever o nome todo de letra 
cursiva e de certa forma, que saiam com mais autonomia. Os pais 
gostam dessa preparação para o ensino fundamental. Quando as 
crianças faltam, pedem para mandar os deveres que perderam para 
“compensar” a falta. Em relação a críticas, o que mais ouvimos foi em 
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relação a relatos do final de semana, onde as crianças contavam, do 
seu jeito, e as professoras transcrevem e colavam na entrada da sala. 
Os pais questionavam a grafia das palavras, dizendo que seus filhos 
aprenderiam a escrever errado (já que a escrita constava os vícios de 
linguagem como “pra mim fazer") 

 

Esse tipo de proposta ainda sofre resistência, por parte da avaliação dos pais 

que desejam ver os cadernos de seus filhos com a grafia correta desde cedo. No 1º 

ano da alfabetização, deixar os pequenos escreverem do jeito deles faz toda a 

diferença, é essencial deixá-los livres para fazerem do jeito que sabem, dentro da 

compreensão que já possuem. Ao deixar que eles manifestem a escrita do jeito que 

sabem naquele momento, são estimulados a pensarem em quais letras, quantas e em 

que ordem pôr. 

Na alfabetização esse tipo de iniciativa é primordial, mas na Educação Infantil, 

como no caso da escola Y da Professora Marina, antes que ela seja inserida ao 1° 

ano, é preciso  estimula-las por meio de atividades como desenhar, pintar, colorir, 

recortar, trabalhos como os labirintos ou unir pontos, na qual, auxiliarão a criança no 

desenvolvimento da psicomotricidade fina. Precedente ao trabalho com a escrita de 

modo formal, é importante que a criança antes desenhe com os dedos, na farinha ou 

areia, faça pinturas com eles, etc. Em seguida é preciso ensiná-las a pegar 

corretamente no lápis, a dominá-los firmemente entre os dedos e a desliza-los no 

papel, estimula-los a traçarem linhas verticais, horizontais, circulares, em zig-zag e 

etc.  

Para que a criança esteja pronta para a alfabetização, é imprescindível muitos 

requisitos como: arte, literatura, música, narrativas, como contação de história, 

concentração, saber ouvir, noção de tempo e espaço, conhecer e comandar o seu 

próprio corpo (direita, esquerda, maior, menor, em cima, em baixo, etc.), estar em 

socialização, com o meio e com o próximo, ou seja, saber dividir, trabalhar em grupo, 

saber lidar com as diferenças, ter trabalhado com a coordenação motora fina e grossa. 

 O desenvolvimento destas habilidades se dá no período compreendido de zero 

a cinco anos, somente após dar a chance a criança de vivenciar todos esses 

requisitos, além de respeitar seu tempo para desenvolver cada uma dessas e outras 
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habilidades que também tem grande papel para seu crescimento, que ela deve ser 

inserida a alfabetização. A seguir, a partir do relato da professora Júlia, da escola Z, 

podemos ver mais um exemplo de ensino, segundo ela: 

A escola procura atender os quesitos da nova BNCC, onde os 

conteúdos estão descendo cada vez mais, então a criança, sai do 

jardim III, pré-alfabetizada, quando ela chega ao 1º ano, ela apenas 

conclui essa fase inicial de conhecimento da formação das palavras, 

e o ciclo completo de alfabetização se fecha no 3º ano. As crianças 

começam a ver as letras do alfabeto desde o maternal, porém é no 

jardim II, que as crianças aprendem o alfabeto completo e a 

matemática, a adição e subtração. Números até 50, no caso do jardim 

III, eles já evoluem um pouco mais. Os planejamentos são realizados 

em cima de projetos, atividades com folhas, propostas livres, porém 

sempre pautadas. A exigência dos pais é que seus filhos tenham um 

aprendizado de excelência, de forma tranquila, para que se tornem 

futuros cidadãos de sucesso. 

 

A partir dos relatos das três Professoras, Alice, Marina e Júlia, podemos 

compreender melhor como vem acontecendo essa antecipação de práticas 

pedagógicas tradicionais do Ensino Fundamental antes dos 6 anos e como os 

exercícios de prontidão, cópia e memorização, vem ganhando espaço no lugar do 

lúdico. Há quem valorize a presença da cultura escrita na Educação Infantil, no ultimo 

relato, a Professora Júlia diz que os pais desejam que seus filhos se tornem “futuros 

cidadãos de sucesso”, este desejo de se criar um cidadão de sucesso manifesta-se  

na procura de escolas consideradas fortes — como foi mencionado no capitulo 1 —  

na qual traduz um sinônimo de força e poder, ou seja, aquela escola que propicia de 

maneira mais rápida a  alfabetização, e assim, compreendida como um símbolo de 

sucesso. 

