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RESUMO 
 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, percorreu um longo caminho 
histórico até ser promulgada como direito das crianças de 0 a 5 anos, sem nenhuma 
distinção, compreendendo não só a educação, mas o cuidar. Depois de ter alcançado 
essa conquista de ser uma política pública prevista em lei, surgiu a necessidade de 
se pensar uma proposta curricular que envolvessem experiências relevantes ao 
crescimento intelectual da criança pequena. Apesar das discussões acerca do 
momento ideial para iniciar o trabalho com a linguagem escrita, tendo em vista que 
crianças de 0 a 5 anos não estão em idade de alfabetização, viu-se a necessidade de 
proporcionar práticas pedagógicas envolvendo essa linguagem na Educação Infantil, 
visando o desenvolvimento integral da criança. É então que a linguagem escrita passa 
a integrar legalmente, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, a Proposta Político-pedagógica das instituições de Educação Infantil. 
Contudo, não basta apenas formular atividades de linguagem escrita, mas 
experiências significativas que envolvam a função social e cultural da escrita. Com 
vistas nesse desafio imposto aos professores, esta pesquisa aborda a linguagem 
escrita na Educação Infantil a partir do questionamento: quais atividades os 
educadores podem trabalhar a linguagem escrita com as crianças da Educação 
Infantil de forma a produzir uma aprendizagem significativa? Teve o objetivo geral de 
desvelar experiências de linguagem escrita que norteiem o trabalho pedagógico de 
educadores da Educação Infantil, e como objetivos específicos apresentar a 
importância da linguagem escrita para as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, 
exemplificar atividades que envolvam a linguagem escrita na Educação Infantil e 
analisar as experiências propostas pela bibliografia contemporânea acerca da 
linguagem escrita. A metodologia empregada para o alcance de tais objetivos foi a 
abordagem qualitativa, de cunho exploratório, tendo a pesquisa bibliográfica e 
documental como procedimentos técnicos e como método de abordagem o dialético. 
Foi possível construir, a partir dos autores e documentos selecionados, um compilado 
com diversas atividades descritas na íntegra por sua relevância na assimilação da 
linguagem escrita para a criança. Assim, o educador tem disponível, de forma 
organizada e prática, um conjunto de experiências que poderão nortear sua prática 
pedagógica.  
 

Palavras-chave: Educação Infantil. Linguagem escrita. Prática pedagógica. 
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ABSTRACT 

Early Childhood Education, the first stage of Basic Education, has gone a long way 
until it is enacted as the right of children from 0 to 5 years old, without distinction, 
including not only education, but caring. After reaching this achievement of being a 
public policy provided by law, the need arose for thinking about a curricular proposal 
that would involve experiences relevant to the intellectual growth of the young child. 
Despite discussions about the ideal moment to start working with written language, 
considering that children from 0 to 5 years of age are not of literacy age, it was 
necessary to provide pedagogical practices involving this language in Early Childhood 
Education, aiming at the integral development of the child. It is then that the written 
language legally integrates, through the National Curriculum Guidelines for Early 
Childhood Education, the Political-Pedagogical Proposal of the institutions of Early 
Childhood Education. However, it is not enough to formulate written language 
activities, but significant experiences that involve the social and cultural function of 
writing. With a view to this challenge imposed on teachers, this research approaches 
the written language in Early Childhood Education from the questioning: what activities 
can educators teach written language with the children of Early Childhood Education 
to produce meaningful learning? It was the general objective of unveiling written 
language experiences that guide the pedagogical work of Early Childhood Educators, 
and as specific objectives to favor the appropriation and expansion of knowledge about 
Early Childhood Education in Brazil, to present the importance of written language for 
children in the range age from 0 to 5 years and to analyze the experiences proposed 
by the contemporary bibliography about written language. The methodology used to 
reach these objectives was the qualitative approach, exploratory in nature, with 
bibliographical and documentary research as technical procedures and as a method 
of dialectical approach. It was possible to construct, from the authors and selected 
documents, a compilation with several activities described in full for their relevance in 
the assimilation of written language for the child. Thus, the educator has available, in 
an organized and practical, a set of experiences that could guide his pedagogical 
practice 

Keywords: Child education. Written language. Pedagogical practice. 
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RESUMEN 

 
La Educación Infantil, primera etapa de la Educación Básica, ha recorrido un largo 
camino históricamente hasta promulgarse como un derecho para los niños de 0 a 5 
años, sin distinción alguna, comprendiendo no sólo la educación sino también la 
atención. Después de alcanzar este logro de ser una política pública prevista en la ley, 
surgió la necesidad de pensar en una propuesta curricular que implicara experiencias 
relevantes para el crecimiento intelectual del pequeño. A pesar de las discusiones 
sobre el momento ideal para comenzar a trabajar con el lenguaje escrito, teniendo en 
cuenta que los niños de 0 a 5 años no están en edad de ser alfabetizados, se vio la 
necesidad de proporcionar prácticas de enseñanza que involucren este lenguaje en la 
educación infantil, apuntando al desarrollo pleno del niño. Es entonces cuando el 
lenguaje escrito se integra legalmente, a través de las Directrices Curriculares 
Nacionales para la Educación Infantil, la Propuesta Política y Pedagógica de las 
instituciones para la Educación Infantil. Sin embargo, no basta con formular 
actividades de lenguaje escrito, sino experiencias significativas que impliquen la 
función social y cultural de la escritura. Ante este reto que se impone a los docentes, 
esta investigación aborda la lengua escrita en la Educación Infantil a partir de la 
pregunta: ¿qué actividades pueden realizar los educadores para trabajar la lengua 
escrita con los niños en la Educación Infantil con el fin de producir un aprendizaje 
significativo? Tuvo como objetivo general develar las experiencias de lenguaje escrito 
que orientan el trabajo pedagógico de los educadores de la Educación Infantil, y como 
objetivos específicos presentar la importancia del lenguaje escrito para los niños de 0 
a 5 años, ejemplificar las actividades que involucran el lenguaje escrito en la educación 
infantil y analizar las experiencias propuestas por la literatura contemporánea sobre el 
lenguaje escrito. La metodología utilizada para alcanzar estos objetivos fue cualitativa 
y exploratoria, teniendo la investigación bibliográfica y documental como 
procedimientos técnicos y el enfoque dialéctico como método de aproximación. Fue 
posible construir, a partir de los autores y documentos seleccionados, una compilación 
con varias actividades descritas en su totalidad por su relevancia en la asimilación del 
lenguaje escrito para el niño. Así, el educador dispone, de forma organizada y práctica, 
de un conjunto de experiencias que pueden orientar su práctica pedagógica.  
 
Palabras clave: Educación Infantil. El lenguaje escrito. Práctica pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil no Brasil, primeira etapa da Educação Básica, é um 

direito das crianças de 0 a 5 anos, sem nenhuma distinção, oferecida em creches e 

pré-escolas públicas ou privadas, responsáveis por educar e cuidar de crianças nessa 

faixa etária. Direito esse consolidado com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, e com a nova Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (1996). 

Entretanto, até se constituir uma política pública e, portanto, um direito das 

crianças, vistas como cidadãs, isto é, sujeitos de direito, a Educação Infantil percorreu 

um longo caminho histórico, marcada pelo imbricamento com a filantropia e o 

assistencialismo, o preconceito com as classes mais pobres, a partir da educação 

compensatória, e a luta pelo aumento de instituições pré-escolares e por uma 

educação de qualidade com a formulação de um currículo que agregasse aspectos 

intelectuais, afetivos e sociais das crianças. 

Apesar de mais de cem anos terem se passado da trajetória da Educação 

Infantil no Brasil, a temática só foi discutida com mais intensidade a partir dos anos 

1970, período em que estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil 

difundiram-se no país. Ainda que muitos desses estudos estivessem voltados para a 

nutrição e saúde na infância, uma grande parcela também envolvia propostas 

pedagógicas, demonstrando a necessidade de maior e melhor atendimento à criança 

pequena. Atrelado a isso, ocorria uma crescente participação da mulher na força de 

trabalho e a consciência social das concepções de infância e do papel da criança na 

sociedade como sujeito ativo na construção do seu conhecimento. 

A Educação Infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da 

criança, promovendo vivências pedagógicas, diversificadas e planejadas com o intuito 

de ampliação das aprendizagens, das formas de expressão e do bem-estar da criança. 

Sendo a primeira etapa da educação formal, é considerada a porta de entrada nos 

contextos educacionais de leitura e escrita, isto é, de linguagem verbal. 

A linguagem verbal é constituída pela linguagem oral e pela linguagem 

escrita. A linguagem escrita é uma forma de interação social que inclui um sistema de 

signos que expressam sons e palavras da fala. Essa linguagem está prevista no 

currículo da Educação Infantil, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009), das Orientações Curriculares para a Educação Infantil 
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(2011) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013), sendo 

todos documentos produzidos pelo Ministério da Educação que demonstraram a 

importância da linguagem escrita para essa etapa educacional, afirmando que 

crianças de 0 a 5 anos devem ampliar suas habilidades de uso da linguagem verbal, 

desenvolvidas em práticas discursivas do cotidiano, interações e brincadeiras. 

É importante ressaltar, no entanto, que a linguagem escrita não deve ser 

ensinada como uma atividade motora, mas sim como uma atividade cultural e social. 

Isso porque o processo de aquisição da escrita é um processo longo e complexo, que 

envolve mais do que apenas alfabetizar, isto é, codificar e decodificar símbolos. É 

preciso estar atento à função social que a linguagem escrita possui, por isso, é 

necessário proporcionar situações em que as crianças expressem suas ideias, 

sentimentos e imaginação visando a apropriação de práticas sociais de uso da leitura 

e da escrita, condição denominada letramento, e que na Educação Infantil deve ser a 

base da inserção da criança na linguagem escrita. 

Ao longo dos anos, diversos avanços na legislação, nos estudos e nas 

pesquisas sobre a Educação Infantil ocorreram, mas ainda são insuficientes, pois 

faltam, especialmente, trabalhos que apresentem propostas comprometidas de fato 

com as crianças e que sejam aplicáveis no cotidiano das escolas (SOUSA, 1996). 

Diante dessa perspectiva, nosso trabalho buscou contribuir com esse 

segmento da educação, trazendo não só a discussão das categorias envolvidas com 

o tema, mas também se preocupou em pontuar um conjunto de práticas que 

pudessem ser aplicadas pelos professores no ambiente escolar, auxiliando seu saber 

pedagógico com as crianças em relação à linguagem escrita. 

A aproximação com a temática se deu a partir da minha experiência 

enquanto professora da Educação Infantil, há sete anos, na Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (PMF), período em que surgiram inquietações acerca da linguagem escrita 

nessa etapa da educação, não só por meio das vivências com as crianças e das 

experiências compartilhadas com os outros professores, mas também a partir da 

Formação Coninuada oferecida aos profissionais da Educação Infantil pela PMF, que 

tem abordado a temática de maneira teórica. 

Assim, realizamos uma análise da linguagem escrita na Educação Infantil, 

averiguando como as práticas pedagógicas efetivam-se de modo a garantir o 

envolvimento das crianças, tendo como base o seguinte questionamento: quais 



 

experiências os educadores podem trabalhar a linguagem escrita com as crianças da 

Educação Infantil de forma a produzir uma aprendizagem significativa?  

O objetivo geral do trabalho consistiu em desvelar atividades de linguagem 

escrita que norteiem o trabalho pedagógico de educadores da Educação Infantil, e 

teve como objetivos específicos demonstrar a importância da linguagem escrita para 

as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, exemplificar atividades que envolvam a 

linguagem escrita na Educação Infantil e analisar as experiências propostas pela 

bibliografia contemporânea acerca da linguagem escrita para essa etapa da Educação 

Básica e Para a construção deste estudo e efetivação de tais objetivos, utilizamos a 

abordagem qualitativa, de cunho exploratório, tendo como procedimentos técnicos a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.  

Foram seguidas as oito fases da pesquisa bibliográfica propostas por 

Marconi; Lakatos (2003): a escolha do tema, que levou em consideração fatores 

internos, como as qualificações pessoais dos pesquisadores (formação e pós-

graduação), inclinações, afinidades e a possibilidade de investigação científica do 

assunto, e fatores externos, como a existência suficiente de obras relacionadas ao 

tema; a elaboração de um plano de trabalho, que consistiu na divisão do tema em 

tópicos correlacionados, isto é, definição das categorias trabalhadas e analisadas no 

decorrer do estudo: infância, criança, Educação Infantil, linguagem, linguagem escrita, 

letramento e experiências pedagógicas; as fases de identificação, localização e 

compilação compreenderam o levantamento bibliográfico e documental, como obras, 

artigos, leis e documentos acerca da temática abordada, tendo em vista cada uma das 

categorias a serem aprofundadas; o fichamento, que permitiu a ordenação das ideias 

e seleção do que era de fato relevante para este estudo; a análise e interpretação do 

material utilizado, que possibilitou a construção de juízos os quais, na última fase, a 

da redação, pudemos transcorrer ao redigir este trabalho dissertativo. 

Nas categorias infância e criança, escolhemos Ariès (2016), Kuhlmann 

(1998), Kramer (2003), Ribeiro e Bessa (2016) e o documento “Fundamentos da 

Educação Infantil”, da Universidade Castelo Branco (2008). Na categoria Educação 

Infantil, foram utilizadas as assertivas dos autores Bujes (2001), Craidy (2001), Lopes 

(2009), Medel (2021), Oliveira (2011), Oliveira et al. (2021), Soares-Silva et al. (2011) 

e Sousa (1996), os documentos “Plano Nacional de Educação 2014-2024” (2014b), 

“Dúvidas mais frequentes sobre Educação Infantil” (2013), as “Orientações 

Curriculares para a Educação Infantil”, Ceará (2011), as leis nº 4.024/61, nº 5.692/71, 
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nº 8.069/90, nº 9.394/96, nº 10.172/01, nº 13.005/14 e nº 11.494/07, a Constituição 

Federal do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) e a Resolução nº 5/2009. 

Para tratarmos as categorias linguagem e linguagem escrita, lidamos com 

os autores Cardoso (2021), Dias (2001), Ferreiro (2001), Ferreiro; Teberosky (2007), 

Gonzalez-Mena (2015), Jobim e Sousa (1998), Medel (2021), Salles; Faria (2021), 

Vygotsky (2001).  

Fundamentaram a categoria letramento os autores Soares (2004) e (2009a, 

2009b), Silva; Lira (2003); na categoria currículo na Educação Infantil, baseamo-nos 

em Salles; Faria (2021), na Resolução nº 5/2009 e na Constituição Federal do Brasil 

de 1988 (BRASIL, 1988). 

Já na categoria de práticas pedagógicas, os autores Bajard (2021), 

Brandão; Carvalho (2011), Cardoso (2021), Medel (2021), Oliveira et al. (2021), Salles; 

Faria (2021) e o documento “Brinquedos e brincadeiras de creche” (BRASIL, (2021). 

Formulamos a pesquisa por meio do método de abordagem dialético, o qual 

penetra na essência do fenômeno estudado tendo em vista as contradições e 

dinamicidade dos fatos na sociedade (MARCONI; LAKATOS, 2003). Em relação aos 

métodos de procedimento, empregamos, concomitantemente, o método histórico, ao 

analisarmos a origem e desenvolvimento de fatos do passado e verificarmos sua 

influência hoje, o método comparativo, ao diferenciarmos aspectos das categorias nas 

diferentes sociedades, e o método monográfico, ao reduzirmos o tema a uma 

categoria específica, a Educação Infantil. 

Este trabalho foi organizado em seis partes. Na primeira parte, encontram-

se as informações introdutórias já apresentadas, como a delimitação do objeto, a 

justificativa, a aproximação com a temática, os objetivos,  o esboço da metodologia e 

organização do estudo. 

Na segunda parte, exibimos uma breve exposição sobre conceitos 

importantes para o aprofundamento do tema Educação Infantil: criança e infância. 

Partindo desses elementos, construímos um histórico dessa etapa da educação de 

crianças no Brasil, demonstrando importantes características da Educação Infantil 

desde o seu surgimento até os dias atuais, pois acreditamos que o estudo do passado 

pode trazer questões relevantes para os dias de hoje. Assim, percorremos por marcos 

sociais e exploramos leis e normativas que interferiram na elaboração desta política 

voltada às crianças de 0 a 5 anos. 



 

Na terceira parte, desenvolvemos as concepções de linguagem e nos 

detivemos a um de seus tipos especificamente, a linguagem verbal, que abrange a 

linguagem escrita, tema de nossa pesquisa. Após nos dedicarmos ao detalhamento 

deste tipo de linguagem, diferenciamos alfabetização e letramento, situamos a 

inserção da linguagem escrita no currículo proposto para a Educação Infantil, que ao 

considerar a criança como sujeito histórico e de direitos, visto no tópico anterior 

quando investigamos criança e infância, propõe, consequentemente, experiências 

diversificadas em vários eixos, dentre eles o da escrita. 

Na quarta parte, discorremos sobre todo o processo de construção deste 

estudo, isto é, a metodologia. Na quinta parte, apresentamos os resultados do 

mapeamento realizado a fim de construirmos um compilado de atividades que podem 

ser aplicadas pelo educador em seu cotidiano de trabalho, levando em consideração 

as aprendizagens propostas por cada experiência. Refletimos sobre a objetividade de 

cada autor e documento ao defenderem a implantação de variadas atividades. 

Visando facilitar o estudo dessas atividades, organizamos as mesmas em quadros, 

selecionando as que consideramos mais significativas para a aprendizagem da 

linguagem escrita pelas crianças. Na sexta parte, elaboramos uma síntese 

comparativa das atividades apresentadas neste estudo. Em seguida, o estudo 

encerra-se com as considerações finais. 
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

Neste espaço realizamos uma abordagem sobre a Educação Infantil no 

Brasil contextualizando essa modalidade de ensino da Educação Básica, discutindo 

os principais fatos ocorridos na sociedade que influenciaram e influenciam a educação 

pré-escolar. Trouxemos elementos históricos que nos permitiram compreender sua 

gênese, assim como seu desenvolvimento ao longo dos anos, apresentando suas 

características, importância para a educação de crianças no Brasil, leis e normativas. 

Para dar início a essa trajetória pela Educação Infantil, nosso ponto de partida foram 

os conceitos de infância e criança, fundamentais para entendermos qualquer proposta 

que debata o universo da criança.  

2.1 INFÂNCIA E CRIANÇA 

Atualmente, as legislações acerca da Educação Infantil no Brasil orientam 

que as propostas pedagógicas para essa modalidade de ensino devem ser baseadas 

no conceito de criança como sujeito histórico e de direitos, isto é, sujeito ativo, capaz 

de estruturar o seu desenvolvimento a partir de suas ações e interações com a 

sociedade. Portanto, devemos considerar os saberes infantis e o lugar ocupado 

socialmente pela criança (RIBEIRO; BESSA, 2016).  

No entanto, as concepções de criança e infância nem sempre foram 

formuladas dessa forma. Durante muito tempo, a sociologia percebeu a criança como 

ser passivo, dependente dos adultos. À medida que a sociologia foi se atualizando 

com o surgimento de novas áreas para acompanhar a dinâmica da sociedade, esses 

conceitos foram modificados, ou seja, apareceram novas contribuições sobre a 

temática (IBIDEM, 2016). 

A infância começou a ser discutida no século XIII, tendo sua evolução nos 

séculos XV e XVI e desenvolvimento significativo com início no século XVI. Na Idade 

Média, nos séculos X e XI, a passagem da criança em sociedade era algo breve, pois 

as taxas de mortalidade infantil da época eram altas. Já no século XVII, foi 

disseminada a ideia de que a criança não teria a personalidade de um homem. 

Portanto, durante esse período, os adultos não se apegavam a um sujeito 

extremamente frágil e de passagem eventual; a criança era insignificante e não 



 

despertava o interesse dos adultos, a infância era apenas um período de transição 

que logo seria ultrapassado (ARIÈS, 2016). 

Na sociedade medieval, não havia diferenciação entre particularidade 

infantil e particularidade adulta, assim, a criança ingressava na sociedade dos adultos, 

sem o sentimento de infância. Entretanto, isso não queria dizer que as crianças da 

época eram negligenciadas (IBIDEM, 2016). Não se coloca em xeque a afeição do 

adulto pela criança, mas a consciência, naquele contexto, de que as crianças possuem 

particularidades que as diferenciam dos adultos (KRAMER, 2003). 

No século XVII, com os moralistas, surge o apego à infância, com a 

preocupação moral e o interesse psicológico, sendo as crianças sujeitos frágeis que 

precisavam ser preservados e disciplinados. Embora a mortalidade de crianças ainda 

permanecesse elevada, com a introdução de práticas contraceptivas na sociedade no 

século XVIII, uma nova sensibilidade foi atribuída à criança. Esta acabou beneficiando 

primeiramente os meninos e as classes mais ricas. Com a ascensão da burguesia, a 

sociedade passa a se organizar em torno da família e a infância logo têm caráter 

relevante, assim como a preocupação com a educação das crianças (ARIÈS, 2016). 

Para Kramer (2003), dois aspectos históricos da infância e da criança 

precisam ser considerados. O primeiro deles é o alto índice de mortalidade, que fazia 

com que os adultos tomassem como natural a morte de uma criança, concordando 

com Ariès (2016). As crianças sobreviventes, eram logo inseridas no universo dos 

adultos e é importante salientar que essa mortalidade prevalecia nas classes mais 

pobres. O segundo aspecto é o sentimento contraditório de infância que surgiu na 

idade moderna a partir de duas perspectivas e que perdurou até os dias atuais: a 

criança como ser ingênuo e inocente, que deve ser mimado, e a criança como ser 

imperfeito e incompleto, que precisa ser educado e moralizado.  

No Brasil, podemos afirmar que as relações de poder, especialmente as 

relacionadas à posse de bens e à etnia, influenciaram na existência dos diferentes 

tipos de infância. As crianças indígenas tinham os cuidados dos adultos, com os quais 

aprendiam a sobreviver e a assumir sua função na tribo quando atingissem certa 

idade. Com a colonização, os catequistas jesuítas aderiram à ideia de tornar as 

crianças indígenas “civilizadas” educando-as para se tornarem dóceis e obedientes 

(UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO, 2008).  

O mesmo aconteceu com as crianças africanas escravizadas que foram 

trazidas ao Brasil. Tiveram diversas privações ao se transformarem em propriedade 



 

 

 

 

 

23 

 

dos senhores de engenho: eram criadas em senzalas, privadas de expressar sua 

cultura, não constituíam uma família e não podiam frequentar a escola. As crianças 

negras eram educadas para o trabalho escravo desde cedo. Já as crianças filhas dos 

senhores de engenho, se meninos, frequentavam a escola e eram ensinados a dar 

ordens para futuramente assumir o posto dos pais. As meninas não iam à escola, 

deviam obedecer, ser prendadas e eram criadas para casar e procriar. Portanto, 

viviam infâncias diferentes (IBIDEM, 2008). 

O processo de urbanização brasileiro modifica a organização cultural e 

social, e, consequentemente a visão acerca da infância. Era preciso educar para 

construir mão-de-obra, era um investimento. Mas, enquanto algumas crianças, 

oriundas de classes mais abastadas, eram assistidas pelas famílias, recebiam 

proteção e condições sociais para continuarem seu legado social, crianças de classes 

pobres não tinham as mínimas condições de vida. Em virtude dessa disparidade, no 

século XVIII e XIX o abandono de crianças era muito grande, sendo fundadas 

instituições como a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, a Roda e a Casa 

dos Expostos para abrigar essas crianças (IBIDEM, 2008). 

Os dicionários de língua portuguesa determinam infância como período de 

crescimento do ser humano que ocorre do nascimento à puberdade. Uma das 

principais leis que regem os direitos da criança, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, define criança a pessoa até os 12 anos 

incompletos. A palavra infância, originária do latim, ao considerarmos sua etimologia, 

significa incapacidade de falar (KUHLMANN, 1998).  

No entanto, é preciso compreender que fatos biológicos, idade cronológica 

e outras delimitações para esse período são insuficientes para definir infância, um 

termo genérico que sofre interferência das transformações sociais. 

As crianças participam do processo social, cultural e histórico da 

humanidade, portanto, apoderam-se dos valores e comportamentos do tempo e 

espaço aos quais fazem parte. A infância é mais do que uma representação do adulto 

sobre ela, é uma condição que oportuniza momentos únicos, por isso, devemos 

considerar as crianças como sujeitos produtores de história (KUHLMANN, 1998).  

Por conseguinte, o conceito de criança é uma criação cultural, permeada 

de noções e aspectos da história e da cultura de uma sociedade, cabe à criança 

desempenhar o papel que lhe é esperado.  



 

2.2 O CAMINHO TRILHADO NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

BRASIL 

A história da Educação Infantil no país inicia em São Paulo, com o 

pioneirismo do padre José de Anchieta (1534-1597) no campo da proteção à infância, 

de maneira assistencialista. Posteriormente, foram surgindo asilos infantis e orfanatos 

organizados e mantidos por grupos católicos (LOPES, 2009). 

Até o século XIX não havia o atendimento de crianças pequenas longe da 

mãe em instituições como creche, pré-escolas ou jardins de infância. Foi a partir da 

segunda metade desse século, com a migração de moradores da zona rural para a 

zona urbana, com a abolição dos escravos, com a Proclamação da República e com 

o surgimento da base para o desenvolvimento cultural e tecnológico do país, que essa 

situação começou a se modificar, mesmo que de forma lenta (OLIVEIRA et al., 2012). 

Nessa época, já havia duas correntes de pensamento acerca da educação 

de crianças. Rui Barbosa (1849-1923) era um dos principais nomes daqueles que 

defendiam a reforma da instrução no país, diferenciando escolas infantis, jardins de 

infância e outras instituições voltadas à educação de crianças. Ele considerava o 

jardim de infância a primeira etapa da educação e, em 1882, formulou um projeto que 

propusera a reforma do ensino primário, destacando a importância dessa etapa na 

construção de uma nova sociedade (LOPES, 2009). Entretanto, o movimento que se 

fortalecia cada vez mais era o de proteção à infância, que defendia o atendimento de 

crianças pobres como uma dádiva e proteção (OLIVEIRA, 2011). 

A Educação Infantil como direito e realizada de forma complementar à 

família é um fato bastante recente, pois durante muito tempo, a educação da criança 

foi responsabilidade somente de sua família e do grupo social ao qual pertencia, isto 

é, sua comunidade (BUJES, 2001). 

Essa situação pode ser comprovada com a análise da Exposição 

Pedagógica, realizada em 1885, no Rio de Janeiro, quando ainda não se tinha um 

consenso sobre o papel dos jardins de infância, algumas vezes associados às salas 

de asilo francesas e, outras vezes, à escolaridade precoce. Mas a ideia principal 

defendida era a de que tirar as crianças ainda pequenas do convívio familiar e do 

ambiente doméstico seria prejudicial à família, apenas necessário para os filhos de 

mães trabalhadoras (OLIVEIRA, 2011). 



 

 

 

 

 

25 

 

Sobre os jardins de infância, os primeiros a surgir são os da iniciativa 

privada, voltados ao atendimento das classes mais ricas. Sob influência de preceitos 

europeus, que passaram a adotar os jardins de infância em seu sistema educacional 

(OLIVEIRA et al., 2012), é criado, em 1875, o primeiro jardim de infância do Rio de 

Janeiro, intitulado Colégio Menezes Viana e, em 1833, é inaugurada a Escola 

Americana, primeiro jardim de infância paulista. Em 1896, surge o Jardim de Infância 

Caetano de Campo, anexo à Escola Normal, também no estado de São Paulo.  

(LOPES, 2009). 

É importante ressaltar, com base em Oliveira et al. (2021), que ocorreu um 

debate no âmbito legislativo sobre os jardins de infância públicos, pois acreditava-se 

que destinar-se-iam aos mais pobres e teriam objetivos de caridade, portanto, não 

deveriam ser de responsabilidade do poder público, mas de instituições filantrópicas. 

Por esse motivo, os primeiros jardins de infância de iniciativa governamental surgiram 

somente por volta dos anos de 1896. 

A iniciativa privada fundou, em 1889, o Instituto de Proteção e Assistência 

à Infância, que precedeu a criação do Departamento da Criança, em 1919, instituição 

governamental onde predominou o discurso médico de que as famílias eram 

responsáveis pelas doenças de seus filhos e a creche seria o local ideal para o 

crescimento saudável da criança (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Sousa (1996), a mortalidade infantil ocasionada pelas 

condições precárias em que viviam as famílias operárias, fruto da pobreza e da 

desigualdade econômica no país, preocupava as autoridades sanitárias na época. A 

situação era agravada pelas reivindicações de criação de serviços de proteção à 

infância e regulamentos para o trabalho da mulher durante a gravidez. Assim, 

vinculadas ao cenário trabalhista, surgem, no final do século XIX, as primeiras formas 

de assistência aos filhos das mulheres que trabalhavam na indústria, iniciativa dos 

empregadores com objetivos assistenciais e de atendimento médico.  

Desta forma, para Bujes (2001), creches e pré-escolas surgiram após a 

criação das escolas, associadas ao trabalho materno realizado fora do lar, 

principalmente a partir da revolução industrial, período em que o número de mulheres 

trabalhadoras aumenta consideravelmente.  

Medel (2021) concorda com a assertiva e acrescenta que, além do 

surgimento da Educação Infantil estar atrelado ao fato das mulheres buscarem seu 

espaço no mercado de trabalho, o que demonstraria o papel social dessa modalidade 



 

educacional, sua função não deveria ser a de substituir as mães no cuidado e 

educação das crianças, mas ser uma ampliação da família. 

De fato, o número de instituições infantis nesse período aumentou 

consideravelmente, com destaque para a criação da Companhia de Fiação de Tecido 

Corcovado, no Rio de Janeiro, em 1889, primeira creche ligada a uma grande indústria 

que atendia os filhos dos operários (LOPES, 2009). 

Em 1908, é instituída a primeira escola infantil de Belo Horizonte e, em 

1909, no Rio de Janeiro, o primeiro jardim de infância público, de responsabilidade do 

poder municipal. Os dados levantados nesse período demonstraram o crescimento de 

15 para 47 creches e de 15 para 42 jardins de infância em todo o país no período de 

1921 e 1924. Apesar dos números, o maior investimento ainda era no ensino primário, 

o qual atendia as crianças em idade escolar (OLIVEIRA, 2011). 

Conforme Sousa (1996), influenciados pela crença de que deveriam 

“resgatar” a classe operária, revelando uma mentalidade paternalista, os patrões, 

especialmente dos grandes polos industriais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e norte do país, ofereciam moradia, creches e escolas para os seus operários. 

No entanto, além de impedir que os operários ficassem à mercê das doenças e da 

desordem, como via a classe patronal, essas ações serviam ainda como forma de 

controle da classe trabalhadora, para que se contentassem com as medidas adotadas, 

controlando seus protestos. 

As creches e outras instituições de educação infantil acabaram sendo 

usadas como ajuste das relações de trabalho, já que ter o filho de um operário 

atendido numa de suas instituições era vantajoso para o empresário, por causar o 

aumento da produtividade da mãe. Assim, creches, pré-escolas e jardins de infância 

eram vistos como paliativos, sem a percepção crítica de que a inserção da mulher no 

mercado de trabalho era consequência do modelo econômico adotado (capitalismo) e 

do patriarcalismo (OLIVEIRA, 2011). 

Essa função das creches e pré-escolas de manter a ordem social e não 

transformá-la perdurou até os primeiros anos do século XX. Isso porque a chegada de 

imigrantes europeus, formados por uma militância anarco-sindicalista, provocaram a 

formação de sindicatos trabalhistas no Brasil, que passaram a organizar, por exemplo, 

movimentos em prol de melhores salários e condições de trabalho (SOUSA, 1996). 

As conquistas obtidas pelos operários ocorreram mediante conflitos e as 
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reivindicações por creches e escolas maternais foram dirigidas, incialmente, aos 

donos das indústrias, apesar de logo se canalizaram para o estado (OLIVEIRA, 2011). 

Nas décadas de 1920 e 1930, alguns centros urbanos ainda não 

dispunham de saneamento básico, portanto, era constante o risco de epidemias, 

sendo a população mais pobre a mais afetada. Assim, a creche continuou sendo 

defendida, só que dessa vez com o reforço dos médicos sanitaristas desse período, 

como uma das medidas de proteção contra as condições de vida insalubres da classe 

operária. Logo, nesse contexto, as creches representaram mais que um apoio à 

mulher e uma vantagem ao empregador, caracterizaram-se como uma necessidade 

sanitária, sendo estas as possíveis explicações para o número crescente de 

instituições infantis (OLIVEIRA et al., 2012). 

Em 1922, no Rio de Janeiro, ocorreu o Primeiro Congresso Brasileiro de 

Proteção à Infância. Nesse debate, a educação foi discutida sob a ótica da moral e da 

higiene, enfatizando a importância da mulher como cuidadora. Também surgem as 

primeiras regulamentações do atendimento de crianças em instituições pré-escolares 

(OLIVEIRA, 2011). 

Em 1923, foi aprovado o Regulamento Nacional de Saúde Pública, que 

regularizou o trabalho da mulher, e fundada a Inspetoria de Higiene Infantil, que foi 

transformada em Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância, em 1934. Em 1932, 

foi criado o primeiro instrumento jurídico do trabalho feminino, tornando obrigatório 

que os estabelecimentos onde trabalhassem pelo menos trinta mulheres oferecessem 

creches. Mesmo sem considerar locais de trabalho em que atuavam menos de trinta 

mulheres, ressaltamos que essa foi uma exigência pouco cumprida (SOUSA, 1996). 

Em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação. Em 1929, o 

livro “Introdução ao estudo da Escola Nova”, da autoria de Lourenço Filho, é publicado, 

trazendo novas ideias aos educadores brasileiros. Em 1932, o documento Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova foi formulado. Dentre os principais pontos 

defendidos por ele, destacaram-se a defesa de uma educação pública, laica, gratuita 

e obrigatória (OLIVEIRA, 2011).  

Esse período foi marcado pela renovação do pensamento educacional de 

vários estudiosos. Mário de Andrade, educador brasileiro de vanguarda, fez a defesa 

da propagação de praças e jogos nas cidades, sob influência da pedagogia de 



 

Froebel1 e dos exemplos de vários locais latino-americanos que a adotaram: Havana, 

Montevidéu, Buenos Aires e Santiago (IBIDEM, 2011). 

Contudo, os debates que aconteceram na época que envolveram a 

renovação pedagógica foram mais direcionados aos jardins de infância, onde 

predominavam as crianças mais privilegiadas economicamente. Assim, é possível 

verificar que existia uma dualidade na educação: a educação das crianças ricas, onde 

havia uma preocupação com o conteúdo e estrutura das instituições, e a educação 

para as crianças pobres, onde as instituições preservavam o caráter assistencialista 

da educação e pouco se tinha contato com as renovações na área (OLIVEIRA et al., 

2012). 

As creches eram vistas como “mal necessário” e, quanto à estrutura desses 

espaços, eram planejados como instituições de saúde, com triagem, lactário, 

profissionais auxiliares de enfermagem e preocupação com a higienização do 

ambiente. Procurava-se regular os indivíduos, principalmente os de camadas mais 

pobres e aumentaram os convênios de creches com instituições filantrópicas 

(OLIVEIRA, 2011). 

Foram criados, em 1935, o Serviço Municipal de Jogos e Recreios, que logo 

tem seu nome alterado para Serviço Nacional de Parques Infantis, e a Divisão de 

Educação, Assistência e Recreio no Departamento de Cultura, comandada, na época, 

por Mário de Andrade. Surgem, então, os parques infantis, que objetivaram retirar as 

crianças da situação de rua, promover orientações relativas à saúde e à higiene das 

famílias, além de propalar o nacionalismo cultural. Primeiramente, os parques foram 

construídos nos bairros cariocas e paulistas de maior concentração operária, como 

Lapa, Dom Pedro II e Ipiranga, com atendimento educacional aos filhos de operários 

com idade entre 3 e 12 anos (LOPES, 2009). 

Se distanciando do contorno creche-empresa2, as creches começaram a 

ser vistas como um direito a partir de 1943, com a criação da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), no governo de Getúlio Vargas. Para Oliveira et al. (2021), essa 

regulamentação impulsionou a procura por creches e outras organizações de 

atendimento à criança pequena por outras categorias profissionais além do 

                                                      
1 Educador alemão que difundiu a infância como importante fase na vida do homem. Além disso, 
propagou as brincadeiras como importante recurso no processo de aprendizagem (OLIVEIRA, 2011). 
2 Sousa (1996) associa o termo à obrigatoriedade da criação de creches por parte do empregador, 
gerando o acesso à essas instituições apenas para os filhos das trabalhadoras de empresa. 
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operariado, como empregadas domésticas, trabalhadoras do comércio e funcionárias 

públicas. 

Após orientação do Ministério do Trabalho, em 1950, para as empresas não 

construírem creches em suas dependências, em virtude do ambiente inadequado e 

dos altos custos, a instalação dessas instituições passa a ser feita por organizações 

das políticas de Previdência Social e Assistência Social, como o Serviço Social do 

Comércio (SESC), o Serviço Social da Indústria (SESI)3 e a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA)4, que continuaram acentuando a ideia de creche como equipamento 

de assistência à criança carente (OLIVEIRA et al., 2012). 

Do início do século XX até o início dos anos 1950, o pequeno número de 

creches que não era vinculado às indústrias ficava sob responsabilidade de entidades 

filantrópicas, principalmente religiosas. Assim, as ações voltavam-se à alimentação, 

higiene e segurança física, dificilmente era abordado um trabalho educacional que 

preocupava-se com o desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças (OLIVEIRA, 

2011).  

Nessa década, o discurso médico sanitarista sobre as creches continuava 

em destaque, reforçado agora pela inserção de psicólogos nos parques infantis, que 

eram chamados a trabalhar nos desajustes de personalidade e outros “problemas” de 

desenvolvimento individual. Já surgia a ideia de que haveria proteção da 

marginalidade e da criminalidade das crianças, especialmente as das camadas 

populares mais carentes, a partir da inserção delas em instituições educacionais, 

como creches, parques infantis e jardins de infância (IBIDEM, 2011). 

Em 1953, o Departamento Nacional da Criança (DNCR) passou a fazer 

parte do Ministério da Saúde e Educação. Mais tardar, em 1971, ele foi substituído 

pela Coordenação de Proteção Materno-Infantil, que objetivava a proteção à gestante 

e à criança, assim como a redução da morbimortalidade infantil. Outro fato importante: 

a regulamentação dos convênios com creches distritais passou a depender da 

aprovação da Coordenação (OLIVEIRA et al., 2012). 

                                                      
3 Entidades corporativas que, junto a outras cinco organizações, constituem o denominado Sistema S. 
Possuem características comuns e surgiram para atender o interesse de distintas categoriais 
profissionais, mas, atualmente, oferecem treinamento profissional, consultoria, assistência social, 
assistência técnica e pesquisa para todos os públicos (BRASIL, 2017). 
4 Primeira grande instituição nacional de Assistência Social do país, fundada em 1942 por Darcy 
Ribeiro, primeira dama na época, com o objetivo de prover as famílias cujos chefes teriam sido 
convocados a prestar serviços, quanto à guerra, ao governo. Mesmo após o término da guerra, a LBA 
foi mantida, tendo sido extinta em 1995, após várias denúncias de desvios de verbas (FONSECA; 
ALMEIDA, 2016). 



 

A primeira lei que fez uma abordagem da educação à criança pequena foi 

a Lei nº 4.024, de 1961, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No 

Título IV, Educação de Grau Primário, Capítulo I, Educação Pré-Primária, apenas dois 

Artigos destinaram-se à regulação da educação de crianças na faixa etária de até 7 

anos: 

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e 
será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância. 
Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 
anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 
cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária. 
(BRASIL, 1961, Art. 23 e 24). 

Na segunda metade do século XX, as condições de vida da maior parte da 

população brasileira ainda eram insatisfatórias. A industrialização e a urbanização 

crescentes fizeram com que mais mulheres ingressassem no mercado de trabalho, 

impulsionando o aumento do número de creches e parques infantis (OLIVEIRA, 2011). 

No pós-1964, órgãos como o DNCR, a LBA e a Fundação do Bem-Estar do 

Menor (FUNABEM) continuaram a adotar políticas, em nível federal, de assistência à 

criança carente. Dessa maneira, difundia-se a política de ajuda governamental às 

instituições e entidades filantrópicas, assistenciais e comunitárias, com medidas 

emergenciais de massa, de baixo custo e realizadas por voluntários, leigos, em turmas 

com mais de cem crianças (IBIDEM, 2011). 

No ano de 1967, alterações na CLT dispensaram os locais para 

amamentação nas empresas e apoiaram os convênios com creches distritais. Em 

1969, novas normas para a realização desses convênios foram aprovadas, como um 

número mínimo de mulheres que trabalhassem nas empresas (SOUSA, 1996).  