É considerado um cidadão de sucesso, aquele a qual estudou em escolas 

consideradas fortes, geralmente frequentadas por filhos de famílias de classe média 

e classe média alta, com o intuito de preparar futuros cidadãos para ocuparem cargos 

considerados de prestigio e sucesso na atual sociedade capitalista/competitiva. É 

correto afirmar que por intermédio da escola a criança encontrará formas de se 

preparar para realizar seus futuros projetos de vida, sendo assim, um ensino de 
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qualidade é primordial tanto na sua formação intelectual quanto moral. No entanto, a 

o processo de leitura e escrita para com as crianças pequenas com a visão de formar 

futuros cidadãos de sucesso intelectualmente, põe em segundo plano normas e 

valores básicos que norteiam e preparam o indivíduo para se viver sociedade. A partir 

disso, podemos questionar sobre até que ponto ultrapassar o tempo da criança com 

conteúdos aplicados de maneira sistemática, é bom para sua formação moral e crítica 

como cidadão. 

No entanto na Educação Infantil, levando em consideração o que a BNCC 

propõe, as crianças trabalham com a escrita a partir: da sonoridade quando brincam 

com as palavras, quando fazem o reconhecimento das semelhanças e diferenças 

entre os termos, quando entram em contato com os diversos tipos de material escrito, 

como revistas, gibis, livros infantis, e na contação de histórias quando o professor lê 

para sua turma. 

Muitas vezes passa despercebido, mas o espaço domiciliar e o espaço social 

são espaços educativos, os pais podem não perceber, mas seus filhos estão tendo 

contato com o universo letrado dentro da própria casa, tendo em vista que são 

crianças de classe média e alta, pois na maioria das vezes convivem com adultos já 

alfabetizados,  que leem jornais que possuem livros em casa, sem falar do contato 

com  as letras no teclado do computador, do celular, tablete, ou seja, já estão inseridos 

em um ambiente alfabetizador. O processo de alfabetização e letramento não precisa 

ser algo imposto ou forçado, ao contrário pode e deve ser algo espontâneo, livre e 

continuo. As autoras abaixo concebem as crianças da Educação Infantil como: 

Concebemos as crianças como produtoras de cultura, constituídas a 
partir de sua classe social, etnia, gênero e com diferenças físicas, 
psicológicas e culturais. Elas brincam, aprendem, criam, sentem, 
crescem e se modificam ao longo do processo histórico que dá corpo 
à vida humana, dão sentido ao mundo, produzem história e superam 
sua condição natural por meio da linguagem. (S. Kramer, M. F. R. 
Nunes, P. Corsino. 2011, p.71) 

Por meio destes relatos também podemos perceber, que as três escolas lidam 

com o processo de letramento de forma sistemática, porém para que a aprendizagem 

seja significativa, é preciso ela ocorra com naturalidade. Mesmo com os esforços 
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destas três escolas em preparar “futuros cidadãos de sucesso” desde muito cedo, 

suas tentativas se tornam em vão se na prática deixam, as brincadeiras, o lúdico, os 

jogos e a convivência em segundo plano em relação ao letramento. De nada adianta 

criar pequenos cidadãos letrados, mas não preparados para a vida, especialmente 

para a vida em sociedade, nos diversos aspectos sociais. 

A linguagem oral não serve exclusivamente para uso da expressão de ideias e 

possibilitar a comunicação, ela é instrumento essencial para o desenvolvimento 

cognitivo, especialmente em relação ao aprendizado da escrita e da leitura. Um dos 

caminhos para a interação da criança com o mundo as letras, também se dá através 

da fala, quanto mais a criança fala e entende o discurso oral, desenvolverá mais 

facilmente a leitura e a escrita. Sua interação verbal no âmbito familiar e social com 

os adultos que a cercam é um fator determinante para a propriedade de sua relação 

com as letras. Para as autoras: 

A linguagem é material e instrumento de ação no mundo, sobre o 
outro, com o outro e com os muitos outros que constituem o 
pensamento e a consciência. No agir no mundo, produzimos discursos 
e também somos por eles produzidos. É com a linguagem que os 
sujeitos se relacionam com a cultura, que produzem significados nas 
interações que estabelecem com as pessoas e com as produções 
culturais que os cercam, que criam e recriam o que está à sua volta. A 
linguagem das crianças está impregnada de marcas de seus grupos 
sociais de origem, valores e conhecimentos. Seus modos de falar e 
agir fazem parte de suas bagagens culturais, de vida – são modos de 
ler a realidade. Colocar a lente da pesquisa nas ações, produções e 
apropriações das crianças propiciou a reflexão sobre a complexidade 
da linguagem e do trabalho com a linguagem tanto na educação 
infantil quanto no ensino fundamental. (S. Kramer, M. F. R. Nunes, P. 
Corsino. 2011, p.82) 

Por meio da habilidade de se comunicar, as crianças aprendem a distinguir o 

oral do escrito, aprendem a organizar o pensamento, aprimoram o vocabulário e 

aprendem a questionar. Desta forma, cantar músicas, cantigas de roda, recitar 

poesias, rimas ou trabalhar com jogos orais, são meios de preparar a criança para sua 

inserção ao 1° ano da alfabetização, auxiliando na compreensão da formação das 

sílabas e dos fonemas das palavras. 
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Embora as instituições de Educação Infantil sejam compreendidas como 

espaços escolares educativos, não quer dizer que se deva adotar uma prática 

pedagógica, em prol de conteúdos segmentados e fragmentados, cumprindo tarefas 

e passando a maior parte do tempo dentro de uma sala de aula. A tarefa dessas 

instituições de Educação Infantil, deve ser articular o lúdico ao educativo, 

desconstruindo a ideia de aluno e admitindo este sujeito enquanto criança. Em nossa 

conversa a Professora Marina da escola Y, expõe: 

Já pude presenciar na escola, que a necessidade de montar um mural 
superar a necessidade de brincar das crianças. Além dessa atividade 
não ser feita para as crianças, mas para os pais, já que as mesmas 
não podem tocar nem escolher como será a produção. Houve uma vez 
em que uma das crianças, me perguntou: “por que fazer o mural? Por 
que não pode mexer? É lamentável, pois fica bem no alto e elas quase 
nem conseguem ver! 
Em sala, as crianças realmente encaram as atividades como um 
trabalho, as atividades são padronizadas para todas as turmas e 
algumas vezes não são interessantes. 
No jardim III as crianças já comemoram não ter aula ou dever de casa. 
  

No caso das Professoras, Alice, Marina e Júlia, é visível que não trabalham 

com autonomia, ao conversar com as mesmas, todas estavam cientes sobre a 

situação em que essas crianças estão sendo expostas, mas segundo elas, não 

conseguem mudar a forma que trabalham, pois é a forma que a escola e os pais 

desejam. Daí, lembramos da importância de uma boa relação entre toda a 

comunidade escolar, no caso destas três educadoras, é claro que não possuem voz, 

as três escolas seguem um modelo de escola e de ensino, geralmente escolas 

particulares, na qual, a prioridade são as exigências dos pais, que buscam “futuros 

cidadãos de sucesso”. 

São professoras como qualquer outra que dependem daquele salário, então 

acabam aceitando as condições da escola, aguentando palavras duras dos pais com 

um discurso de que estão pagando para que seus filhos tenham uma boa educação, 

segundo a educação que acreditam, outras vezes elas não tem permissão da escola 

para relatar algo ou conversar claramente com os pais em relação as dificuldades 

dessas crianças, ou seja, a educação tratada como uma espécie de negócio ou 

investimento.  



35 
 

Capitulo 3 

A relação família e escola: em busca de uma relação dialógica 

Algumas escolas hoje estão deixando de lado a construção moral do indivíduo 

em sociedade e apegando-se a outros assuntos como: o vestibular, a mensalidade 

escolar e status, esquecendo que a formação do indivíduo é mais importante e que 

esta atravessará por toda a sua vida. Não podemos aceitar o risco de pensarmos em 

uma pedagogia, na qual, o fazer do professor é reduzido a uma mera técnica que 

apenas reproduz práticas e ampara uma aprendizagem mecânica. A BNCC diz:  

A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e 
valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCNEI. Dessa 
maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a 
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões 
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. (BNCC, 
2018, p.16) 

 

Na educação necessita-se de profissionais com integridade, que acreditem e 

desejem o melhor para o outro, que se envolvam em trazer benefícios à sociedade. 