Dois organismos internacionais focados na infância contribuíram para a 

criação de uma política de Educação Infantil no país a partir dos anos 1970: a 

Organização Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP Brasil) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF Brasil). OMEP e UNICEF problematizaram a questão 

da pobreza, colocando em xeque sua ameaça ao desenvolvimento da criança, e 

promoveram propostas que instigaram os setores responsáveis pela educação, de 

forma que suas afirmações serviram de base para a elaboração de diretrizes básicas 

para a política de Educação Infantil, assim como estiveram presentes na organização 

dos eventos que deram origem às definições governamentais da mesma (IBIDEM, 

1996).  
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Novas mudanças no mundo do trabalho alteraram o cenário da educação 

no país. Foi a industrialização acelerada que assolou o Brasil a partir da década de 

1970, requisitando, mais uma vez, maior mão-de-obra feminina. Houve aumento 

também no número de estudos e trabalhos realizados com ênfase na criança (IBIDEM, 

1996). 

Importantes debates nacionais aconteceram neste momento, abordando os 

problemas das crianças pobres e defendendo o atendimento pré-escolar das mesmas 

para reparar estas carências (OLIVEIRA, 2011). A partir de então, destaca-se o 

pressuposto de que crianças insuficientemente preparadas na pré-escola 

enfrentariam o fracasso, a evasão escolar e o alto índice de reprovação no 1º grau. 

Essa discussão justificou o aparecimento da educação compensatória, vista como 

uma forma de superação do subdesenvolvimento e de aceleração do progresso, a 

partir da compensação da carência de cultura e da falta de hábitos das crianças, 

culpabilizando as mesmas e suas famílias, sem considerar questões mais complexas, 

como a estrutura socioeconômica do país e a própria instituição escolar (SOUSA, 

1996). 

Supunha-se que a educação era uma forma de proteger a criança das 

influências negativas e da ameaça de exploração, além de eliminar as inclinações 

para a preguiça e vagabundagem, consideradas peculiaridades das crianças pobres. 

Essas ideias acabaram justificando as intervenções estatais voltadas à filantropia 

(BUJES, 2001). 

Oliveira et al. (2021) afirma que a crença de “privação cultural” das crianças 

das camadas mais pobres é oriunda dos Estados Unidos e de países europeus e que 

a educação compensatória visava a superação das condições desprivilegiadas de 

crianças pobres sem modificação dos fatores sociais e econômicos que geravam a 

situação. 

É importante mencionar que a entrada de mulheres de distintas classes 

sociais e econômicas no mercado de trabalho impulsionou a geração de novos valores 

para a educação de crianças pequenas, como a defesa de uma educação que 

abrangesse os aspectos cognitivos, emocionais e sociais das crianças. (OLIVEIRA, 

2011). No entanto, mesmo com o crescimento dos discursos que defendiam o 

atendimento das crianças pequenas longe de suas famílias e uma proposta 

pedagógica para a Educação Infantil valorizando a integralidade da criança, discursos 

compensatórios e assistencialistas ainda orientavam as creches e pré-escolas. 



 

Enquanto isso, propostas de desenvolvimento afetivo e cognitivo eram adotadas pelos 

jardins de infância onde predominavam crianças de classe média. Portanto, ainda 

estava difícil superar a desigualdade na educação de crianças ricas e pobres 

(OLIVEIRA et al., 2012).  

Vários documentos oficiais foram lançados nos anos 1970, como os 

pareceres do Conselho Federal de Educação (CFE), os Planos Setoriais de 

Educação, os documentos da Coordenação de Educação Pré-escolar (COEPRE), os 

pronunciamentos do Ministério da Educação (MEC), entre outros. Destacamos, dentre 

estes documentos, o parecer da conselheira Eurides Brito da Silva, Parecer nº 

2.018/74, que atribuiu o fracasso escolar à carência cultural e outras privações da 

criança, revelando, mais uma vez, a educação compensatória da época. Grande parte 

dos documentos emitidos pelo CFE nos anos 1970 assemelhavam-se a ele (SOUSA, 

1996). 

Em 1971, é promulgada a Lei nº 5.692, que passou a utilizar a 

nomenclatura escola de 1º grau para definir a educação primária, mas não designou 

termo para a educação de crianças com menos de 7 anos, apesar de defender sua 

qualidade: “Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 

sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância 

e instituições equivalentes” (BRASIL, 1971, Art. 19). 

De acordo com Sousa (1996), tanto esta lei quanto a Lei nº 4.024, de 1961, 

trataram a Educação Infantil de forma genérica e, por isso, não conseguiram estimular 

a expansão dessa modalidade de ensino pelos organismos públicos, sendo suas 

práticas restritas às escolas dos grandes centros urbanos brasileiros. 

Em contrapartida, o aumento da demanda por instituições pré-escolares 

nessa década incentivou a municipalização da Educação Infantil pública, a partir da 

diminuição da oferta dessa modalidade educacional nas redes estaduais de ensino e 

do incremento da rede municipal, fortalecida, mais tarde, pela Emenda Constitucional 

Calmon, de 1982, que previa um percentual mínimo de 25% dos gastos municipais 

com a educação. Em 1972, mais de 470 mil crianças estavam matriculadas em 

instituições pré-escolares no Brasil (OLIVEIRA, 2011). 

As partir dos anos 1970, os parques infantis adotaram o atendimento 

somente para crianças na faixa etária entre 3 e 6 anos. Em 1974, um currículo foi 

elaborado para estas instituições, modificando o trabalho educacional desenvolvido 

com as crianças. Neste mesmo ano, o então Ministério da Educação e Cultura cria o 
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Serviço de Educação Pré-escolar. Em 1975, os parques infantis foram 

municipalizados e passaram denominar-se Escolas Municipais de Educação Infantil, 

requerendo profissionais habilitados em educação (LOPES, 2009). Também em 1975, 

a COEPRE passou a divulgar informações na área da Educação Infantil com uma 

série de documentos. Nos anos de 1976 e 1980 foram lançados Planos Setoriais de 

Educação, que priorizaram o atendimento da população de baixa renda na Educação 

Infantil, incentivaram experiências na área e mobilizaram as comunidades e as 

famílias para participação ativa na educação das crianças, mas com clara conotação 

à educação compensatória (SOUSA, 1996). 

Em 1976, criado pela Legião Brasileira de Assistência, surgiu o Projeto 

Casulo, com o objetivo de permitir que as mães trabalhassem, com vistas ao aumento 

da renda familiar, atendendo um número muito grande de crianças em vários 

municípios brasileiros. O período de atendimento de crianças era de 4 a 8 horas por 

dia, atingindo, em 1981, 300 mil crianças e, em 1983, 600 mil crianças atendidas 

(OLIVEIRA, 2011).  

No final da década de 1970 e do início da década de 1980, os movimentos 

operários e feministas ganharam força na luta pela democratização no país e contra 

as desigualdades. Algumas medidas para incentivar o acesso e permanência da 

população pobre em escolas foram adotadas, mas os baixos salários e a falta de 

estrutura dos centros urbanos agravavam a situação das instituições pré-escolares. 

Sofreu diversas críticas o paternalismo das empresas e do governo e exigiu-se 

educação como direito da população trabalhadora e dever do Estado (IBIDEM, 2011). 

Durante esse período, algumas negociações trabalhistas foram efetivadas, 

resultando no aumento de creches mantidas pelas empresas e por órgãos públicos 

para o atendimento dos filhos de seus funcionários. Algumas empresas passaram a 

fornecer ajuda de custo às empregadas que eram mães de crianças pequenas, a fim 

de que pagassem creches particulares. Expandiram-se cada vez mais as escolas de 

Educação Infantil municipais com a municipalização de parques infantis e jardins de 

infância, além do surgimento de instituições pré-escolares vinculadas às escolas de 

ensino fundamental (IBIDEM, 2011). 

Numa análise geral da Educação Infantil até meados dos anos 1980, 

percebe-se que poucos recursos eram destinados à educação e outros serviços 

básicos, como a saúde, já que a maior parte era usada para manter a infraestrutura 

do sistema produtivo. Acreditando compensar os efeitos das desigualdades, as 



 

escolas ofereciam uma educação compensatória, esperando resolver os “problemas” 

das crianças de baixo nível socioeconômico, mas não destinavam locais adequados 

ou corpo docente qualificado para o ensino (SOUSA, 1996). 

Contudo, é possível que essa experiência da educação compensatória 

tenha gerado um repensar sobre a Educação Infantil, com novas formas de 

compreender a educação e a criança, esta deixando de ser vista como ser abstrato e 

universal, passando a ser abordada como sujeito histórico e social (IBIDEM, 1996). 

O trabalho pedagógico passou a ser discutido, no início dos anos 80, por 

muitos técnicos e professores que questionavam a educação compensatória ainda 

utilizada (OLIVEIRA, 2011). Numa tentativa de incorporar as críticas à tal modelo 

educacional feitas por teóricos, o MEC produziu, em 1981, o Programa Nacional de 

Educação Pré-escolar. Apesar de ter sido a primeira manifestação oficial contra a 

educação compensatória, era permeada de contradições e ambiguidades, além de 

falta de clareza (SOUSA, 1996). 

Durante os anos 1980 e 1990, programas educacionais infantis foram 

transmitidos pela televisão numa tentativa de combater os altos índices de retenção 

na primeira série escolar obrigatória e fornecer às crianças estímulos cognitivos 

adequados. Fizeram parte dos programas o Projeto Curumim, nos anos 1980, e o Rá-

Tim-Bum, nos anos 1990, ambos televisionados pela TV Cultura de São Paulo, 

elaborados por pedagogos e técnicos da área, e influenciados pelos programas 

transmitidos em outros países; buscavam atingir, inclusive, as crianças que não 

frequentavam as instituições pré-escolares (OLIVEIRA, 2011). 

A partir de 1985, de acordo com Oliveira et al. (2021), após o término da 

ditadura militar, as novas políticas educacionais assumiram que as creches envolviam, 

além das mulheres e famílias, as empresas e o Estado. Também surgiram discussões 

nas áreas de Educação e Psicologia que valorizavam os primeiros anos de vida para 

o desenvolvimento da criança, dando mais importância às atividades pedagógicas.  

Ao mesmo tempo, educadores compreenderam que o trabalho realizado 

nas creches e pré-escolas poderia contribuir com a luta contra as desigualdades 

sociais. Por isso, propuseram uma proposta pedagógica com ênfase no 

desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança, assim como tentaram romper com 

a concepção de que tais instituições eram assistencialistas e compensatórias. 

Movimentos sociais, como o movimento feminista, também lutaram pela educação de 

crianças, pressionando o governo (IBIDEM, 2012). Destacamos que já estava bem 



 

 

 

 

 

35 

 

claro com os vários estudos da época que todas as crianças, independente de sua 

origem, têm o mesmo potencial de aprendizagem, por isso, a educação compensatória 

deveria ser abolida (MEDEL, 2012).  

2.2.1 Leis e normativas que regulamentam a Educação Infantil brasileira 

Em 1988 ocorreu o primeiro avanço: é promulgada nova Constituição 

Federal, que reconheceu a educação em creches e pré-escolas um direito dos 

trabalhadores e das crianças até 5 anos, em seu Artigo 7, parágrafo 25º: 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e 
pré-escolas (BRASIL, 1988, Art. 7).  

Já em seu Artigo 208, resultado de diferentes emendas constitucionais 

(Emenda Constitucional nº 14 de 1996, Emenda Constitucional nº 53 de 2006 e 

Emenda Constitucional nº 59 de 2009), além de definir a Educação Básica e a 

Educação Infantil como dever do Estado, tal Artigo destaca creche e pré-escola como 

locais de atendimento educacional de crianças até 5 anos:  

I – Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; 
IV – Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 
de idade (BRASIL, 1988, Art. 208). 

No que se refere à gestão da Educação Infantil, o Artigo 211 da 

Constituição de 1988, parágrafo 2º, definiu a atuação prioritária dos municípios no 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil. No entanto, União e Estados poderão 

criar programas relacionados à educação de crianças pequenas, por meio de 

colaboração com os municípios, cabendo a estes “manter, com cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 1988, Art. 30, inciso VI). É importante mencionar aqui que as 

três esferas de governo deverão garantir vagas em creches e pré-escolas mas, mais 

do que garantir o acesso, deverão prestar o atendimento pleno à educação, 

proporcionando qualidade (SOARES-SILVA et al., 2011). 



 

Ficou ainda estabelecido, no Artigo 227, que os pais, a sociedade e o poder 

público têm que garantir e respeitar os direitos das crianças: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, Art. 227).  

Este Artigo universaliza o direito à educação, situando-o como um direito 

fundamental da criança e do adolescente. Resultado de mobilizações dos setores 

ligados à infância, constituiu a criança e o adolescente como prioridades e sujeitos de 

direitos (SOARES-SILVA et al., 2011). 

A Constituição Federal de 1988 também determinou que 50% dos recursos 

da educação deveriam ser aplicados na alfabetização de crianças, que na época 

abrangia crianças em idade pré-escolar. Com isso, o número de pré-escolas 

progrediu, assim como o nível de formação dos professores (OLIVEIRA et al., 2012).  

Os Artigos destinados à Educação Infantil permitiram definir que todos são 

obrigados a cumprir os direitos designados para as crianças e reconheceu-as como 

cidadãs em desenvolvimento. Além disso, é possível constatar, a partir dessas 

definições, que as creches e pré-escolas são direitos não só das crianças, mas 

também de seus pais, assim como são instituições de caráter educacional, afastando 

de vez as características assistenciais e filantrópicas que foram atribuídas a esses 

espaços durante muitos anos. Outro ponto relevante é que a creche e a pré-escola 

têm função complementar, não de substituição da família. Portanto, devem auxiliar 

famílias e comunidade no oferecimento daquilo que a criança necessita para o seu 

desenvolvimento (CRAIDY, 2001). 

Precisamos ainda apontar como avanço a criação da Lei nº 8.069/1990, 

conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA foi elaborado 

após grande pressão de diversos setores sociais e contribuiu para o estabelecimento 

da criança e do adolescente como atores sociais em condições de desenvolvimento, 

deixando de lado a ideia de que são adultos pequenos (SOARES-SILVA et al., 2011).  

Dentre suas determinações, explicitou detalhadamente cada um dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, criou os Conselhos da Criança e do 

Adolescente, que traçam diretrizes políticas, e os Conselhos Tutelares, que zelam pelo 

respeito a tais direitos, incluindo o direito à educação (BRASIL, 1990). 
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Especificamente em relação à Educação Infantil, esta lei reafirmou o dever 

do Estado em relação à garantia dessa etapa da educação (Artigo 54, inciso IV), 

visando o pleno desenvolvimento da criança, preparando-a para o exercício da 

cidadania, assegurando-a igualdade de acesso e permanência na instituição de 

ensino, matrícula em escola pública próximo de sua residência e publicização do 

processo pedagógico aos pais. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, outro marco na Educação Infantil brasileira, assim como 

outras leis acerca da educação e da infância, surgiu como consequência da 

Constituição Federal de 1988, que definiu, pela primeira vez, a criança como sujeito 

de direitos (OLIVEIRA, 2011). 

A LDB tramitou durante oito anos até ser aprovada, após longos debates 

que envolveram setores da sociedade e do governo, exigindo diversas negociações 

e, mesmo após entrar em vigor, em 1996, essa lei federal sofreu inúmeras emendas 

constitucionais, aprimorando-se (CRAIDY, 2001).  

Nos Artigos 3 e 4, ela ratifica a Constituição Federal de 1988, ao dizer que 

o Estado deve oferecer, mediante creches e pré-escolas, educação pública, gratuita 

e de qualidade. No Artigo 12, inciso I, estabelece a elaboração de proposta 

pedagógica e sua execução pelas creches e pré-escolas, devendo ser produzida de 

acordo com os princípios da gestão democrática apresentados no Artigo 3, inciso VIII. 

A LDB também retratou a importância das creches e pré-escolas para o 

desenvolvimento das crianças e determinou, no Artigo 89, o prazo de 3 anos para que 

os municípios abrangessem as instituições de Educação Infantil em seus sistemas de 

ensino (BRASIL, 1996). 

Ela foi responsável por regulamentar, em seu Artigo 21, a Educação Infantil, 

definindo-a como primeira etapa da Educação Básica: “A educação escolar compõe-

se de: I - Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio; II - Educação Superior” (BRASIL, 1996, Art. 21). Para Oliveira (2011), 

esta foi uma conquista histórica, já que finalmente tirou as crianças pobres de 

instituições de assistência social para atendê-las em instituições educacionais. 

A LDB descreveu a finalidade da Educação Infantil, no Artigo 29, a partir da 

integralidade da potencialidade e das necessidades biopsicossociais das crianças: 



 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade (BRASIL,1996, Art. 29). 

No Artigo 31, dá orientação aos usos e possibilidades da avaliação: “Na 

Educação Infantil, a avaliação se fará mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental” (BRASIL, 1996, Art. 31). Anteriormente à esta lei, a avaliação ocorria a 

partir da aptidão da criança, se estava preparada a ingressar no Ensino Fundamental, 

ocasionando, assim, retenção na pré-escola. Além de vetar esta prática, a LDB propõe 

que a avaliação aconteça pautada no registro e acompanhamento contínuo da 

criança, visando o seu desenvolvimento (SOARES-SILVA et al., 2011). 

Neste mesmo Artigo, no inciso IV, foi determinado ao município a 

autorização, credenciamento e supervisão dos estabelecimentos de ensino. Se antes 

havia pouquíssimos critérios para a abertura e fechamento de instituições de 

Educação Infantil, com a promulgação da LDB, os estabelecimentos passam por 

exigências mínimas, discutidas e aprovadas nos Conselhos Municipais de Educação, 

para seu credenciamento (IBIDEM, 2011). 

No Artigo 62, há a exigência de formação mínima do professor para a 

atuação na Educação Básica: 

A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamento, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(BRASIL, 1996, Art. 62). 

Com a publicação deste Artigo, a LDB provocou a reorganização, 

principalmente, das instituições de Educação Infantil, que historicamente, 

especialmente a creche, aceitou profissionais sem escolarização mínima. Entretanto, 

o Artigo gerou polêmica ao admitir, ao mesmo tempo, formação mínima de nível 

médio, desde que na modalidade Normal, e formação mínima em nível superior. 

Apesar da defesa da meta de formação mínima em nível superior, conforme o Artigo 

87 da mesma lei, a qual afirma que “até o final da década somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”, 

os pareceres da Câmara de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação 
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foram favoráveis à aceitação da formação mínima de nível médio (SOARES-SILVA et 

al., 2011). 

Com a promulgação da LDB, ficou definido que creche é a instituição que 

atende crianças de 0 a 3 anos, e pré-escola, crianças de 4 a 5 anos, seja ela pública 

ou particular, integral ou parcial, em bairro pobre ou bairro rico (IBIDEM, 2011). 

Permitiu ainda novas maneiras de pensar as propostas pedagógicas na área da 

Educação Infantil, variadas formas de organização e práticas pedagógicas e instituiu 

níveis de responsabilidade para a regulamentação da Educação Infantil. Fóruns 

estaduais e regionais de educação foram criados para reivindicar verbas para os 

programas de formação de professores, as taxas de natalidade da época sofreram 

queda e as crianças de 6 anos foram incluídas no Ensino Fundamental. No censo 

nacional realizado no ano 2000, os dados apontaram que 1.092.681 crianças estavam 

matriculadas em creches e 4.815.431 crianças estavam matriculadas em pré-escolas 

(OLIVEIRA, 2011). 

Atualmente, a Educação Infantil corresponde a um direito humano e social 

de toda criança até 5 anos de idade, sem distinção de nenhuma natureza, oferecida 

em creches e pré-escolas, caracterizadas como espaços institucionais não 

domésticos e estabelecimentos educacionais que cuidam e educam crianças até os 5 

anos, públicos ou privados, em regime diurno, integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente (BRASIL, 2013). 

Em 1998, foram definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

pela Câmara de Educação Básica (CEB) as Diretrizes Nacionais da Educação Infantil 

(Parecer nº 22, de 17 de dezembro de 1998), mas só em 2009, com a revisão das 

diretrizes da Educação Básica, foi aprovada Resolução nº 5, que fixa as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI). Essas diretrizes 

defininem aspectos políticos e administrativos, e orientam propostas pedagógicas e 

curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 

Destacamos que elas fornecem a referência para a matrícula das crianças 

na Educação Infantil, em seu Art. 5º, permitindo que crianças que completarem 6 anos 

após o dia 31 de março sejam matriculadas na Educação Infantil (IBIDEM, 2009). 

As instituições de Educação Infantil, de acordo com as DCNEI (2009), 

reforçado pelas Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011), devem ter 

o objetivo de garantir a todas as crianças: 



 

O acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens; 
O direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças 
(CEARÁ, 2011, p.15). 