Dessa forma, uma instituição escolar comprometida com a escola e com todos os seus 

integrantes, é aquela que pensa e põe em prática suas ações de maneira lúcida, 

sabendo o que está fazendo e razão pela qual está fazendo, por meio de escolhas 

intencionalmente pensadas em prol da comunidade escolar como um todo. Sendo 

assim, a BNCC afirma: 

Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu 
compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a 
Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento 
humano global, o que implica compreender a complexidade e a não 
linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 
reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular 
e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – 
considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além 
disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 
inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. (BNCC, 2018, 
p.14) 
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Quando a instituição escolar e seus profissionais visam o outro e atuam para o 

bem comum, enxergando seu aluno como um ser humano individual e repleto de 

especificidades, trabalham em conjunto em prol da formação dos seus educandos 

que, aos poucos, tornaram-se parte ativa e participativa da sociedade. Sendo assim, 

não basta chamar-se de “escola” é preciso pensar e atuar como uma, respeitando a 

necessidade de cada modalidade, da educação infantil ao ensino médio. 

No caso da educação infantil, no capítulo anterior podemos perceber por meio 

dos relatos das professoras, sendo estas de escolas diferentes, vimos que estas 

escolas simplesmente não respeitam as especificidades da educação infantil, como 

também não valorizam os profissionais que nela atuam, já que a opinião de pessoas 

“leigas” sobre como essas profissionais devem trabalhar em sala com seus alunos, 

valem mais do que toda sua bagagem de formação, experiência e conhecimento. 

Nota-se que as relações nessas instituições de ensino se dão de maneira 

hierarquizada, a tomada de decisões da escola é centrada na vontade da família, e 

não do que a instituição acredita e sabe o que é certo para aquelas crianças de acordo 

com a nossa LDB, BNCC e DCNEI, reduzindo assim, o trabalho destas professoras a 

simples reprodutoras de saberes e práticas, como também, diminuindo a educação 

dessas crianças em mera mercadoria. 

A relação entre a instituição escolar e a família, deve se dar de maneira 

dialógica e não de forma hierárquica, juntas, ambas podem pensar no que  desejam 

para a educação das crianças, porém, levando sempre em conta tudo que as: LDB, 

BNCC e DCNEI propõem para as crianças desta faixa etária. Levando em conta 

também nossos profissionais de educação, estes que estudaram e preparam-se para 

atuar, dando-lhes mais autonomia para trabalhar. Dessa maneira, compreende-se:  

Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para 
assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da 
Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam 
mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em 
ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC 
à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das 
redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto 
e as características dos alunos. Essas decisões, que resultam de um 
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processo de envolvimento e participação das famílias e da 
comunidade, referem-se, entre outras ações. (BNCC, 2018, p.16) 

 

A separação entre a família e a escola  é muito comum em algumas instituições, 

no entanto, o envolvimento entre ambas é essencial para garantir o desenvolvimento 

pleno das crianças na educação infantil. Atualmente, algumas pesquisas demonstram 

que as experiências vividas pelos pequeninos nos primeiros anos de sua vida têm 

influência significativa no que diz respeito a sua formação. Desse modo, a educação 

infantil, seja ela em casa ou na escola, ambos os espaços arcam com papéis 

complementares e compartilham grandes responsabilidades para com essas 

crianças. 

Quando uma relação dialógica entre a família e a escola acontece 

verdadeiramente, ganha-se tanto em relação ao aprendizado das crianças, já que 

estas podem sentir o conflito entre ambas, como também em questão de convivência 

entre a escola e a família, esta que passa a valorizar mais a escola e seus 

aprendizados. No entanto, é inadmissível que uma instituição de ensino sinta anseio 

ou medo de conversar de forma aberta e verdadeira com os familiares dos seus 

educandos, já que as mensalidades escolares não são justificativas plausíveis para 

agir de acordo com o que estes familiares acham que é certo.  

Uma relação de parceria e confiança entre a família e escola, coopera para que 

a criança se sinta mais segura para explorar o mundo e construir a sua própria 

identidade. Quando a família confia na escola, cooperando e participando da 

educação dos seus filhos, eles enxergam e valorizam as suas descobertas, tendo a 

oportunidade de dar continuidade as experiências realizadas pelas crianças no 

período escolar em casa ou em qualquer outro ambiente familiar. Assim como a escola 

também auxilia no fortalecimento da relação familiar, envolvendo aprendizagens 

afeitas ao seu contexto. 