O cuidar de crianças nessa faixa etária não se restringe somente à 

segurança física, alimentação, sono, entre outros, e o educar não deve estar 

relacionado apenas a conteúdos escolares, essa visão deve ser superada pelos 

profissionais que atuam na Educação Infantil. As DCNEI (2009), como visto nos 

objetivos traçados acima, contrariam essa divisão, apresentando cuidado e educação 

das crianças como elementos indissociáveis. 

Todas as instituições de Educação Infantil, ao elaborarem seus projetos 

políticos-pedagógicos, seguem essas Diretrizes, respeitando três princípios 

norteadores das aprendizagens, dispostos no Art. 6º das DCNEI (2009). São eles: 

princípios éticos, que discorrem “da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades 

e singularidades” (CEARÁ, 2011, p.16); princípios políticos, que abrangem “dos 

direitos da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática” 

(CEARÁ, 2011, p.16); e os princípios estéticos, que falam “da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais” (CEARÁ, 2011, p.16).  

Os princípios éticos devem assegurar às crianças a manifestação de seus 

interesses, desejos e curiosidades ao participarem das práticas educativas, tendo 

suas produções individuais e coletivas valorizadas; apoiar a conquista de sua 

autonomia durante a escolha de brincadeiras e atividades e para a realização de 

cuidados pessoais diários; ampliar as possibilidades de aprendizado trazidas por 

diferentes tradições culturais; e combater o preconceito e estimular o respeito a todas 

as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos naturais. 

Já os princípios políticos devem contribuir para a formação participativa e 

crítica das crianças e expressão de seus sentimentos, ideias e questionamentos na 

busca do bem estar coletivo e individual; fornecer condições para que elas aprendam 

a considerar sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação 

afetiva, uma ideia ou um conflito; e proporcionar oportunidades para o domínio de 

conhecimentos básicos por todas as crianças através de aprendizagens bem 

sucedidas. 
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Por fim, em relação aos princípios estético, as práticas pedagógicas devem 

valorizar a criação, bem como a construção pelas crianças de respostas singulares 

em diversas experiências; organizar experiências agradáveis, estimulantes e que 

desafiem o saber das crianças sem ameaçar-lhes a autoestima e impedindo 

competitividade; ampliar brincadeiras e convivências em grupo, possibilitando que a 

criança se expresse amplamente; e promover a apropriação de diferentes linguagens 

e saberes para as crianças. 

Ratificamos que esses princípios devem fazer parte das propostas 

pedagógicas de todas as instituições de Educação Infantil, portanto, é importante que 

sejam efetivados pelos professores nas suas atividades diárias. 

Já nos anos 2000, temos como importante marco na Educação Infantil a 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE). A Constituição Federal de 1988, 

em seu Artigo 214, exigiu a formulação do PNE e a LDB, no Artigo 87, estabeleceu o 

prazo de 1 ano para sua aprovação, visando as discussões estabelecidas na 

Conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1990, promovida pelo UNICEF e 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que 

gerou o documento intitulado Declaração Mundial de Educação para Todos. Sendo 

assim, o primeiro PNE foi votado em 2001, pela Lei nº 10.172/2001 (SOARES-SILVA 

et al., 2011). 

O primeiro PNE, estabeleceu metas para um período de dez anos (2001-

2010) e visou a articulação e o desenvolvimento do ensino nos vários níveis, assim 

como a integralidade das ações públicas, para a erradicação do analfabetismo, a 

promoção da universalidade do atendimento e a melhoria da qualidade do ensino. A 

primeira versão do PNE também determinou diretrizes para formação e valorização 

dos profissionais da educação e para o financiamento e gestão da educação (BRASIL, 

2001). 

No total, foram definidas 295 metas para todas as modalidades de 

educação, gestão e financiamento da educação, sendo 26 metas voltadas, 

especificamente, para a Educação Infantil. Sobre o conteúdo destas, buscaram 

enfrentar o déficit de vagas em pré-escolas e creches, propondo a ampliação da oferta 

de vagas para garantir, até o final de 2010, o atendimento de 50% das crianças de 0 

a 3 anos e 80% das crianças de 4 e 5 anos; definiram prazos para a instituição de 

parâmetros de qualidade para a Educação Infantil; estabeleceram infraestrutura 

mínima para o funcionamento das instituições educacionais; estipularam a formulação 



 

de um programa nacional de formação de professores; delimitaram critérios mínimos 

para a contratação de profissionais; designaram a elaboração de projetos 

pedagógicos pelas instituições de Educação Infantil; requisitaram a implementação de 

um sistema nacional de controle, supervisão e acompanhamento da Educação Infantil; 

marcaram a implementação de conselhos nas escolas e pré-escolas; previram a 

criação de mecanismos para a integração entre educação, assistência e saúde; e 

determinaram a integralidade do atendimento para crianças entre 0 e 6 anos (BRASIL, 

2001). 

O PNE 2001-2010 admitiu a situação em que se encontrava a Educação 

Infantil, reconhecendo a grande necessidade de investimentos na área e as 

possibilidades de superação dos desafios no período de dez anos. Contudo, o Plano 

não conseguiu efetivar suas metas no prazo previsto, sendo proposto um novo PNE 

(SOARES-SILVA et al., 2011). 

No entanto, tal plano sofreu críticas em virtude de sua estrutura basear-se 

somente no tripé diagnótico, diretrizes e metas, sem a definição das estratégias para 

o seu cumprimento. Diante disso, o segundo PNE, para o decênio 2014-2024, teve 

uma redução das metas para que fossem acompanhadas por suas estratégias, com 

a finalidade de favorecer o controle social e o engajamento da sociedade civil na sua 

execução (BRASIL, 2014b). 

O segundo plano só foi aprovado em 2014, pela Lei nº 13.005/2014, após 

amplos debates. Traz 10 diretrizes, retomando a erradicação do analfabetismo e a 

melhoria da qualidade da educação, mas também apresenta, no Art. 7º, a valorização 

dos profissionais da educação e implica a colaboração entre a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios para o alcance das metas propostas (BRASIL, 2014a). 

Estipulou 20 metas, das quais podemos destacar, como particulares para 

a Educação Infantil, a Meta 1, que previu universalizar essa modalidade de ensino nas 

pré-escolas, até 2016, para as crianças de 4 e 5 anos e ampliar sua oferta para 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o ano de 2024. Isto é, 

aprimora e ratifica o que foi proposto no PNE 2001-2010. Já a Meta 7 está relacionada 

à qualidade da Educação Básica, visando a melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem (BRASIL, 2014a). 

Sublinhamos, por tratar da Educação Infantil, a Estratégia 7.12, que 

estimula a utilização de tecnologias na prática com as crianças pré-escolares, e a 
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Estratégia 7.26, que incentiva a preservação cultural das populações, a participação 

da comunidade, o ensino bilíngue e outras práticas socioculturais no ensino: 

Estratégia 7.12. Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e 
recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos 
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas (BRASIL, 2014b, 
p.63). 

Estratégia 7.26. Consolidar a educação escolar no campo de populações 
tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 
comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da 
identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de 
organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as 
práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a 
oferta bilíngue na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua 
portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de 
programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; 
e o atendimento em educação especial (BRASIL, 2014b, p.65). 

Ainda sobre o PNE, ressaltamos a Emenda Constitucional nº 59/2009, que 

alterou o Plano Nacional de Educação de disposição transitória para uma exigência 

prevista na Constituição Federal, com periodicidade decenal. Assim, os planos 

plurianuais devem tomá-lo como referência. Hoje, considerado articulador do Sistema 

Nacional de Educação, tem parte do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para o seu 

financiamento e é base para a construção dos planos estaduais, distrital e municipais 

de educação, onde também devem ser previstos recursos para a sua execução 

(SOARES-SILVA et al., 2011). 

Apesar das transformações elaboradas, o alvo de críticas deste PNE foi o 

abandono do diagnóstico, uma das bases do tripé, considerado fundamental para o 

entendimento das metas e estratégias, já que o mesmo aponta as circunstâncias da 

educação. O Requerimento 287, de 14 de maço de 2011, solicitou o envio do 

diagnóstico da situação brasileira para que fundamentasse o segundo plano. Em 

resposta, o MEC enviou várias notas técnicas com os dados estatísticos e as análises 

alusivos a cada meta (BRASIL, 2014b).   

Em 2007, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei nº 

11.494/2007, aprovada a partir da Emenda Constitucional nº 53/06 e regularizada pela 



 

Medida Provisória 339/2006. Terá vigência até 2020 e contempla creche e pré-escola 

(Educação Infantil), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) (BRASIL, 2007). 

O FUNDEB substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), objetivando a melhor 

distribuição dos recursos na Educação Básica, não deixando de fora a Educação 

Infantil, especialmente por meio das creches, reivindicação nacional de uma série de 

entidades de defesa da Educação Infantil, lideradas pelo Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil Brasileiro (MIEIB) (SOARES-SILVA et al., 2011). 

Em 3 de abril de 2012, entrou em vigor a Lei nº 12.602, que instituiu a 

Semana Nacional da Educação Infantil, celebrada na semana do dia 25 de agosto, 

Dia Nacional da Educação Infantil, em homenagem à Dra. Zilda Arns (1934-2010), 

fundadora da Pastoral da Criança (BRASIL, 2012).  

Em 2013, foi sancionada a Lei nº 12.796, que alterou a LDB. Para a 

Educação Infantil, ficou determinado, no art. 6º, o dever dos pais ou responsável de 

matricular as crianças a partir dos 4 anos na Educação Básica. Outras importantes 

modificações ocorreram com a alteração do art. 31, incluindo, além da avaliação 

mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, uma carga 

horária mínima anual de 800 horas, com o atendimento mínimo de 4 horas nos turnos 

parciais e 7 horas nos integrais, o controle da frequência escolar mínima de 60% e o 

registro do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças por meio de 

documentos: 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns:          
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental;         
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional 
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;          
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida 
a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança (BRASIL, 2013, Art. 31). 

Essas leis tiverem importantes impactos na Educação Infantil brasileira, 

que nos últimos 20 anos vem sofrendo avanços e retrocessos. Ao mesmo tempo em 

que são conquistas para a área, representam, concomitantemente, força para a 

continuidade da defesa de uma educação de qualidade. Essas legislações também 



 

 

 

 

 

45 

 

impulsionaram a criação de documentos orientadores da educação de crianças 

pequenas e, de maneira geral, afirmaram a superação do papel assistencial das 

instituições de Educação Infantil e assumiram a educação como um direito da criança 

(SOARES-SILVA et al., 2011). 

Os documentos formulados nas últimas décadas acerca da Educação 

Infantil marcaram a ação do Ministério da Educação, já que organizaram 

conhecimentos produzidos e forneceram subsídios para as políticas dessa etapa da 

Educação Básica. Em virtude do grande número e conteúdo desses documentos, 

somente citaremos alguns deles: Política Nacional de Educação Infantil (1994); Por 

uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil (1994); Educação 

Infantil no  Brasil: Situação Atual (1995); Educação Infantil: Bibliografia Anotada 

(1995); Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação Infantil (1996); Critérios 

para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais da criança 

(1995); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Volumes I, II e III, 

1998); Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação 

Infantil (Volume 1 e 2); Integração das Instituições de Educação Infantil aos Sistemas 

de Ensino – Um Estudo de Caso (2002); Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil (Parâmetro Básico e  Encarte, 2005); Parâmetro 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (Volumes 1 e 2, 2005); Política 

Nacional de Educação Infantil: Pelo Direito das Crianças de Zero a Seis Anos à 

Educação (2005); Brinquedos e Brincadeiras de Creche (2021); Educação Infantil, 

Igualdade Racial e Diversidade: Aspectos Políticos, Jurídicos, Conceituais (2021); 

Dúvidas Mais Frequentes Sobre Educação Infantil (2013) e outros. 

Quando a Educação Infantil passa a adotar o conceito de criança como ator 

social, considerando seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, surge a 

necessidade de programar um currículo que atenda às necessidades integrais da 

criança. Sendo assim, a linguagem escrita, como veremos a seguir, passa a ser 

importante experiência nessa etapa da Educação Básica, até para as crianças que 

ainda não sabem ler.    

 



 

3 LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Analisaremos uma das modalidades da linguagem verbal, a linguagem 

escrita, situando sua ampliação como uma das funções da Educação Infantil, a partir 

da construção de componentes que nos façam refletir sobre a relevância desse tipo 

de linguagem para as crianças. Inicialmente, definiremos seu conceito, para que, 

posteriormente, possamos entender sua presença no ensino às crianças inseridas na 

Educação Infantil, por meio do currículo proposto à essa etapa educacional. 

3.1 O QUE É LINGUAGEM ESCRITA 

Antes de tudo, a linguagem constitui prática cultural, ou seja, é uma 

atividade desenvolvida pelo homem com finalidades determinadas pelas 

necessidades do contexto no qual está inserido (MEDEL, 2012). 

A linguagem se propaga por meio do homem de várias formas: ao 

conversar, ao compreender, ao ler, ao escrever. É ativa, quando a transmitimos por 

meio de uma conversa, e receptiva, quando a recebemos por meio da compreensão. 

Além disso, não é ensinada, mas adquirida por meio da interação com outras pessoas. 

Por estes motivos, seu principal propósito seria a comunicação (GONZALEZ-MENA, 

2015). 

Jobim e Sousa (1994), próximo ao pensamento de Vygotsky (2001), 

destaca que o homem, autor das transformações sociais, utiliza a linguagem para 

construir a própria realidade e a leitura da vida, por isso, a linguagem é o que 

caracteriza o homem, é o seu diferencial. 

Na Grécia Antiga, a linguagem já era discutida pelo filósofo Heráclito de 

Éfeso (c. 540 a.C. -470 a.C.), considerado naturalista, que debatia seu significado com 

os convencionalistas, onde se destacava o filósofo Demócrito (c. 460 a.C. -370 a.C.). 

Os naturalistas acreditavam na relação intrínseca entre som e sentido, por isso, os 

nomes representariam as coisas, logo, a linguagem dependia da natureza. Já para os 

convencionalistas, a relação entre os nomes e as coisas deveria ser arbitrária, pois os 

nomes seriam formados por meio de acordos entre os homens, não havendo harmonia 

entre eles e o mundo (CARDOSO, 2012).  

Somente com René Descartes, no século XVII, surgiu a ideia de linguagem 

como representação e o pensamento seria o elo da língua com o mundo. A psicologia 
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e a linguística chegaram a defender, durante muito tempo, que a linguagem 

compreenderia a representação do pensamento. No entanto, principalmente por conta 

das ideias da psicologia social do desenvolvimento, a linguagem passou a ser vista 

como meio de comunicação, ponto de vista também defendido pelo psicólogo e 

educador russo Lev Vygotsky (1896-1934) (IBIDEM, 2012). 

Para Vygotsky (2001), é na interação com o outro que ocorre a 

comunicação, envolvendo o verbal e o não verbal. Por isso, para se comunicar, o 

homem criou sistemas de linguagens, compartilhados e utilizados pelos membros de 

seu grupo, então, a linguagem é o sistema simbólico básico dos grupos sociais. 

A linguagem requer uma operação intelectual, por conseguinte, o homem 

se destaca dos outros animais, já que ele possui a capacidade de empregar a 

linguagem de maneira racional. A linguagem produzida pelos outros seres vivos 

portadores de aparelho fonador, isto é, os sons emitidos, têm uma relação direta com 

os estados emocionais, nítida especialmente nos momentos de excitação afetiva, ou 

seja, os estados emocionais ou os afetivos causam um conjunto de manifestações 

vocais, identificadas como pré-linguagem ou pré-fala, pois não guardam nenhuma 

interação com o pensamento (VYGOTSKY, 2001).  

Para Oliveira (2011), a linguagem como forma de interação e comunicação 

é uma exclusividade da espécie humana, que possui órgãos periféricos e sistema 

nervoso central apropriados, equipamento anatômico e neurofisiológico adaptados 

para adquirir a língua de seu grupo. 

Apesar da linguagem dos outros animais não se restringir ao aspecto 

emocional, outras manifestações de linguagem são produzidas como um meio de 

contato, não mantendo, entretanto, nenhuma ligação com o intelecto. Nestes casos, 

a linguagem trata-se de uma reação instintiva ou de algo semelhante; a linguagem e 

o pensamento ainda percorreriam linhas independentes, reforçamos (IBIDEM, 2001).  

Essa mesma dissociação entre pensamento e linguagem ocorre com os 

bebês. Apesar do grito, do balbucio, das primeiras palavras e outras manifestações 

de linguagem, durante o primeiro ano de vida as crianças ainda estão em fase de 

desenvolvimento da linguagem, sem relação com o desenvolvimento do pensamento, 

momento identificado como pré-intelectual, apesar da função social da linguagem já 

poder ser identificada, pois esses sons emitidos são formas de contato com os adultos 

(IBIDEM, 2001). 



 

É por volta dos dois anos de idade que o pensamento e a linguagem se 

cruzam. A fala se torna intelectual e o pensamento verbalizado, podendo isso ser 

percebido com a necessidade da criança de ampliar seu vocabulário, indagando sobre 

o nome de cada coisa nova, e isso acontece de forma rápida. Até determinado 

momento a criança só conhecia as palavras que eram apresentadas por outras 

pessoas, mas quando pensamento e linguagem tornam-se dependentes, a própria 

criança busca novas palavras, como se descobrisse a função da linguagem (IBIDEM, 

2001). Podemos afirmar, assim, que a descoberta da linguagem materializa-se com o 

ato de pensar e para que linguagem e intelecto se cruzem é necessário que a criança 

atinja um certo nível de desenvolvimento. 

Deste modo, a linguagem seria a condição mais importante para o 

desenvolvimento do intelecto da criança, pois permitiria a interiorização de conteúdos 

históricos e culturais, tornando as naturezas social e psicológica intrinsecamente 

interligadas, ao implicar, nesse processo, a utilização de signos, que estimulam 

centenas de transformações na consciência (JOBIM E SOUZA, 1994).  

Vygotsky desenvolveu sua teoria baseando-se na relação existente entre o 

pensamento e a palavra, tornando evidente o papel do sujeito como ser histórico e 

social. Nessa mesma linha de pensamento o filósofo Mikhail Bakhtin (1895-1975) 

propagou suas ideias, criando também uma concepção de linguagem (CARDOSO, 

2012). 

Bakhtin acredita que para analisar a complexidade da linguagem é preciso 

situá-la enquanto fenômeno sócio-ideológico e considerá-lo historicamente. Desta 

forma, construiu sua concepção de linguagem a partir de críticas às correntes da 

linguística contemporânea, ao afirmar que as mesmas não julgam a língua como um 

fenômeno social (JOBIM E SOUZA, 1994). 

A linguagem é transmitida através da comunicação e, por isso, linguagem 

e comunicação seriam unidades inseparáveis. Além disso, toda comunicação 

implicaria um diálogo, isto é, um processo de interação verbal que tem como 

característica principal o caráter dialógico. Nesse processo de comunicação, Bakhtin 

destaca que ao emitirmos uma opinião para o outro, a palavra retorna ao nosso 

pensamento modificada, portanto, quanto mais falamos, mais aperfeiçoamos o 

conteúdo de nossas interações verbais (IBIDEM, 1994). 

Bakhtin, que analisou as teorias linguísticas de sua época, classificou-as 

em dois grupos: o do objetivismo abstrato, em que a linguagem é reduzida a um 
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sistema abstrato de formas, e o do subjetivismo idealista, em que a linguagem é 

reduzida à enunciação monológica isolada. O que os grupos têm em comum é a 

ausência do caráter ideológico e vivencial, o qual não pode ser desconsiderado, já 

que a língua não é um produto acabado que precisa apenas ser transmitido, pelo 

contrário, ela é dinâmica (IBIDEM, 1994). 

Diante dessas considerações, é possível afirmar que as teorias de 

Vygotsky e Bakhtin acerca da linguagem consideram-na uma forma de interação 

social, concepção essa que seria essencial no processo de ensino e aprendizagem, 

já que por meio dela a criança se perceberia como sujeito ativo, que é capaz, que 

pode produzir e transformar. Assim, percebemos a linguagem por meio de três tipos 

de perspectivas: como expressão de pensamento, como instrumento de comunicação 

e como forma de interação (CARDOSO, 2012). 

Existem diferentes tipos de linguagem. A linguagem verbal, constituída da 

linguagem oral e da linguagem escrita, pode ser desenvolvida por meio de gestos, 

expressões e imagens, portanto, é uma forma de interação entre sujeitos, isto é, 

falantes e ouvintes ou escritores e leitores (IBIDEM, 2012).  