Dessa forma, é indispensável discutir a necessidade de nos dias de hoje termos 

instituições que acreditem que através da educação é possível formar futuros 

cidadãos, desenvolvidos num todo,  ou seja, no afetivo, cognitivo, psicomotor e social. 

Para que assim, por intermédio e contato com os professores e demais profissionais 

http://porvir.org/?s=educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&t=1
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de educação, ampliem sua visão de mundo, criando ambientes necessários para 

compreenderem e viverem no mundo de maneira adequada e coerente, 

transformando assim, sua realidade. É preciso que a escola procure meios de mostrar 

para a família de suas crianças, o papel da educação infantil de acordo com nossa 

BNCC e DCNEI. 

Por isso, a necessidade de convidar famílias e instituições de ensino a refletir 

e analisar o cenário atual da Educação Infantil, que está se transformando em uma 

competição acadêmica exaustiva, pois: Será que não estamos adoecendo nossas 

crianças com toda essa pressão em acelerar o processo de leitura e escrita? Será que 

o aumento do índice de distúrbios infantis não está relacionado ao tempo insuficiente 

do brincar e da interação com o outro? Sendo assim, se faz necessário devolver o 

tempo do brincar na Educação Infantil, já que está cada vez mais parecida com o 

Ensino Fundamental, por conta de sua ênfase na alfabetização. 

Instituições escolares diminuem o tempo do recreio/intervalo cada vez mais, 

o tempo do brincar vem sendo substituído pelo tempo em sala de aula, a fim de criar 

espaço para se aplicar cada vez mais conteúdo curricular. Em algumas escolas as 

crianças sequer podem correr, e como consequência, nossos consultórios de 

psicologia recebem cada vez mais crianças com problemas de falta de concentração, 

ansiedade, entre outros transtornos. 

Para Paulo Freire a leitura do mundo precede a leitura da palavra, por isso, 

alfabetizar significa antes de tudo, conscientizar, ou seja, uma conscientização do 

“mundo vida”, na qual o indivíduo primeiro lê o mundo para depois ler as letras,  quanto 

mais o indivíduo “codifica” a leitura dessa realidade, mais aumenta a capacidade do 

mesmo de perceber e aprender. A leitura de mundo das crianças pequenas acontece 

de diversas formas desde bebê, por exemplo, quando este lê com o corpo, seus 

ouvidos e suas mãos por meio da exploração tátil, sonora e visual daquilo que está 

em sua volta. Por essa razão, segundo Patrícia Corsino: 

O letramento inclui duas faces: a capacidade de ler e de produzir os 
diferentes textos que circulam. A formação do leitor se inicia nas suas 
primeiras leituras de mundo, na prática de ouvir histórias narradas 
oralmente ou a partir da leitura de textos escritos, na elaboração de 



39 
 

significados a partir dos textos ouvidos e na descoberta de que as 
marcas impressas produzem linguagem. O produtor de texto tem início 
nas marcas que imprime com o corpo, nos gestos indicativos, nas 
expressões corporais e dramatizações, no traçado dos desenhos, no 
trabalho com as artes plásticas - pinturas, colagens e modelagens - , 
na criação de textos orais a partir de imagens e situações vividas, 
observadas ou imaginadas e na possibilidade de ditar estes textos, 
buscando a melhor forma de articular o discurso que tem a intenção 
de proferir, para um escriba transcrever. O leitor ouvinte, conhece usos 
e convenções da escrita e pode produzir textos oralmente. O leitor 
potencial, por ser convidado a ler sem ainda ter o domínio da leitura, 
pode interpretar os sinais gráficos, observar as inúmeras 
possibilidades de combinações das letras, antecipar sentidos, refletir 
sobre a língua escrita, levantar hipóteses sobre ela, observar os textos 
que estão a sua volta e descobrir possibilidades de relações. A criança 
acostumada a narrar, a dramatizar, a desenhar, a ilustrar a vida 
usando diferentes recursos e materiais, pode se arriscar a escrever 
espontaneamente, descobrindo que se desenha também a fala. 
Leitura e escrita são processos. (P. Corsino, 2003, p. 99) 

 

O bebê ouve quando alguém canta, conversa e ler em voz alta para ele, ele 

mesmo se põe em posição de escuta, ele mesmo tenta construir um significado 

daquilo à sua maneira. Assim, desenvolvemos e construímos a linguagem desde 

bebês, a alfabetização nessa fase, aparece de maneira sutil a priori à fala e à escrita, 

se inicia através da escuta. Por essa razão, que o foco das habilidades e 

competências desenvolvidas na Educação Infantil se dá no brincar e nas relações de 

interação da criança e, é tarefa da Educação Infantil ampliar os horizontes culturais 

das crianças, resgatando canções, histórias e brincadeiras. A autora enfatiza: 

 

Desde os primeiros anos de vida, os pais leem livros de histórias, 
conversam sobre os personagens, comentam uma notícia de jornal, 
chamam atenção para um convite etc. Os modos de participação 
nesses eventos e as práticas discursivas orais em que estas 
atividades ganham sentidos são fundamentais para que a criança 
estabeleça uma relação com a escrita enquanto prática discursiva e 
enquanto objeto (Lemos, 1988, p.11). Tal prática discursiva é capaz 
de provocar emoções, transportar para um mundo imaginário, 
informar, comunicar, instruir, ajudar nas mais variadas situações, é 
parte integrante da interação verbal diária. Como objeto, a escrita se 
apresenta com muitas grafias, está presente em coisas familiares, que 
circulam pelo espaço em que estas crianças vivem; para elas, a 
linguagem escrita faz parte da corrente da comunicação verbal. (P. 
Corsino, 2003, p.96) 
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A escolarização na Educação Infantil é uma questão extremamente importante, 

que não só os profissionais que atuam na educação infantil devem discutir, mas 

também todos os demais profissionais da educação, assim como as famílias desse 

público alvo. Se faz necessário convidar todos a refletir sobre o que estamos fazendo 

com a infância de nossas crianças, o modo como nossa sociedade contemporânea 

têm vivido está adoecendo nossas crianças. 

O cidadão considerado de sucesso, para a nossa atual sociedade, é aquele 

que através de seus estudos, alcançou cargos privilegiados no mercado de trabalho, 

a formação para um cidadão de sucesso hoje, é formar o futuro patrão de amanhã, 

esquecendo que: o foco em status, cargos considerados de poder e privilégios da 

classe média/alta, não vai trazer uma formação integral de um ser humano 

conscientizado em prol de uma sociedade melhor, apenas fortalecerá a 

competitividade que o mundo capitalista nos traz. 

Precisa-se questionar o quanto é cedo demais, para retirar o tempo e espaço 

natural de desenvolvimento das crianças da educação infantil, pois de nada adianta 

intelectualizar cedo demais por meio de atividades forçadas que não despertam na 

criança o desejo em aprender, atrofiando os sentidos, limitando sua curiosidade e 

vontade de explorar e viver o mundo livremente. A questão da escolarização precoce 

na educação infantil é uma questão social, pois dentro do sistema capitalista existe 

uma mercantilização da vida, na qual, a educação dessas crianças é transformada em 

uma espécie de mercadoria, um produto que se faz necessário lapidar e agregar 

valores. Com base no trecho abaixo, vale a pena refletir: 

O primeiro tipo de relação entre criança e adultos é econômico. Para 
o adulto, a criança é um ser economicamente não produtivo, que ele 
deve alimentar e proteger, que pesa no orçamento familiar e que 
obriga algumas vezes a mãe a abandonar temporariamente seu 
trabalho. Quanto à criança, ela vive constantemente esta dependência 
financeira e econômica face ao adulto. Mas o sentido desta 
dependência varia, tanto para o adulto como para a criança, de acordo 
com a classe social. Em uma família operária, a criança agrava 
pesadamente um orçamento familiar, que o valor irrisório do salário-
família não consegue reequilibrar. Em uma família rica, ao contrário, a 
carga de uma criança representa pouco em relação às possibilidades 
financeiras da família, e é muitas vezes compensada pela redução de 
impostos. Por outro lado, o fato de a criança não exercer atividade 
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financeira rentável não tem o mesmo significado em todas as classes 
sociais. Para o adulto que não vive senão graças a seu trabalho, esta 
ausência de atividade profissional constitui uma perda de ganho direto 
e desvaloriza a criança a seus olhos. Ao contrário, para aquele cuja 
atividade constitui essencialmente em explorai um capital, o 
crescimento da criança, é ele próprio, uma espécie de capitalização. 
A educação da criança assume então o valor de um investimento a 
longo ou a médio prazo: desenvolvendo sua personalidade, adquirindo 
conhecimentos, acumulando diplomas, a criança faz crescer sua 
produtividade futura, da qual se beneficiará o capital familiar. (S. 