É uma prática intelectual e cultural altamente desenvolvida, tendo como 

intuito a compreensão e a produção de sentidos, logo, não se destina, unicamente, à 

aquisição de novos conhecimentos (MEDEL, 2012). 

A linguagem verbal é também uma forma de compartilhar significados por 

meio das palavras. A linguagem oral e a linguagem escrita, modalidades dessa 

linguagem, envolvem a formação do pensamento verbal, que manifesta-se por meio 

de textos de diferentes gêneros discursivos e em diferentes contextos, havendo, 

necessariamente, alguém que escreve ou fala, considerado autor, utilizando algum 

gênero textual, para algum ouvinte ou leitor, em uma determinada situação e com 

certo objetivo (SALLES; FARIA, 2012).  

Mas essas duas modalidades se diferenciam no seu processo de formação. 

Na linguagem oral há, na maioria das vezes, a presença de um interlocutor, que 

determina o sentido de seu discurso com gestos, expressões faciais, entonação, ritmo, 

volume e intensidade da fala. Na linguagem escrita, sem a presença do interlocutor, é 

imprescindível situar o contexto e revelar o sentido do texto com o uso da pontuação 

e de expressões escritas (IBIDEM, 2012). 

Seguindo essa linha de raciocínio, a linguagem escrita exigiria do autor 

maior reflexão, organização das ideias, estrutura mais elaborada, coesão e coerência, 



 

progressão e intertextualidade, enquanto a linguagem oral permitiria maior liberdade, 

uso de dialetos e outras características pessoais (IBIDEM, 2012). 

No entanto, ao analisarmos exemplos de práticas sociais de linguagem é 

importante compreender que pode haver uma inversão das características dessas 

linguagens. A linguagem oral, por exemplo, é tida como aquela em que não há 

necessidade de planejamento, mas num seminário acadêmico esse tipo de linguagem 

exige o planejamento do interlocutor. Já a linguagem escrita, que acreditamos possuir 

caráter cortês, em uma mensagem de texto enviada pelo celular não é permeada de 

formalidade. Ou seja, o que determina suas características é o contexto em que são 

produzidas (CARDOSO, 2012). 

A semelhança entre a fala e a escrita, ao investigarmos os traços essenciais 

do seu desenvolvimento, está mais na aparência do que na essência. A linguagem 

escrita não é uma mera tradução da fala e nem o simples domínio da técnica da 

escrita. Ela é tão rica e desenvolvida quanto a linguagem oral, mas sem o caráter 

sonoro, isto é, é desprovida do aspecto mais substancial da fala, o som. Na língua 

falada, a sonoridade das palavras é pronunciada automaticamente sem a necessidade 

de sua segmentação, ao passo que na língua escrita é necessário estar atento à 

estrutura de uma palavra e desmembrá-la para reproduzi-la em sinais escritos 

(VYGOTSKY, 2001).  

A escrita também não possui um interlocutor, ou possui um interlocutor 

imaginário, logo, acaba sendo mais abstrata que a linguagem falada, já que representa 

um monólogo, uma conversa com uma folha de papel, enquanto que na oral qualquer 

situação de fala gera uma conversação. Na língua falada há a motivação de sua 

reprodução criada pela conversa e pelo diálogo, sendo seu fluxo regulado pela 

dinamicidade das situações provenientes da própria linguagem (IBIDEM, 2001). 

Na escrita, tudo deve ser dito até o final, uma situação deve ser reproduzida 

em todos os detalhes, ou seja, há necessidade de máximo desenvolvimento para que 

seu conteúdo seja decifrável pelo interlocutor, exigindo deste maior complexidade em 

suas operações mentais. O contrário acontece na falada: é abreviada ao máximo, 

cabendo omissões em suas colocações. 

Na língua escrita somos forçados a criar situações bem diversas daquelas 

da linguagem oral e representá-las no pensamento, requerendo um tratamento mais 

independente. É uma linguagem de representação e pensamento que difere da 

linguagem oral assim como o abstrato difere do concreto. Por isso, é natural que 
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linguagem oral e a escrita não percorram as mesmas etapas de desenvolvimento. 

Uma das maiores barreiras encontradas pelas crianças na apreensão da escrita é 

justamente o fato dessa linguagem ser apenas pensada, não pronunciada 

(VYGOTSKY, 2001). 

A linguagem escrita exige alto grau de consciência e intencionalidade, 

diferindo totalmente da linguagem oral, em que seu emprego e assimilação são 

inconscientes. Assim, no processo de aprendizagem, a escrita faz com que a criança 

aja de modo mais intelectual e reflita sobre o processo tanto da escrita quanto da fala. 

Do ponto de vista psicológico, a linguagem escrita diverge totalmente da linguagem 

oral, sendo a escrita a mais complexa das linguagens conscientes e intencionais. 

Diante disso, uma consideração precisa ser destacada: essa disparidade explica o 

porquê do aluno escolar apresentar discordância no desenvolvimento entre sua língua 

escrita e oral (IBIDEM, 2001). O desenvolvimento da linguagem oral inicia antes da 

apreensão da linguagem escrita, pois antes de se comunicar por meio da escrita, a 

criança já manifesta sua oralidade (DIAS, 2001).  

A escrita simboliza a linguagem e baseia-se em uma construção mental, 

por isso existe uma complexidade no sistema alfabético que vai além da simplicidade 

da relação fonema x grafema. Não é de se impressionar que a aprendizagem desse 

sistema exija um grande esforço, prescinde tempo e emana dificuldades ao longo do 

processo. Ela é a representação da linguagem. Portanto, a criação da escrita não foi 

um processo de codificação, mas um processo histórico de construção de um sistema 

de representação. A diferença essencial entre esses dois processos é que na 

codificação o novo código criado encontra uma representação diferente para 

elementos e relações predeterminados. Já na representação, elementos e relações 

não são os mesmos, são novos, portanto, esse sistema não cria uma nova roupagem, 

mas algo inédito (FERREIRO, 2001). 

A partir das considerações elaboradas, podemos concluir que a linguagem 

escrita é mais do que uma transcrição gráfica, isto é, a conversão de unidades sonoras 

em símbolos gráficos. Ela é um objeto cultural que desempenha várias funções 

sociais. Está presente nos mais variados contextos, como letreiros, roupas, 

embalagens, televisão, placas etc., assim como é utilizada pelo homem em diversas 

situações: anotações, leituras, comentários e outros.  

Já que a linguagem escrita está presente em diversificadas circunstâncias, 

a criança está imersa em um mundo de sistemas de códigos socialmente e 



 

culturalmente elaborados, os quais vai descobrindo através de um processo 

construtivo. Nesse processo, as interações com outras crianças e, principalmente, 

com os adultos fornecem condições para a inteligibilidade da escrita. Isso porque os 

que conhecem a função social da escrita disseminam-na por meio de suas ações de 

forma involuntária e as crianças acabam envolvidas com essas ações (IBIDEM, 2001), 

já que escrever, desde que alguém dê o exemplo, é algo natural para elas, por isso 

os adultos têm grande influência na aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita 

pelas crianças (GONZALEZ-MENA, 2015).  

São os adultos os responsáveis por dar às crianças a possibilidade de 

comportarem-se como leitores e escritores antes de sê-los, ofertando variadas 

oportunidades para isso, como lerem um livro de histórias, disponibilizarem papel, 

lápis, tintas etc., pois isso implicará na aprendizagem precoce do essencial das 

práticas sociais aliadas à escrita (FERREIRO, 2001). 

Portanto, quanto maior a aproximação com o material escrito, maior a 

facilidade em compreender as utilidades da linguagem oral e da linguagem escrita. 

Quanto mais a criança participa de momentos de leitura e de escrita, mais fácil será 

para ela interpretar a aprendizagem da linguagem oral e da linguagem escrita, mesmo 

que complexa (DIAS, 2001). 

Como dito anteriormente, interpretar a linguagem escrita requer um longo 

aprendizado. Primeiramente, temos que ter em mente que uma criança não aprende 

somente quando está inserida em um ensino sistemático. É comum acreditarmos que 

a língua escrita é um objeto escolar e, consequentemente, transformarmos o professor 

no único autorizado a ensiná-la (IBIDEM, 2001).  

No entanto, a criança não precisa de permissão institucional para aprender, 

ela aprende dentro e fora da escola. A escrita é uma informação extra-escolar, variada, 

com aparência desordenada e algumas vezes contraditória, mas uma informação 

válida acerca do aprendizado da criança da linguagem escrita, tal qual a linguagem 

oral que a criança adquiriu antes de ingressar na escola ao aprender a falar.  

A criança já chega à escola com um notável saber linguístico que utiliza 

inconscientemente durante sua comunicação cotidiana e que recebe por estímulos 

externos (televisão, placas, brinquedos etc). Afinal, é bem difícil imaginar que uma 

criança que cresça inserida em um ambiente permeado de textos escritos não tenha 

nenhum conhecimento desse objeto cultural até ingressar no processo de 

alfabetização escolar (FERREIRO; TEBEROSKY, 2007). 
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Nesse sentido, devemos assimilar que a escola não possui o papel de 

conferir todas as chaves de acesso à linguagem escrita, ela apenas cria condições 

para que a criança por si só as descubra. Sendo assim, mais uma vez ressaltamos 

esse importantíssimo ponto: a leitura e a escrita começam a se desenvolver antes da 

escolarização; desde o nascimento as crianças constroem complexos objetos de 

conhecimento desses elementos (FERREIRO, 2001).  

Contudo, é preciso admitir que no período escolar as crianças acabam 

tendo um progresso significativo na escrita, tendo em vista que são estimuladas – ou 

deveriam ser – a escrever todos os dias. Isso porque a linguagem escrita é 

desenvolvida pela criança a partir da própria escrita. Nos estágios iniciais, os rabiscos 

e desenhos feitos por ela não são valorizados, pois a sensação de utilizar e 

movimentar o corpo chamam mais atenção do que o produto daquele esforço. A 

posteriori, os movimentos dos braços e mãos deixam de ser mais interessantes do 

que a escrita e a criança sentirá a necessidade de nomear ou explicar desenhos e 

palavras (GONZALEZ-MENA, 2015). 

As produções espontâneas de natureza escrita da criança, ou seja, quando 

ela escreve um conjunto de palavras da maneira que acredita ser certo e entende que 

isso não é uma cópia são os indicadores mais claros das explorações que as crianças 

realizam para compreender a linguagem escrita (FERREIRO, 2001). 

Outra questão importante a ser levada em consideração é a imagem 

empobrecida da língua escrita que formulamos, na qual a criança que aprende é 

reduzida a um ser que necessita ser ensinado, desconsiderando-o enquanto sujeito 

cognoscente, pensante, capaz de construir interpretações e que é portador de ações 

(IBIDEM, 2001). 

Precisamos substituir o modelo associacionista de aquisição da linguagem, 

que afirma que a criança tende a imitar o adulto e espera passivamente o reforço 

externo para aprender, pela ideia de uma criança ativa que busca entender a natureza 

da linguagem que a cerca por meio de suas próprias ações, construindo, para isso, 

hipóteses e sua própria gramática. (FERREIRO; TEBEROSKY, 2007). 

Na primeira infância, isto é, dos 0 aos 6 anos, a base do desenvolvimento 

linguístico são as interações com o outro, das quais os bebês aprendem a participar 

sem verbalizar e, após, por meio de vocalizações, quando aumentam suas habilidades 

verbais (GONZALEZ-MENA, 2015). 



 

Com aproximadamente 4 anos, as crianças já formulam critérios para 

diferenciar o que pode ser lido e o que não pode ser lido, mesmo que não consigam 

ler. Um desses critérios é a dissociação do figurativo e do não figurativo, a partir da 

ideia de que uma figura não se lê, mesmo que possa ser interpretada. Tudo o que 

fizer oposição ao figurativo, para elas, pode ser lido (FERREIRO, 2001). 

Surge então um novo critério para o segundo grupo, o não figurativo, o qual 

perdura por muito tempo. Para as crianças, não basta que hajam letras, elas acreditam 

que é necessária uma quantidade mínima de letras para que algo possa ser lido. Há 

ainda um terceiro critério, relacionado à variedade de caracteres. Mesmo com uma 

quantidade mínima de grafias é imprescindível, para que se leia, uma variação das 

mesmas, ou seja, essas grafias não devem se repetir. Essas hipóteses de quantidade 

e variação são elaborações das próprias crianças, não ensinadas pelos adultos 

(IBIDEM, 2001). 

Na faixa etária entre 4 e 5 anos as orientações convencionais de escrita, 

isto é, da esquerda para a direita e de cima para baixo, dificilmente estão presentes. 

Próximo aos 6 anos essas orientações já passam a ser conhecidas (IBIDEM, 2001), 

mesma idade em que as crianças, geralmente, conseguem escrever seu nome e 

algumas outras palavras, criam ortografias, experimentam e exploram a linguagem, 

além de já se darem conta de que existe uma escrita convencional (GONZALEZ-

MENA, 2015). 

Nesse processo de aprimoramento de suas habilidades verbais, sejam 

orais ou escritas, um dos elementos essenciais é o livro. É por meio dos livros que as 

crianças descobrem as convenções da leitura e da escrita, manuseiam as páginas, 

aprendem a segurar o livro pelo lado certo, associam a leitura a momentos de prazer 

e intimidade quando se aconchegam para ler com outras crianças ou adultos. Até 

estarem prontas para ler convencionalmente as crianças gostam de fazer sua própria 

“leitura”, virar as páginas, apontar figuras, nomeá-las (IBIDEM, 2015). 

Tal como Gonzalez-Mena (2015), Oliveira et al. (2021) ressaltaram a 

importância dos livros para as crianças no processo de aprendizagem das linguagens 

oral e escrita, já que seu propósito central é favorecer o ingresso no mundo letrado. 

De acordo com os autores, ainda que inicialmente a forma (as características físicas) 

sobressaia ao conteúdo do livro, aos poucos a criança despertará o interesse pela 

linguagem verbal (o conteúdo).  
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Além do ganho de domínio da língua escrita, trabalhar as histórias dos 

livros, particularmente com a leitura em voz alta, demonstra um modelo de leitor à 

criança, instigando-a quanto aos comportamentos, gestos e ações produzidos durante 

a leitura. Ao mesmo tempo, substituir a contação de histórias face a face pela leitura 

fiel de um livro implica a ação de observar um objeto repleto de marcas gráficas, o que 

deixará a criança intrigada. Ela irá perceber a singularidade dessa prática e o sentido 

social de seu uso e, por meio da imitação, apreenderá aspectos essenciais para a 

aprendizagem da leitura e da escrita (IBIDEM, 2012).  

Demonstramos, por meio desta breve descrição do processo de 

aprendizagem, que as crianças na primeira infância são capazes de assimilar a 

linguagem oral e escrita, apesar das constantes discussões a respeito do momento 

em que o ensino da linguagem verbal deve iniciar (FERREIRO, 2001). 

Na Educação Infantil, por mais que sua função não seja a de alfabetizar, 

deve ser proporcionada a liberdade de experimentação da escrita em um ambiente 

com diversos sinais escritos. As crianças precisam do contato com a linguagem escrita 

e este deve ser pensado para o momento em que estão inseridas, respeitando suas 

peculiaridades e necessidades, não com vistas na preparação para o Ensino 

Fundamental, tempo determinado formalmente para a alfabetização (IBIDEM, 2001). 

3.2 LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESCOBRINDO A FUNÇÃO SOCIAL 

DA ESCRITA 

Na segunda metade dos anos 80, surge um termo no discurso dos 

especialistas da Educação e das Ciências Linguísticas: letramento. Mary Kato, em seu 

livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística”, de 1986, foi uma das 

pioneiras no uso desse vocabulário. Pouco tempo depois, em 1988, Leda Verdiani 

Tfouni, no livro “Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso”, dá o estatuto de 

termo técnico ao letramento, ao distingui-lo da palavra alfabetização (SOARES, 

2009b). No entanto, o termo letramento não é novo. Ele pode, inclusive, ser 

encontrado em dicionários bem antigos. Seu uso nos estudos linguísticos a partir 

dessa década é que é uma novidade (SILVA; LIRA, 2003). 

O vocábulo letramento é oriundo da palavra inglesa literacy, que 

corresponde ao estado ou condição daquele que aprende a ler e escrever, trazendo 

consequências sociais, culturais, políticas, cognitivas, linguísticas e econômicas ao 



 

indivíduo que sabe utilizá-la. Sua origem recente está atrelada à insuficiência do termo 

analfabetismo para enfrentar uma nova realidade social na qual as exigências de 

leitura e escrita são mais complexas do que apenas saber ler e escrever (SOARES, 

2009b). 

Isso porque a leitura e a escrita foram adquirindo cada vez mais importância 

para a vida social, sendo insuficiente apenas alfabetizar. Inicialmente, adjetivou-se a 

palavra alfabetização, difundindo-se a expressão alfabetização funcional e afirmações 

como “alfabetizar é mais do que ler e escrever” ou “alfabetizar é mais do que codificar 

e decodificar” (SOARES, 2004). Entretanto, letramento é mais que alfabetizar, é um 

estado, uma condição daquele que interage com diferentes gêneros, tipos, portadores 

e funções de leitura e escrita (SOARES, 2009b). 

Ainda conforme Soares (2009b), em 1958 a UNESCO apresentou uma 

definição para letramento, afirmando que seria ler e escrever com compreensão uma 

frase simples e culta, determinando, assim, o letramento como uma habilidade 

individual e em um contexto específico de aplicação: uma frase simples e culta. 

Contudo, letramento é uma prática social, que se relaciona com as necessidades, 

práticas e valores sociais, portanto, vai além de um atributo unicamente pessoal. 

Apesar de ter mantido o conceito de 1958, em 1978 a UNESCO julgou necessário 

introduzir a definição de pessoa funcionalmente letrada: aquela que pode participar de 

atividades que exigem o letramento, contribuindo para o funcionamento do seu grupo 

e sua comunidade. 

Da mesma forma em que ocorre na leitura, a escrita na perspectiva do 

letramento é um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas. Suas habilidades 

estendem-se da possibilidade de registrar unidades sonoras, permitindo também o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas, como a capacidade de 

transmitir um significado de maneira adequada ao leitor, a aptidão motora e 

ortográfica, o uso adequado da pontuação, o discernimento para selecionar 

informações sobre um determinado assunto, o estabelecimento de metas e a escolha 

das melhores maneiras de desenvolvê-las, a organização de um texto, entre outras 

(IBIDEM, 2009b). 

A diferença entre alfabetização e letramento, processos que devem estar 

interligados, está no uso social da leitura e da escrita. Na alfabetização, o sujeito sabe 

ler e escrever, enquanto que no letramento, ele está envolvido com as práticas sociais 

dessas duas linguagens e interage na sociedade através da reflexão, da ponderação, 
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da argumentação, dos questionamentos, da criação, da recriação dentre outras 

capacidades de modificação do mundo em que vive (SILVA; LIRA, 2003).  

Nesse sentido, uma criança pode ser letrada mesmo sem ser alfabetizada. 

Ela pode estar inserida em um ambiente repleto de livros, ouvir e observar um adulto 

ler e escrever, fingir que está lendo um livro, “escrever” uma história, dentre outras 

práticas de leitura e escrita típicas de uma criança que vive em um contexto de 

letramento. Por isso, dizemos que uma criança pode ser de certa forma letrada e não 

saber ler e escrever (SOARES, 2009b). 

Como afirma Soares (2009a): 

Atividades de letramento com a escrita podem e devem ter presença 
frequente na Educação Infantil. A todo momento, surgem oportunidades de 
registrar algo como apoio à memória, de ditar para o adulto uma carta que se 
quer enviar, de construir um cartaz sobre um trabalho desenvolvido. Efim, são 
inúmeras as situações que podem ser aproveitadas para que as crianças 
percebam a função da escrita para fins diversos e a utilizem em práticas de 
interação social (p.14).  

Portanto, na Educação Infantil devem estar presentes experiências que 

introduzam a alfabetização por meio de práticas de uso social da linguagem oral e da 

linguagem escrita, isto é, por meio do letramento, sendo essencial que as atividades 

sejam planejadas e sistemáticas para o seu maior aproveitamento, fazendo com que 

os processos de alfabetização e letramento que as crianças vivenciam fora da escola 

tenham continuidade dentro dela. 

3.3 A LINGUAGEM ESCRITA NO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

No debate dos últimos 20 anos sobre a educação de crianças pequenas no 

Brasil nasceu a necessidade de estabelecer alternativas curriculares para a Educação 

Infantil. Um dos grandes desafios tem sido a busca por um padrão que norteie o 

currículo considerando os direitos das crianças, a heterogeneidade das populações 

infantis e a diversidade do contexto institucional (SALLES; FARIA, 2012). 

Fazemos aqui uma ressalva para definirmos que o currículo da Educação 

Infantil é um conjunto de práticas que objetivam a articulação dos saberes dos 

patrimônios culturais, artísticos, ambientais, científicos e tecnológicos aos saberes das 

crianças de 0 a 5 anos, motivando a integralidade do desenvolvimento das mesmas. 

(BRASIL, 2009). 



 

Além disso, é um elemento da Proposta Pedagógica. Proposta Pedagógica 

ou Projeto Político-pedagógico é a identidade de uma instituição educativa, pois 

corresponde à forma como a mesma organiza o trabalho de educar, compartilhando 

crenças, valores e concepções (SALLES; FARIA, 2012), sendo sua elaboração de 

responsabilidade da entidade de ensino e prevista em lei: “Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: I – elaborar e executar a sua Proposta Pedagógica” (BRASIL, 1996). 

Para auxiliar na construção de um currículo, foram estabelecidas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de caráter 

mandatório, pela Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que 

agruparam fundamentos, princípios e procedimentos definidos por órgãos do 

Ministério da Educação, como o Conselho Nacional de Educação, com a finalidade de 

orientar o planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação de propostas 

pedagógicas e curriculares (BRASIL, 2009). 

Em relação à visão de criança apresentada, traz uma concepção holística 

e multifacetada no Artigo 4º: 

[...] a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito históico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
suas identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona, e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, Art. 4º). 

Além disso, ressalta a importância de creches e pré-escolas enfatizarem 

em seu trabalho as especificidades das crianças, assim como seus interesses, 

oriundos dessa faixa etária: 

O conhecimento hoje disponível autoriza a visão de que desde o nascimento 
a criança busca atribuir significado à sua experiência e nesse processo volta-
se para conhecer o mundo material e social, ampliando gradativamente o 
campo de sua curiosidade e inquietações, mediada pelas orientações, 
materiais, espaços e tempos que organizam as situações de aprendizagem e 
pelas explicações e significados que ela tem acesso. O período de vida 
atendido pela Educação Infanti caracteriza-se por marcantes aquisições: a 
marcha, a fala, o controle esfincteriano, a formação da imaginação e da 
capacidade de fazer de conta e de representar usando diferentes linguagens 
(BRASIL, 2009, p.7). 

No Artigo 8º, as DCNEI (2009) orientam que as propostas pedagógicas 

objetivem o trabalho com diferentes linguagens: 
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A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças (BRASIL, 2009, Art. 8º). 

Em seguida, complementa defendendo que para o alcance do que foi 

recomendado neste artigo, as propostas pedagógicas deverão considerar as 

condições materiais, de trabalho, espaços e tempos que assegurem “a indivisibilidade 

das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança” (IBIDEM, 2009). 

O próximo artigo menciona as práticas pedagógicas integrantes da 

proposta curricular, que devem ter como eixos norteadores as interações e as 

brincadeiras, além de propiciar experiências que envolvam as linguagens, conforme 

Artigo 9º, incisos II e III:  

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 
Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 
garantindo experiências que: 
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 [...] (IBIDEM, 2009). 

É estabelecida a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, outra resolução de caráter 

mandatório que auxilia na construção do currículo das instituições de Educação 

Infantil. Este documento reforça o que foi estabelecido pelas DCNEI (2009). 

Outras referências também podem e devem ser consultadas para contribuir 

com a formulação da proposta curricular, escolhidas conforme as direções filosóficas 

e pedagógicas da instituição, desde que estejam de acordo com as normas vigentes, 

assim como normas complementares com base na Constituição Federal, na LDB e 

nas próprias DCNEI devem ser elaboradas pelos Conselhos Municipais de Educação 

ou pelos Conselhos Estaduais de Educação (no caso dos municípios que tenham se 

articulado ao Sistema Estadual de Ensino ou composto com ele um Sistema Único de 

Educação Básica) (SALLES; FARIA, 2012). 

Uma dessas referências é o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil: conhecimento de mundo (1998), documento integrante da série de 



 

documentos Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborado pelo Ministério da 

Educação.  

Reconhecendo a importância da linguagem escrita para as crianças, 

determina como objetivos das instituições de Educação Infantil capacidades 

relacionadas à escrita, que permitam às crianças: 

Familiarizar-se aos poucos com a escrita por meio da participação em 
situações nas quais ela se faz necessária e do contato cotidiano com livros, 
revistas, histórias em quadrinhos etc; 
Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão, 
interessando-se por conhecer vários gêneros orais e escritos e participando 
de diversas situações de intercâmbio social nas quais possa contar suas 
vivências, ouvir as de outras pessoas, elaborar e responder perguntas; 
Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros 
portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se 
faça necessário; 
Interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma 
convencional; 
Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações 
do cotidiano; 
Escolher os livros para ler e apreciar (BRASIL, 1998, p.131). 

A oralidade, a leitura e a escrita devem se complementar e, por isso, é 

essencial que sejam trabalhadas de forma integrada. Por isso, são sugeridos 

conteúdos que possibilitem o domínio da linguagem em suas múltiplas circunstâncias 

e a percepção de sua função social. 

Portanto, o currículo, aqui entendido como o trabalho cotidiano da 

instituição de educação infantil, deve contemplar a linguagem verbal de maneira a 

desenvolver e ampliar a criatividade, o encantamento, o questionamento, a 

participação e a expressividade das crianças, atendendo às suas curiosidades e, 

principalmente, o caráter lúdico, tão peculiar dos pequenos.   
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4 METODOLOGIA 

Nesta parte do trabalho, descreveremos o conjunto de métodos e técnicas 

utilizados para responder a indagação levantada no início do estudo e para atingir os 

objetivos traçados, isto é, exporemos o caminho percorrido para a construção desta 

pesquisa: a metodologia. 

A metodologia trata do como fazer, dos procedimentos, das ferramentas 

necessárias para o alcance do que foi estabelecido como meta. Portanto, sua principal 

função é conduzir o pesquisador no ato de seus estudos, garantindo, com isso, a 

produção da ciência (DEMO, 1985).  

4.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

De início, é preciso deixar claro que este estudo se encaixa no âmbito das 

ciências sociais ou humanas, tendo em vista que seu objeto de análise é socialmente 

condicionado, ou seja, sua existência depende das relações intersociais produzidas 

pela sociedade, por isso, possui particularidades no percurso metodológico do seu 

processo de pesquisa em relação às ciências exatas ou naturais (IBIDEM, 1985). 

Uma de suas mais importantes especificidades é o seu caráter 

essencialmente qualitativo. Ao ser pesquisada, vemos que a riqueza de processos 

gerada pela sociedade permite apenas um recorte de sua totalidade; por mais 

magnificente que a aproximação com a vida social e coletiva consiga ser, sempre é 

gerada uma abordagem incompleta (MINAYO, 2002).  

Logo, a exuberância da realidade não permite que esgotemos seu 

conhecimento, o que descobrimos nunca é definitivo. Em virtude da dinamicidade da 

realidade, no entanto, pressupomos que sempre haverá algo a descobrir, tornando a 

pesquisa em ciências sociais um processo interminável, que requer sucessivas 

aproximações com o objeto (DEMO, 1985). 

Toda pesquisa, enquanto atividade básica da ciência, ou seja, que permite 

o conhecimento de uma realidade, nasce de uma indagação, um problema ou uma 

dúvida (MINAYO, 2002). Nesse sentido, nossa pesquisa teve como ponto de partida 

o seguinte questionamento: quais experiências os educadores podem trabalhar a 

linguagem escrita com as crianças da Educação Infantil de forma a produzir uma 

aprendizagem significativa?  



 

4.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

O método científico, independente de seu tipo, compreende a teoria da 

investigação e se propõe a realizar o descobrimento, a colocação precisa, a procura 

de conhecimentos ou instrumentos relevantes e a tentativa de solução do/para o 

problema com auxílio dos meios identificados, a invenção de novas ideias ou produção 

de novos dados empíricos, a obtenção de uma solução, investigação das 

consequências da solução obtida, a prova da solução e a correção das hipóteses, 

teorias, procedimentos ou dados empregados (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Desta forma, preferimos o método de abordagem dialético, específico das 

ciências sociais, que não vê a história como um complexo de coisas acabadas 

(DEMO, 1985). Ele concebe o mundo como um conjunto de processos em que os 

objetos não são analisados na sua aparência estática, mas em movimento. Assim, 

nenhum objeto está acabado, mas em constante transformação e desenvolvimento, 

dando origem a um novo objeto. Portanto, o processo social ou o fenômeno  precisa 

ser compreendido nas suas determinações e transformações promovidas pelos 

sujeitos (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

Esse método busca encontrar na parte a relação com o todo, tendo em 

vista que nenhum objeto pode ser analisado isoladamente, pois os fenômenos estão 

organicamente interligandos, dependendo uns dos outros e condicionados pelos 

outros. Resumidamente, os aspectos da realidade estão presos por laços necessários 

e recíprocos (IBIDEM, 2003). 

Sendo nosso estudo voltado para as características subjetivas do objeto 

investigado, a abordagem mais adequada foi a de natureza qualitativa, já que 

responde a questões particulares da realidade que não conseguem ser quantificadas, 

podendo ser definida como a abordagem que 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p.21-22). 

4.3 NATUREZA DO ESTUDO 

Quanto à natureza, a pesquisa pode se destinar a duas finalidades: 

pesquisa científica pura ou pesquisa aplicada. A pesquisa científica pura, também 
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intitulada teórica ou básica é aquela que busca melhorar o conhecimento, isto é, 

propõe a articulação de conceitos a fim de gerar novos conhecimentos (MINAYO, 

2002). No entanto, não prevê aplicações práticas para a solução de problemas 

(ZANELLA, 2011). 

Já a pesquisa utilizada neste estudo, caracterizada como aplicada, propõe 

gerar conhecimentos para a aplicação prática (GIL, 2002). Sua finalidade é solucionar 

os problemas humanos, além de contribuir teoricamente com setores específicos do 

conhecimento (ZANELLA, 2011). 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE MATERIAL 

Os procedimentos adotados para a coleta de dados, ou seja, os 

procedimentos técnicos, foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

Diferente de outros estudos que apenas em certos momentos faz uso destes 

procedimentos, nosso trabalho foi executado exclusivamente por meio de fontes 

bibliográficas e documentais.  

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base no material já existente 

sobre o tema/problema do estudo. A pesquisa documental é muito semelhante à 

bibliográfica, seguindo, inclusive, os mesmos passos. A diferença entre esses dois 

procedimentos está na fonte de pesquisa. Na bibliográfica, são consultados livros e 

artigos, enquanto na documental há uma vasta gama de referências, como 

regulamentos, leis, ofícios, boletins, jornais e outros (GIL, 2002).  

4.5 ETAPAS DO ESTUDO 

Tendo em vista a aproximação existente entre pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental, seguimos as oito fases da pesquisa bibliográfica sugeridas por 

Marconi; Lakatos (2003) para dar início ao estudo: a escolha do tema; a elaboração 

do plano de trabalho; a identificação; a localização; a compilação; o fichamento; a 

análise e interpretação; e a redação. 

Na fase de escolha do tema, como o nome sugere, selecionamos o tema 

que desejamos desenvolver: linguagem escrita na Educação Infantil. É importante 

mencionar que essa escolha significou levar em consideração fatores internos, como 

a compatibilidade com a qualificação pessoal dos pesquisadores (formação e pós-



 

graduação), as inclinações e afinidades, e a possibilidade de investigação científica 

do assunto; além de fatores externos, tal como a existência suficiente de obras 

relacionadas ao tema. 

Em seguida, na fase de elaboração do plano de trabalho, levando em 

consideração a estrutura de um trabalho científico, dividimos o tema em tópicos 

relacionados: infância, criança, Educação Infantil, linguagem, linguagem escrita, 

letramento, currículo na Educação Infantil e prática pedagógica. Isso se fez necessário 

para que visualizássemos as categorias que seriam analisadas, prezando pela 

coerência e coesão na elaboração do estudo. 

Nesse momento, incluímos uma outra fase, apesar de não estar prevista 

em Marconi; Lakatos (2003): a fase exploratória. Nela, investigamos de maneira 

preliminar o objeto, as teorias pertinentes, o percurso metodológico apropriado e 

outras questões operacionais para a elaboração do projeto de pesquisa. O projeto foi 

basicamente o mapeamento do caminho que seria seguido durante a realização da 

investigação, isto é, os rumos do estudo. Foi aqui que delimitamos o tema, 

construímos objetivos, justificativa, pressupostos conceituais, metodologia, 

cronograma e referências. 

Dando prosseguimento, partimos para as fases de identificação, de 

localização e de compilação, elaboradas em conjunto. Realizamos o levantamento 

bibliográfico e documental de obras, artigos, leis, normativas e outros relacionados ao 

tema, tendo em vista cada categoria a ser aprofundada. 

Nas categorias infância e criança, escolhemos Ariès (2016), Kuhlmann 

(1998), Kramer (2003), Ribeiro e Bessa (2016) e o documento “Fundamentos da 

Educação Infantil”, da Universidade Castelo Branco (2008).  

Na categoria Educação Infantil, foram apreciados os autores Bujes (2001), 

Craidy (2001), Lopes (2009), Medel (2021), Oliveira (2011), Oliveira et al. (2021), 

Soares-Silva et al. (2011) e Sousa (1996), os documentos “Plano Nacional de 

Educação 2014-2024” (2014b) e “Dúvidas mais frequentes sobre Educação Infantil” 

(2013), as “Orientações Curriculares para a Educação Infantil”, Ceará (2011), as leis 

nº 4.024/61, nº 5.692/71, nº 8.069/90, nº 9.394/96, nº 10.172/01, nº 13.005/14 e nº 

11.494/07, a Constituição Federal do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) e a Resolução nº 

5/2009. 

Nas categorias linguagem e linguagem escrita, lidamos com os autores 

Cardoso (2021), Dias (2001), Ferreiro (2001), Ferreiro; Teberosky (2007), Gonzalez-
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Mena (2015), Jobim e Sousa (1998), Medel (2021), Salles; Faria (2021), Vygotsky 

(2001).  

Na categoria letramento, utilizamos Soares (2004) e (2009a e 2009b), Silva; 

Lira (2003); na categoria currículo na Educação Infantil, baseamo-nos em Salles; Faria 

(2021), na Resolução nº 5/2009, no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil: conhecimento de mundo (1998) e na Constituição Federal do Brasil de 1988 

(BRASIL, 1988). 

Na categoria de prática pedagógica, na qual realizamos um compilado de 

atividades que podem ser seguidas pelos professores em sua rotina diária, 

pesquisamos os autores Bajard (2021), Brandão; Carvalho (2011), Cardoso (2021), 

Medel (2021), Oliveira et al. (2021), Salles; Faria (2021) e o documento do Ministério 

da Educação (2021). 

Na fase do fichamento, fizemos a leitura do material apurado, ordenamos 

as ideias e selecionamos o que de fato era relevante para este estudo. Para isso, 

utilizamos o fichamento de citações, que reproduz fielmente frases e sentenças do 

material consultado. Contudo, não fizemos o uso das fichas, tudo foi digitado e salvo 

em documentos criados no Word, facilmente consultados na próxima fase.  

Na fase de análise e interpretação, os fichamentos foram examinados, 

possibilitando a estruturação de juízos sobre o tema. Consideramos essa uma das 

fases mais importantes da pesquisa, pois é 

[...] através da qual tomamos conhecimento da produção existente; podemos 
aceitá-la, rejeitá-la e com ela dialogar criticamente. Sobretudo em ciências 
sociais a leitura bibliográfica é vital, porque, mais do que resultados já obtidos, 
temos discussões intermináveis, que só conseguimos acompanhar pela 
leitura assídua (DEMO, 1985, p.22).  

Conseguimos dados suficientes para estabelecermos conclusões, 

empregando alguns métodos de procedimento, concomitantemente. O método 

histórico, que prevê uma relação nas atuais formas sociais com sua origem no 

passado, empregado ao discorremos sobre a história da Educação Infantil, tendo em 

vista a importância de investigarmos suas raízes para compreendermos sua função 

atual na sociedade. O método comparativo, que se materializa na investigação de 

semelhanças e diferenças, usado para diferenciarmos infância e criança, pois permite 

a comparação entre fatos do presente e do passado ou de diferentes estágios de 

desenvolvimento e de sociedade. O método monográfico, que permite a limitação da 



 

pesquisa a uma determinada categoria, em nosso caso, à Educação Infantil, 

mantendo ligação com as outras categorias, mas determinando indivíduos específicos 

(crianças de 0 a 5 anos), instituições específicas (creches e pré-escolas), profissão 

específica (pedagogos e/ou outros professores atuantes na Educação Infantil) para 

estudar o fenômeno pretendido. 

Por fim, a fase de redação, parte final de toda pesquisa, a qual consistiu na 

transcrição deste trabalho dissertativo, apresentando as conclusões alcançadas na 

fase de análise e interpretação das fontes bibliográficas e documentais.   
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5 ANÁLISE SOBRE AS ATIVIDADES PROPOSTAS 

Nesta parte do estudo, exibiremos um conjunto de práticas acerca da 

linguagem escrita para as crianças da Educação Infantil, tendo sido as evidências 

apresentadas anteriormente necessárias para a compreensão da importância do 

contato das mesmas com a linguagem escrita. Assim, a partir da concepção de 

diversos autores que propuseram experiências capazes de orientar o trabalho dos 

professores em seu cotidiano de interação com os alunos, apontaremos atividades de 

forma a enfatizar o como fazer e as aprendizagens proporcionadas, facilitando o 

entendimento e a aplicação delas. 

Presenciamos o interesse cada vez mais cedo das crianças pela escrita, 

antes mesmo dos professores a apresentarem formalmente. Mas trabalhar linguagem 

escrita com crianças na Educação Infantil não pode ser uma prática mecânica, sem 

sentido e com foco apenas no código escrito. O trabalho deve satisfazer a curiosidade 

da criança, sem esperar que ela domine o sistema alfabético da escrita, mas seja 

capaz de pensar sobre ele, desenvolva o gosto de escrever e descubra o que é 

necessário para fazê-lo (CEARÁ, 2011). 

Por isso, é necessário desenvolver experiências prazerosas que forneçam 

o contato com os diferentes gêneros escritos, com a leitura diária de textos pelo 

professor, com o incentivo ao manuseio de livros, revistas e outros, e com a produção 

de textos, mesmo sem a criança saber ler e escrever convencionalmente. 

É preciso atentar que as experiências pautadas na ideia de prontidão 

realizadas na Educação Infantil são ineficazes, como apontaram diversos estudos, 

visto que ao utilizar tal metodologia, o professor acaba desenvolvendo atividades 

repetitivas, automáticas, desmotivadoras e descontextualizadas, como é o caso das 

tarefas de cobrir vogais ou numerais e desenhos, por exemplo (MEDEL, 2012).   

Nesse sentido, com o intuito de garantir situações diversificadas, 

significativas e proporcionadoras de aprendizagem, exemplificaremos atividades que 

envolvem a linguagem escrita na Educação Infantil, sem torná-las cansativas para as 

crianças, discorrendo pelas perspectivas dos autores ao recomendarem esperiências 

que envolvem essa modalidade para, em seguida, apresentá-las e comentá-las.   

 



 

5.1 SUGESTÕES DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Cardoso (2021) acredita que a criança percebe e relaciona-se com a 

linguagem escrita quando interage com textos que se encontram ao seu redor, daí a 

importância de garantir uma rotina permeada de experiências que envolvam a leitura 

e a escrita diariamente. Segundo a autora, essas experiências, além de serem 

interessantes para as crianças, fazem-nas refletir e avançar na aprendizagem das 

linguagens. Salienta que para que a criança se transforme numa leitora é preciso que 

haja o contato com materiais escritos e a interação com outros leitores. 

Assim, defende que é possível trabalhar as capacidades de decodificação 

a partir de letras do nome da criança ou outras palavras relevantes e considera 

interessante que sejam propostas atividades que a criança possa “ler sem saber ler”. 

Suas sugestões de práticas são baseadas na importância da função social dos textos 

e das interações, buscam facilitar o trabalho com gêneros orais e escritos no dia a dia 

da sala de aula de modo a proporcionar uma aprendizagem significativa da criança, 

sugere que as atividades façam parte da rotina regularmente e que sejam facilitadas 

em roda, uma que vez que o trabalho dessa maneira contribui para a troca de 

informações, comunicação e experiências, criando a ideia de unidade.  

Como veremos em seguida, na Quadro 1, selecionamos oito atividades 

recomendadas por Cardoso (2021). 