Kramer, J. S. B. Horta, 1978, p. 29)  

 

A partir dos estudos, compreende-se que uma alfabetização precoce 

desvaloriza e minimiza a infância, como também, o momento e tempo de cada criança 

enquanto um ser único, as instituições que se apropriaram de tal prática persistem em 

determinar o que deve ser internalizado por elas, o que muitas vezes, é aquilo que a 

família acredita ser o certo, desvalorizando e descaracterizando a autonomia e o 

trabalho do professor. Essas práticas são percebidas em exercícios repetitivos e sem 

sentido para esta faixa etária, com alto grau de abstração, distanciando-se cada vez 

mais do universo infantil. A afobação pela aceleração do domínio das crianças 

pequenas ao mundo da leitura e escrita, carrega consequências a própria 

aprendizagem ao pôr em segundo plano etapas anteriores essenciais para seu 

desenvolvimento. 

Portanto, compreende-se que, o que leva algumas instituições escolares a 

seguirem tal prática de ensino, são as exigências do nosso atual cenário do mundo 

capitalista, que como bem sabemos, é extremamente competitivo, levando essas 

instituições a buscarem pela formação de um modelo especifico de cidadão, aquele 

que deve ocupar cargos privilegiados. Muitas escolas avaliam crianças de 4 anos, 

com um falso discurso de que algumas apresentam dificuldades de juntar letras e 

formar sílabas, e por isso não estão aptas para ingressarem ao 1º ano. Esse discurso 

é extremamente equivocado, pois a criança neste período ainda não possui 

maturidade para tal articulação. 

Alfabetização é antes de tudo, um processo, antes que criança aprenda a ler 

efetivamente, ela necessita vivenciar experiências sensoriais e ter contato com o 
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mundo das imagens, jogos e das artes, experiências que devem ser oferecidas pela 

educação infantil. Cobrar da criança que ela forme sílabas antes dos 6 anos, 

desperdiça o tempo em que ela poderia estar aprendendo com jogos, brincando e 

interagindo, pois, a antecipação da forma, de maneira alguma garante a aquisição do 

conteúdo e principalmente a de mundo. 

Com base nos relatos das professoras que serviram de grande ajuda para um 

melhor entendimento de suas vivências dentro da escola neste trabalho, foi possível 

compreender que famílias estão cada vez mais convencidas de que “escolas fortes” 

são instituições que preparam melhor seus filhos para a sociedade, para  posições de 

liderança em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, porém, esse é 

apenas um lamentável discurso comercial, que faz com que famílias insistam, cada 

vez mais por esse tipo de “educação”, que acreditam ser o certo, interferindo 

diretamente no trabalho e autonomia do professor dentro da sala de aula. 

Todavia, em momento algum digo que a criança da educação infantil não deve 

apropriar-se de sua inserção ao mundo das letras e dos números e até mesmo 

aprender a dominá-los ainda que na educação infantil, porém, desde que isso lhe seja 

proporcionado em sua vida escolar por via do aprendizado de diferentes linguagens 

artísticas e diversas narrativas, nunca de maneira imposta ou forçada, mas sempre 

através de propostas e atividades, propositalmente pensadas e planejadas, de forma 

que despertem na criança, o desejo em aprender cada vez mais e mais, fortificando 

sua autonomia e autoconfiança em experimentar o mundo, criando sua identidade. 

Em minhas experiências com turmas de ensino fundamental, diversas vezes 

ouvi professoras se queixarem de que parte de seus alunos não seguravam 

corretamente o lápis, que não dominavam bem a tesoura e que até mesmo não 

sabiam lidar com propostas e atividades livres de caráter mais artístico: pintura, 

desenho, dança, teatro e etc. São questionamentos sérios, reprimir algumas práticas 

essenciais para educação infantil, trazem consequências sérias para suas próximas 

vivencias e desafios que aparecerão ao longo de sua vida na educação básica, o 

próprio decorrer dos anos no ensino fundamental, vai deixando de lado, o lúdico, as 
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interações e as brincadeiras, focando apenas em transmitir o currículo, nos futuros 

vestibulares e em como formar futuros cidadãos ditos de “sucesso”. 
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