Quadro 1 – Atividades de linguagem escrita para a Educação Infantil propostas 

por Cardoso (2021) 

Atividades 

Atividade 1 – O registro da rotina diária 

Atividade 2 – A chamada: um exemplo de como explorar a leitura dos nomes dos integrantes do 
grupo 

Atividade 3 – A roda de escolher e cantar músicas 

Atividade 4 – Roda de histórias 

Atividade 5 – A roda de biblioteca 

Atividade 6 – Leitura e escrita com letra de música e com parlenda 

Atividade 7 – Convite para o lançamento de um livro de receitas 

Atividade 8 – A roda de novidades 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.65-85). 
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Na primeira atividade, descrita na Quadro 2, o registro da rotina diária da 

turma será escrito pelo professor no quadro ou em um cartaz, podendo vir 

acompanhado de desenhos, dependendo da faixa etária das crianças. O importante 

nessa atividade é a construção de hipóteses, pelas crianças, sobre o sistema de 

escrita. 

Quadro 2 – Atividade 1 proposta por Cardoso (2021) 

O registro da rotina diária 

Gênero explorado Lista (tomar notas). 

Encaminhamentos 
A forma como será realizado esse registro variará de acordo com a faixa 
etária, mas é interessante que ela seja escrita, e pode vir acompanhada 
por desenhos, nos casos das turmas de crianças de 2 e 3 anos. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Perceber a maneira como as pessoas registram suas notas no 
dia a dia; 

 Ampliar o vocabulário, pois há palavras que surgirão todos os 
dias na rotina, como “roda”, “parque”, “lanche” e “saída”. A ideia 
é que essas palavras, por serem mencionadas frequentemente, 
com o tempo acabem sendo memorizadas pelas crianças e 
sirvam como referência quando elas estiverem pensando e 
elaborando hipóteses sobre o sistema de escrita; 

 Conhecer nomes de objetos, ambientes e eventos significativos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.65) 

A segunda atividade, na Quadro 3, apresenta uma forma de trabalhar a 

chamada saindo do tradicional, impulsionando a criança a conhecer o próprio nome 

como elemento de identidade e a identificar o nome de seus colegas. Além disso, 

proporciona às crianças o contato com diferentes materiais escritos (ficha e cartaz 

com lista). 

Quadro 3 – Atividade 2 proposta por Cardoso (2021) 

(continua) 
A chamada: um exemplo de como explorar a leitura dos nomes dos integrantes do grupo 

Gênero explorado Lista (tomar notas). 

Encaminhamentos 

Esqueça-se daquela chamada convencional, em que o professor pega 
uma lista e chama os alunos e eles respondem: “presente!”. Aqui, o termo 
“chamada” empresta do significado tradicional apenas o fato de que todos 
querem, sim, saber quem veio à aula ou não. Para isso, é preciso ter na 
sala de aula um cartaz que contenha uma lista com o nome dos 
integrantes do grupo, em ordem alfabética, além de fichas soltas com o 
nome de cada aluno. Primeiro, o professor pode perguntar: “quem faltou 
hoje?”, e esperar as respostas, ao mesmo tempo em que ajuda a turma 
na tarefa. 

 



 

(conclusão) 
A chamada: um exemplo de como explorar a leitura dos nomes dos integrantes do grupo 

Encaminhamentos 

Depois, pode deixar as fichas dos ausentes em algum lugar ou agrupadas 
em um cartaz. Dessa maneira, as crianças vão, aos poucos, 
memorizando, também, a escrita com os nomes dos colegas. O desenho 
(ou foto) no cartaz com os nomes dos integrantes do grupo só é 
recomendável no caso de crianças de até 3 anos. A partir dessa idade, o 
desenho deve ser retirado para que as crianças passem a atentar para a 
palavra. Há inúmeras atividades e brincadeiras que podem ser realizadas 
com as fichas dos nomes dos alunos. Exemplos: o professor pede a cada 
aluno que encontre a ficha com o seu nome. Quando todos, ou grande 
parte do grupo, já tiver feito isso com tranquilidade, o professor pode pedir 
a cada um que coloque a ficha na sua frente e solicitar que uma criança 
(ou uma dupla) saia da sala. Enquanto essa criança (ou a dupla) estiver 
fora, troca-se o nome de duas crianças e quem estiver fora terá de 
descobrir quem não está com o nome certo. É necessário que as crianças 
que forem escolhidas para sair da sala queiram fazer isso e elas precisam 
ter percepção da troca, mesmo que, para isso, necessitem de ajuda. O 
professor pode também escolher um nome e cobri-lo com uma tira de 
papel. Depois, vai descobrindo letra por letra até que os alunos 
descubram o nome oculto. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Memorizar a escrita do próprio nome e do nome dos colegas; 
 Descobrir letra por letra do nome de cada criança, que servirão 

como referência no momento de escrever, além de ser uma 
maneira significativa de aprendizagem, sem contar que 
reconhecer o nome do colega na ficha individual, dependendo da 
faixa etária, representa um grande desafio; 

 Conhecer o próprio nome como elemento de sua identidade; 
 Explorar diferentes portadores textuais escritos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.66) 

A terceira atividade, Quadro 4, traz a relevante tarefa de musicalizar. É uma 

experiência completa e prazerosa para a criança, a qual desenvolve a motricidade, 

fortalecendo a musculatura e o desempenho físico de modo geral, estimula a fala, 

reforçando o caráter emotivo das palavras e a aquisição de vocabulário, a capacidade 

de memorização, instigada pela musicalidade dos versos, a socialização, a livre 

expressão, a prática de ações coletivas e a emoção.  

Quadro 4 – Atividade 3 proposta por Cardoso (2021) 

(continua) 

A roda de escolher e cantar músicas 

Gênero explorado Poesia. 

Encaminhamentos 

As crianças têm várias maneiras de escolher sua música preferida. Mas, 
o professor pode apresentar situações que propiciem a escolha. Isso, 
além de proveitoso, pode ajudar a desenvolver a autonomia das crianças, 
já que elas terão de escolher algo que será realizado pelo grupo  



 

 

 

 

 

71 

 

 
 

(conclusão) 
A roda de escolher e cantar músicas 

Encaminhamentos 

todo. Primeiro, é preciso que o grupo possua um repertório de músicas, 
que é constituído ao longo do ano. Nesse repertório, é importante que 
haja sempre muita música popular, do cancioneiro regional. Assim, as 
canções que a criança aprende na escola também podem ser repetidas 
em casa, valorizando, com isso, a cultura do país. Quando todos 
reconhecerem bem as músicas, é o momento de anotá-las em um cartaz 
Esse cartaz poderá ser produzido de diferentes maneiras, o que 
dependerá do grupo e da faixa etária. Com crianças de até 3 anos, é 
interessante que o nome da música venha acompanhado de um desenho 
para que elas possam escolher cada canção pela respectiva figura. No 
caso dos alunos mais velhos (de 4 a 5 anos), o cartaz pode conter 
desenhos das próprias crianças ou só os títulos das músicas. A escolha 
da música pode se tornar uma ótima brincadeira, quando um aluno diz a 
música que quer cantar e o grupo tem de descobrir em que lugar o nome 
da música está escrito. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Diferenciar o desenho da escrita;  
 Criar e acionar estratégias para conseguir ler o que está escrito, 

mesmo que não saiba fazê-lo convencionalmente; 
 Descobrir em que lugar o nome da música está escrito; 
 Desenvolver a autonomia e independência das crianças;  
 Ampliar o repertório vocabular (principalmente, no caso das 

crianças de até 3 anos), além de ser um momento prazeroso em 
que se podem trabalhar ritmo, pulso, coordenação motora (ao 
bater palmas e pés, dançar), etc. A produção do cartaz e a 
escolha da música podem se tornar um momento de leitura, em 
que ele, por meio de questões, ajudará a criança a criar e a 
acionar estratégias para conseguir ler o que está escrito, mesmo 
que não saiba fazê-lo convencionalmente. Depois de um período, 
as crianças memorizam o título de músicas ou mesmo acabam 
conseguindo ler por meio das estratégias de leitura. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.68-69). 

A quarta atividade, Quadro 5, é capaz de auxiliar o professor a estimular a 

curiosidade da criança, dando dicas de como promover questionamentos sobre as 

histórias contadas, tornando o momento instigante. Permite o encontro da criança com 

a linguagem escrita, por meio das histórias, assim como amplia os horizontes e 

conhecimentos da criança sobre o mundo que as cerca. 

Quadro 5 – Atividade 4 proposta por Cardoso (2021) 

(continua) 
A roda de histórias 



 

Gênero 
explorado 

Depende do livro escolhido pelo professor. Pode ser um conto de fadas, uma lenda 
indígena, um conto africano, uma fábula, um poema. É importante variar. 

(conclusão) 
A roda de histórias 

Encaminhamentos 

Esta é uma atividade para todos os dias (das crianças de até 6 anos). O 
professor escolhe previamente um livro e lê a história para um grupo. Antes 
de iniciar propriamente a leitura, é importante conversar com os alunos a 
respeito do livro, mostrando o motivo da escolha do título. Quando o 
professor lê para as crianças, propicia a elas a chance de conhecer e, aos 
poucos, se apropriar desse tipo de comportamento. Por meio desse 
“aquecimento” as crianças poderão já fazer algumas antecipações sobre o 
conteúdo do texto, o que é uma capacidade de leitura importante a ser 
explorado. A escolha do livro deve contemplar a faixa etária das crianças, 
mas escolher livros para crianças de até 3 anos não necessariamente 
significa escolhe livros fáceis, curtos ou simples. Nessa faixa etária, é preciso 
ouvir a leitura de muitas histórias, como os contos de fadas tradicionais, as 
histórias que narram situações sobre o cotidiano, histórias com repetições, 
entre outras. As crianças de 4 a 6 anos já têm total condição de ouvir 
histórias mais longas. Para essa faixa etária, continuam valendo contos de 
fadas, fábulas, contos populares, mitos, lendas, entre outros tipos de 
narrativas. É até possível ler, em capítulos, um livro um pouco mais longo. 
As parlendas, poesias e as quadrinhas são bem vindas em qualquer faixa 
estaria. Sugerimos a leitura da história em roda, pois o professor pode ler e 
mostrar as ilustrações em seguida, ou segurar o livro virado para o grupo e 
ler a histórias ao mesmo tempo em que as crianças veem as ilustrações. Em 
roda, todos enxergam com facilidade o livro e o professor. O professor pode 
contar histórias em vez de ler. Para isso, quanto mais criatividade, melhor. 
Fantoches, dedoches, instrumentos musicais, panelas, colheres de pau, 
lápis, pregadores, dedos e mãos podem se transformar em personagens e 
as crianças adoram isso. Ao ter contato com as mais variadas maneiras de 
contar história, aos poucos as crianças terão condições de perceber que a 
leitura é diferente da contação de história por meio da memória, pois na 
contação as marcas e os termos da oralidade estão presentes. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Apropriar-se de comportamento leitor;  
 Habituar-se a ouvir histórias e entrar em contato com gêneros mais 

complexos, o que é muito produtivo para o processo de 
alfabetização;  

 Desenvolver novas ideias e novos conhecimentos; 
 Ampliar o repertório de histórias da criança, desde os contos 

tradicionais de fadas, até os contos populares brasileiros; 
 Estimular a compreensão da história, levando em consideração o 

contexto da mesma; 
 Ajudar na organização de suas primeiras ideias sobre o sistema de 

escrita. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.71-74). 

A quinta atividade, Quadro 6, o que a torna diferente do simples empréstimo 

de livros é que a criança terá que emitir uma opinião sobre a história do livro e, se 

inserida na rotina da criança, é fundamental para a formação de leitores. Mesmo que 
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pareça trabalhosa, é uma experiência muito importante, tendo em vista que estimula 

a leitura fora da escola. 

Quadro 6 – Atividade 5 proposta por Cardoso (2021) 

A roda da biblioteca 

Gênero explorado Relato oral de opinião, além dos gêneros dos diferentes livros escolhidos 
pelas crianças. 

Encaminhamentos 

Nessa atividade, a criança (de 4 a 6 anos) deve escolher um livro na 
biblioteca da escola ou da sala de aula e leva-lo para ler em casa (com 
ajuda dos pais ou responsáveis, é claro). O que acontecerá de diferente 
é que, ao trazer o livro, a criança dará durante a roda de biblioteca, sua 
opinião sobre a história, dirá do que se trata ou narrará algum trecho de 
que tenha gostado. Esta atividade pode ser adaptada a crianças de até 3 
anos. Elas podem levar livros para casa, mas o foco, nesse caso, está na 
formação do hábito de leitura e não no relato de opinião sobre os textos 
lidos. O professor precisa conhecer os livros que seus alunos levam para 
casa e ter a certeza de que são adequados a faixa etária. Ele também 
precisa organizar um quadro, definindo um dia na semana para que as 
crianças levem os livros e um dia para que sejam devolvidos. É 
importante que o professor fale sobre a atividade aos responsáveis pelos 
alunos, para que estes se comprometam a ajudar os filhos, 
responsabilizando-se também pelo trabalho e pela preservação dos 
livros. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Desenvolver a capacidade de elaborar a apreciação; 
 Trabalhar aspectos do comportamento leitor: como escolher um 

livro, cuidar dele e comentar a leitura, dando sua opinião; 
 Ampliar o hábito da leitura; 
 Auxiliar no processo de alfabetização da criança e na sua 

formação como leitor; 
 Propiciar momentos prazerosos de leitura em família. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.75-77). 

A sexta atividade, Quadro 7, faz o uso das letras de músicas e das 

parlendas para a construção do sistema de escrita das crianças. As letras dessas 

canções poderão ser utilizadas nas atividades de leitura e escrita das mesmas, ainda 

que de forma não convencional, fazendo-as elaborar hipóteses sobre esse sistema. É 

uma atividade realizada em grupo e a interação entre as crianças irá proporcionar uma 

aprendizagem mais significativa. 

Quadro 7 – Atividade 6 proposta por Cardoso (2021) 

(continua) 



 

Leitura e escrita com letra de música e com parlenda 

Gênero explorado Poesia e parlenda. 

 

(conclusão) 

Leitura e escrita com letra de música e com parlenda 

Encaminhamentos 

Após formar uma roda, o professor distribui a letra da música para os 
alunos para que eles cantem juntos, acompanhando o texto. Em seguida, 
ele combina com as crianças que, assim que pararem de cantar, todos 
terão de procurar no texto e pintar a última palavra que foi dita. Para que 
essa atividade seja ainda mais produtiva, o professor pode pensar em 
pequenos agrupamentos. Com a interação entre os alunos e com 
possíveis intervenções, a atividade torna-se ainda mais desafiadora, pois 
o professor pode pedir a cada grupo que procure uma quantidade de 
palavras maior ou menor, além de escolher as palavras que vão buscar, 
de acordo com as possibilidades dos alunos naquele momento (criança 
de 5 e 6 anos de idade). É interessante que as letras das músicas 
trabalhadas compunham um livro ilustrado pelos próprios alunos (ou 
coladas em um caderno). Assim, as crianças poderão consultá-lo no dia 
a dia, além de levá-lo algumas vezes para casa, para que os pais e os 
amigos conheçam as músicas que são trabalhadas na escola. O 
professor pode solicitar a cada criança que faça uma lista de suas 
músicas favoritas, reescreva a letra de uma música ou ainda propor um 
jogo de cruzadinha, que terá que ser completado com os títulos das 
músicas. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Ampliar o repertório de palavras;  
 Realizar conceituações sobre o sistema de escrita;  
 Interagir com os textos e conhecer as letras das músicas; 

perceber a função social da escrita;  
 Criar situações desafiadoras para a criança que ainda não 

escreve convencionalmente e mostrar que ela é capaz;  
 Perceber as características de diversos gêneros textuais. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.79-81). 

A sétima atividade, Quadro 8, é uma excelente oportunidade de introduzir 

diferentes gêneros textuais na rotina das crianças, assim como estimula-as a participar 

de situações cotidianas em que o uso da leitura e da escrita são necessárias. Nela, 

as crianças poderão desenvolver o comportamento de escritor, percebendo as 

características da linguagem escrita. 

Quadro 8 – Atividade 7 proposta por Cardoso (2021) 

(continua) 
Convite para o lançamento de um livro de receitas 

Gênero explorado Convite.  
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Encaminhamentos 

A atividade em questão envolve a escrita do convite do lançamento de 
um livro de receitas produzido pelo grupo de crianças de 5 e 6 anos e 
destina-se aos pais. Chamar as crianças para uma roda de conversa. 
Sentar-se em roda e começar a contar que produzirão um convite e por 
que o farão. Em seguida, apresentar a pauta e escrevê-la no quadro 

(conclusão) 
Convite para o lançamento de um livro de receitas 

Encaminhamentos 

(explorar a produção de convites, levantamento das características da 
estrutura do gênero – como é o texto). Distribuir os convites e deixar que 
as crianças, em grupos de 3, os explorem com o intuito de descobrir “o 
quê encontram” no portador. Deixar que elas, novamente em forma de 
roda, digam o que descobriram, registrando no quadro o que for dito por 
elas. Com base no registro, conversar sobre a função e as características 
que um convite deve ter e levantá-las, fazendo um esquema mais preciso. 
Fazer o levantamento das informações que esse convite, 
especificamente, precisa conter. Redigir o texto no quadro com o grupo. 
Ao concluir, fazer a revisão pontual, chamando a atenção para as 
palavras repetidas ou outro aspecto que considerar necessário. Nesse 
momento, se as crianças não sugerirem alterações, mas o professor 
considerar que o texto precisa ser mudado para garantir clareza e 
adequação, poderá sugerir algumas interferências, mostrando como o 
texto poderá ficar melhor. É possível aproveitar muitas situações de 
comunicação que acontecem na escola para realizar uma atividade desse 
tipo: escrever bilhetes para as outras turmas com perguntas sobre objetos 
desaparecidos, comunicando eventos, passeios, doenças, mudanças no 
calendário etc. Pode-se fazer com as crianças de até 3 anos, pois elas 
também devem participar de situações cotidianas em que o uso da escrita 
e da leitura são necessários. Nesse caso, as aprendizagens e os 
encaminhamentos serão diferentes dos sugeridos, mas o simples fato 
das crianças se mobilizarem para escrever algo que tenha função social 
já é uma etapa importante. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Expressar-se e emitir opiniões a respeito do texto, justificando-
as;  

 Reconhecer a estrutura textual e a função comunicativa 
características de um convite;  

 Diferenciar aspectos da oralidade e da escrita ao participar de 
uma situação coletiva de produção de texto oral com destino 
escrito. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.84-85). 

A última delas, oitava atividade, apresentada na Quadro 9, em sua fase 

inicial, envolve o que a autora intitula de produção oral com destino escrito, que 

acontece com a produção de um cartaz com os combinados do grupo, onde os alunos 

ditam e o professor é o escriba. Contudo, o principal objetivo desta atividade é o relato 

das experiências pelas crianças, que auxilia no desenvolvimento de algumas 

capacidades de linguagem, além de desenvolver o repertório das crianças. Portanto, 



 

as crianças são estimuladas a falar de si, possibilitando-lhes experiências narrativas 

de situações vividas. 

 

Quadro 9 – Atividade 8 proposta por Cardoso (2021) 

Roda de novidades 

Gênero explorado Relato de experiência vivida. 

Encaminhamentos 

Essa é uma boa atividade para o início do dia, pois os alunos geralmente 
chegam ansiosos para contar curiosidades, brincadeiras, passeios que 
fizeram ou visitas que receberam, por exemplo. Pode acontecer todas às 
segundas-feiras. O professor pode se oferecer como modelo: “nesse fim 
de semana, eu fui visitar a minha mãe e almocei na casa dela. Ela 
preparou uma feijoada deliciosa. Tem alguém que também quer contar 
alguma coisa que fez no fim de semana?”. O professor pode 
simplesmente dizer: “hoje vamos conversar sobre o que fizemos no final 
de semana. Quem quer começar contando alguma coisa que fez?”. Ou 
até pode trazer um objeto que ajude a chamar a atenção do grupo para o 
relato: “vocês estão vendo essa toalhinha de crochê? Pois é, eu que fiz. 
Alguém também quer contar alguma coisa diferente que tenha feito nesse 
fim de semana?”. Aos poucos, as crianças podem começar a querer 
trazer para a roda de novidades objetos que lembrem o que fizeram, e 
isso pode ser incentiva pelo professor. Vale lembrar que a ideia não é que 
o professor faça perguntas e o grupo as responda em coro. Por isso, é 
necessário haver um acordo no grupo sobre como esse momento deve 
acontecer. Para isso, é possível produzir um cartaz com os combinados 
do grupo a respeito da roda. Nesse cartaz haverá o registro de como será 
decidida a vez de quem falará. O cartaz será produto de discursão 
coletiva, e cabe ao professor encaminhar o processo de sua produção, a 
fim de garantir que, por meio desse acordo, as atividades possam 
transcorrer de maneira tranquila. 

Possíveis 
aprendizagens 

 Expressar pequenos fatos e experiências descrevendo situações 
vivenciadas; 

 Escutar o outro, além de expressar o seu ponto de vista; 
 Apropriar-se de diferentes estratégias de comunicação; 
 Explorar diferentes gêneros e portadores textuais escritos (cartaz 

com os combinados); 
 Conviver com práticas reais de escrita, percebendo a função 

social da mesma; 
 Conhecer as regras e combinados nas atividades que participam. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cardoso (2021, p.63-64). 

Prosseguindo nossa análise, Medel (2021) acredita que é possível realizar 

um trabalho de qualidade com crianças da Educação Infantil, desde que se tenha um 

ambiente adequado e harmonioso, sendo essencial que o educador que atua nesse 

segmento esteja sempre refletindo acerca de sua prática pedagógica e da importância 

de seu trabalho, pois a Educação Infantil é fase vital para o desenvolvimento geral da 
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criança. Afirma ainda que nesta etapa a criança dará início à aprendizagem da leitura 

e da escrita, que serão de grande importância na sua alfabetização. Logo, considera 

importante que o educador ofereça experiências de aprendizagens pertinentes à faixa 

etária das crianças e tenha expectativa de que elas têm a possiblidade de aprender. 

A autora defende que o professor deve evitar atividades repetitivas, 

mecânicas e desmotivadoras ao trabalhar com a linguagem escrita. Adverte que as 

experiências de aprendizagem devem ter diferentes propósitos, além de serem 

desafiadoras e também definiu os aspectos para avaliar em cada uma delas, pois 

estes contribuem para melhorar os processos educativos, assim como proporcionam 

a reflexão do educador sobre quais experiências podem ser ampliadas, seus níveis 

de sucesso alcançados com as crianças, com a finalidade de melhorar 

constantemente suas práticas. Apresentamos, na Quadro 10, três atividades 

recomendadas por Medel (2021), onde as interações e trocas de variadas 

possibilidades de aprendizagem estarão garantidas. 

Quadro 10 - Atividades de linguagem escrita para a Educação Infantil propostas 

por Medel (2021) 

Atividades 

Atividade 1 – Jogando com as palavras 

Atividade 2 – Buscando palavras 

Atividade 3 – Chegou carta para mim 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Medel (2021, p.148-153). 

Na primeira, vista na Quadro 11, o destaque é a brincadeira com as rimas 

a partir dos nomes próprios das crianças para, posteriormente, envolver outras 

palavras previamente confeccionadas pelo professor. A autora coloca como aspectos 

fundamentais trabalhar em grupos, para facilitar as interações, e compartilhar essa 

experiência com as famílias, que poderão jogar com seus filhos em casa, participando 

ativamente da aprendizagem deles.  

Quadro 11 – Atividade 1 proposta por Medel (2021) 

(continua) 
Nome da experiência de aprendizagem: Jogando com as palavras 



 

Âmbitos de experiência 
para a aprendizagem Comunicação 

Núcleo de aprendizagem Linguagem oral 

 
(continuação) 

Nome da experiência de aprendizagem: Jogando com as palavras 

Eixo de aprendizagem Preparação para a leitura 

Aprendizagem esperada Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas 

Início 

O educador convidará as crianças para brincarem com as rimas. 
Começará com os nomes próprios das crianças do grupo. Para 
exemplificar, exibirá no quadro o nome “Roberto”, solicitando que 
as crianças o repitam em voz alta e perguntará por outros nomes 
que terminam com “-to”. Complementará dando outros exemplos: 
“Alberto, Norberto, Gilberto”. Continuará fazendo o exercício 
com vários nomes próprios das crianças. Logo aumentará o grau 
de dificuldade do jogo, convidando-as a inventar orações com 
rimas. O educador fará o enunciado e as crianças complementarão 
a rima, por exemplo: “eu me chamo Emília e gosto muito da minha 
família”. “Eu me chamo Marisol e gosto muito do sol”. “Meu nome 
é Mariana e gosto muito de andar na grama”. Cada uma das 
criações será escrita pelo educador no quadro ou com uma caneta 
pilot numa folha de papel afixada ao quadro. À medida que as 
palavras forem sendo escritas, o educador as falará em voz alta. 
Ele destacará as sílabas finais com a caneta pilot, quando houve 
uma rima efetivamente. 

Desenvolvimento 

Posteriormente, o educador convidará as crianças a formar grupos 
para jogar com as palavras. Cada grupo terá cartões (de cartolina 
branca) com uma imagem em um lado e, no reverso, com a palavra 
correspondente. Cada grupo terá um conjunto de cartões. O 
educador explicará que as crianças deverão juntar todas as 
palavras que rimem e as apoiará, incentivando-as para que 
busquem as semelhanças nas palavras e apoiem-se nas imagens. 
 
Recursos pedagógicos: quadro branco, caneta pilot, folha de 
cartolina ou papel-cartão branco, figuras ou desenhos 
correspondentes às palavras e às rimas destas, contact 
transparente para encapar os cartões para protegê-los. 

Encerramento 

Para finalizar, o educador pedirá que cada grupo apresente aos 
companheiros o conjunto de palavras que rimam. O restante do 
grupo poderá intervir se observarem que algumas palavras não 
rimam ou se conhecerem outras palavras que tenham o mesmo 
som final. A seguir, o educador iniciará um diálogo para saber o 
que as crianças aprenderam com a experiência; algumas 
perguntas podem ser feitas: “o que vocês aprenderam com essa 
atividade (experiência)?”, de que vocês mais gostaram?”, “com que 
palavras vocês mais gostaram de fazer rima?”, “como vocês 
perceberam quando as palavras rimavam?”. 
 
Trabalho com a família: o educador falará sobre o objetivo e a 
importância que esta experiência tem para as crianças iniciarem na 
leitura e na escrita posteriormente: ele solicitará aos pais que 
perguntem aos seus filhos que jogo fizeram com seus nomes e os 
convidem a jogar com seus filhos. 
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Avaliação 

As palavras entregues foram compreensíveis para as crianças? A 
organização das crianças favoreceu o desenvolvimento da 
experiência (atividade)? O tempo destinado à experiência foi 
suficiente? 

(conclusão) 
Nome da experiência de aprendizagem: Jogando com as palavras 

Avaliação 

Para saber mais: as crianças que desenvolveram a consciência 
fonológica percebem a existência de palavras curtas e mais longas, 
há palavras com sons finais similares (aliterações); reconhecem 
que as palavras são compostas por sílabas, sem que as crianças 
conheçam o significado de uma sílaba, sem perceberem que as 
palavras são compostas por pequenos segmentos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Medel (2021, p.148-149). 

Na segunda atividade, Quadro 12, as crianças serão convidadas a 

encontrar palavras novas, de forma lúdica, em uma troca de conhecimentos 

proporcionada pela leitura da história confeccionada e ilustrada pelo professor e pelas 

crianças. Envolve ainda as múltiplas linguagens, favorecendo uma aprendizagem 

diversificada. 

Quadro 12 – Atividade 2 proposta por Medel (2021) 

(continua) 
Nome da experiência de aprendizagem: Buscando palavras 

Âmbitos de experiência 
para a aprendizagem Comunicação 

Núcleo de aprendizagem Linguagem verbal 

Eixo de aprendizagem Preparação para a leitura 

Aprendizagem esperada Reconhecer palavras à primeira vista a partir de suas 
características gráficas. 

Início 

O educador organizará o grupo de crianças em semicírculo e criará 
o clima tranquilo e agradável. Ele convidará as crianças para 
conhecerem uma história nova. Para isso, o educador deverá 
conseguir uma história com ilustrações bem grandes; ele poderá 
ampliar as ilustrações de um livro de histórias e digitar o texto. Ele 
deverá realizar a leitura da história em voz alta, clara e fazendo 
inflexões de voz. Antes de começar, o educador deverá mostrar a 
história e solicitar que as crianças façam pré-visões a respeito do 
texto. O educador poderá perguntar a elas, por exemplo: “vocês 
acham que a história é sobre o quê?”, “por quê?”. O educador lerá 
o texto várias vezes, de maneira que as crianças se familiarizem 
com ele. 



 

Desenvolvimento 

O educador convidará as crianças a trocar as imagens do texto por 
palavras. Cada vez que aparecer uma ilustração, pedirá que as 
crianças falem em voz alta a palavra que deverá estar no texto. Ele 
convidará uma criança para recontar a história em conjunto com as 
demais crianças. Mostrar às crianças que existem palavras no texto 
que podem ser substituídas por outras (sinônimas). Por exemplo: 
“a princesa era muito bonita”. “A princesa era muito bela”. 

 
(conclusão) 

Nome da experiência de aprendizagem: Buscando palavras 

Desenvolvimento 
Recursos pedagógicos: livro de história, ilustrações do texto 
ampliadas. 

Encerramento 

Para finalizar, o educador solicitará que as crianças façam 
desenhos dos personagens, situações ou objetos que aparecem 
na história. Pedir às crianças para criarem outras histórias, 
desenhando-as e contando-as para o educador que, à medida que 
a criança for contando-a, deverá ir escrevendo-a. 
 
Trabalhando com a família: o educador explicará à família as 
experiências que estão sendo realizadas para a preparação para a 
leitura a fim de que em casa possam realizá-las com seus filhos. 
Para isso, o educador deverá enviar um livro de histórias pelas 
crianças num dia da semana pré-estabelecido e combinado com os 
pais com antecedência, na sexta-feira, por exemplo. As crianças 
deverão retornar com o livro na segunda-feira para a escola. O 
educador deverá pedir à algumas crianças que contem a história 
para os demais na rodinha. No dia seguinte, solicitará a outras que 
contem, até que todas tenham contado. 

Avaliação 

A experiência de aprendizagem permitiu às crianças terem contato 
com a escrita? Por quê? Que aspectos da prática pedagógica 
precisam melhorar para a experiência seguinte? Como foi 
favorecida a metacognição no encerramento da experiência?  
 
Para saber mais: cada vez que se integre ao Cantinho da Leitura 
um novo texto (história), é importante que o educador elabore uma 
ficha que compreenda: fotocópia da capa, autor, ilustrador, ano de 
publicação, resumo do livro, tipo de texto (conto, lenda, poesia, 
história em quadrinhos). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Medel (2021, p.150-151). 

Na última atividade selecionada, temos a introdução de um novo gênero 

textual que será apresentado às crianças de forma criativa, na qual o professor servirá 

de modelo para a experiência de escrita das mesmas. A criança irá conhecer a função 

social da escrita e poderá comparar diferentes gêneros textuais, além de diferenciar 

figuras de textos escritos e realizar a leitura de imagens. 

Quadro 13 – Atividade 3 proposta por Medel (2021) 
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(continua) 
Nome da experiência de aprendizagem: Chegou carta para mim 

Âmbitos de experiência 
para a aprendizagem Comunicação 

Núcleo de aprendizagem Linguagem verbal 

Eixo de aprendizagem Preparação para a leitura 

 

(continuação) 
Nome da experiência de aprendizagem: Chegou carta para mim 

Aprendizagem esperada 

Representar graficamente mensagens simples com o objetivo de 
comunicar algo por escrito, utilizando com liberdade alguns 
grafismos e respeitando a forma de algumas letras e palavras e 
outros aspectos da escrita regular, com direção e sequência, 
organização e distância; produzir e reproduzir, na forma manuscrita 
e digital, textos breves e compreensíveis para comunicar opiniões 
ou sentimentos sobre conteúdos que lhes são familiares. 

Início 

O educador iniciará a experiência lendo um poema ou relato breve 
sobre receber notícias importantes (nascimento, aniversários etc.), 
comentando a importância do que é receber mensagens dos 
demais. O educador dirá às crianças que receberam uma 
mensagem; convidá-las-á para observar a carta e incentivá-las-á 
“interrogar” o texto, fazendo perguntas como: “o que é isso?”, “por 
que acham que é uma carta?”. Uma vez que as crianças tenham 
identificado o formato de uma carta, o educador lhes pedirá para 
fazerem algumas previsões: “o que vocês acham que diz a carta?”, 
“quem a enviou?”, “como ela chegou na sala?”, “quando acham que 
a carta foi escrita?”, “por quê?”. 

Desenvolvimento 

Depois de concluída a etapa de “interrogação” ao texto, o educador 
convidará as crianças para escreverem cartas que escolherem. O 
educador pedir-lhes-á que pensem no que desejam escrever na 
carta, isto é, o que querem dizer ao colega. Oferecerá às crianças 
a possibilidade de “escrever” a carta a partir de desenhos, com 
palavras (escritas pelo educador), ou com figuras recortadas de 
revistas ou jornais. O educador apoiará as crianças que o 
solicitarem, escrevendo o texto que estas ditarem. Além disso, 
colocará à disposição das crianças os seguintes elementos: a data 
escrita no quadro branco, cartões com os nomes das crianças e 
cartões de palavras para que elas copiem na sua carta. O educador 
deverá lembrar às crianças que escrevam o nome delas no final do 
texto e, no verso da carta, o nome do destinatário. 
 
Recursos pedagógicos: carta escrita dirigida ao educador, 
cartões com os nomes das crianças que estejam ao alcance para 
que possam ser copiados, folhas de papel ofício e envelopes para 
cada criança, dia, mês e ano escritos no quadro branco para que 
as crianças possam copiar, caixa de correio: uma caixa encapada 
e fechada com uma abertura para introduzir as cartas. 



 

Encerramento 

 
Depois de concluída a experiência de escritura das cartas e seus 
respectivos envelopes, o educador solicitará que as crianças 
depositem a carta na caixa de correio que foi confeccionada 
previamente. Antes de finalizada a jornada, duas ou três crianças 
ficarão num círculo, representando os carteiros e entregarão as 
cartas correspondentes a cada criança que foi a destinatária. 
Algumas crianças poderão compartilhar as cartas recebidas “lendo-
as” para os colegas. O educador apoiará a experiência através de 
perguntas, tais como “quem você acha que lhe escreveu a carta?”, 
“por quê?”, “o que você acha que ele disse?”, “que palavras do 
texto você conhece?”. O educador diz às crianças que podem levar 
as cartas e compartilhar com suas famílias. Esta experiência pode ser  

(conclusão) 
Nome da experiência de aprendizagem: Chegou carta para mim 

Encerramento 

enriquecida levando as crianças a uma agência de correios para 
observarem o processo de envio de uma carta com selos. 
 
Trabalho com a família: solicitar à família que apoie seus filhos 
para responder à carta. O educador enviará o modelo de uma carta 
simples para orientar a experiência. A resposta à carta será 
compartilhada no dia seguinte na escola. 

Avaliação 

As perguntas foram desafiantes? Por quê? De que maneira a 
estratégia de organização das crianças favoreceu o 
desenvolvimento da experiência? Os cartões de palavras estão 
atualizados?. 
 
Para saber mais: a interrogação ao texto é uma estratégia 
metodológica que se baseia no interesse da criança para extrair o 
significado de um texto. As crianças que têm contato com a 
linguagem escrita possuem diversas informações prévia acerca 
destas que lhes permite perceber símbolos distintos relacionados 
com a situação que envolve o texto, suas características, tipo de 
diagramação, ilustrações, tipos de letra e outros símbolos 
linguísticos. Quando uma criança brinca de ler, utiliza um conjunto 
de recursos (reconhece palavras e as associa com situações 
vividas, segue o texto com o dedo e diz “estou lendo”) para 
descobrir o sentido de um texto. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Medel (2021, p.152-153). 

Continuando nosso mapeamento, selecionamos Brandão; Carvalho (2011), 

que discorreram sobre o uso frequente de “fichas” como atividades na Educação 

Infantil. Afirmam que na visão dos que acreditam que a pré-escola deve oferecer uma 

“boa preparação” para a alfabetização, essas tarefas são imprescindíveis, tidas como 

uma prova visível e palpável de que as crianças dessa etapa também “trabalham, e 

não apenas brincam” durante o período em que estão no espaço escolar. No entanto, 

informam que apesar dessa didática ter sido bastante usada nos anos 60, nos dias 

atuais, ela tem se voltado apenas para o controle do traçado e da memorização. 
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Diante dessa situação, consideram importante discutir alguns pontos, como 

a possibilidade de fugir desse modelo de tarefas, os objetivos que podem estar 

presentes nessas fichas em relação ao desenvolvimento da linguagem escrita para as 

crianças menores de seis anos e a consideração das necessidades, interesses e 

conhecimentos das crianças na utilização dessas atividades. 

As autoras veem as crianças como parceiros do professor e a Educação 

Infantil como espaço de criatividade, interação, construção de conhecimento e 

ludicidade, com a efetivação de práticas agradáveis e desafiadoras ao mesmo tempo. 

Por isso, nessa perspectiva, defendem que as atividades com lápis e papel também 

podem ser tarefas lúdicas e opcionais para o trabalho com a linguagem escrita, desde 

que formuladas com propósitos mais amplos. 

Para as crianças de até 3 anos, entendem que a linguagem escrita deve 

ser abordada a partir da produção de textos, sejam eles coletivos ou individuais, 

contando com o auxílio do educador como escriba, leitura em voz alta de alguns 

gêneros textuais, memorização, recitação de textos, estímulo à assinatura do seu 

nome e outras. As atividades com ficha podem ser trabalhadas, desde que sejam 

tarefas que as crianças levem para a casa. Assim, as autoras propõem as seguintes 

atividades elencadas nas figuras abaixo. 



 

Figura 1 – Atividade Ficha A 

 
 
 

 Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.145). 

Na tarefa Ficha A, Figura 1, a ideia é desafiar a criança a reconhecer, com 

base nos conhecimentos de que dispõe, qual a palavra que dá nome ao desenho, 

entre outras palavras do universo marinho. Vale ressaltar que a palavra a ser 

identificada pela criança é o nome de um animal que estava sendo foco de muita 

conversa em sala, por meio de apreciação de imagens e leitura de histórias e textos 

informativos. Trata-se, portanto, de reconhecer uma palavra que certamente é 

significativa para as crianças e que deve ter sido amplamente visualizada por elas 

antes da proposta da tarefa. 
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Figura 2 – Atividade Ficha B 

 

 

 

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.145). 

A Ficha B (Figura 2), por sua vez, dá à criança a oportunidade de ver um 

adulto escrever algo em sua frente que provavelmente será lido em sala pela 

professora, informando a todos o jogo que a criança brincou. Além de materializar uma 

das funções da escrita, essa tarefa também dá a chance de a criança diferenciar a 

escrita do desenho, já que solicita que ela desenhe a brincadeira. 

 

Figura 3 – Atividade Ficha C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na Ficha C (Figura 3), mais uma vez convida-se a criança a participar de 

uma situação de escrita significativa, afinal é o seu nome que será registrado na tarefa, 

além de dar uma oportunidade para que ela pense sobre o que é ler, como a leitura 

funciona para que ela serve, entre outras possíveis reflexões que poderá fazer a partir 

da proposta colocada. 

Na faixa etária de 4 e 5 anos, além daqueles objetivos didáticos para 

crianças menores já discutidos, Brandão e Carvalho (2021) sustentam que é possível 

incluir tarefas com lápis e papel na rotina das crianças, visando ampliar o processo de 

reflexão sobre a representação da criança e como ela ocorre, como as atividades 

seguintes: 

 

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.146).  
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Figura 4 – Atividades Ficha D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Ficha D (Figura 4), a intenção em explorar as letras e sílabas a partir de 

palavras já estabilizadas pelas crianças (a exemplo do nome próprio). Com tais 

propostas, a criança aprende os nomes das letras e sua escrita, passa a reconhecer 

que a ordem em que as letras aparecem na palavra não é aleatória; bem como 

visualiza diferentes estruturas de sílabas, entre outros princípios presentes em nosso 

sistema de escrita. 

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.149).  



 

Figura 5 – Atividades Ficha E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tarefa da Ficha E (Figura 5), além do trabalho com as letras por meio de 

palavras significativas, salienta-se a proposta de análise fonológica, solicitando-se que 

a criança pense e escreva palavras que iniciem ou rimem com outras. Dessa forma, 

ao mesmo tempo que dá espaço para a escrita espontânea das crianças, chama-se 

sua atenção para o princípio da correspondência entre a escrita e a pauta sonora 

essencial para a compreensão do funcionamento do sistema alfabético de escrita. 

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.150).  
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Figura 6 – Atividades Ficha F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O foco da atividade da Ficha F (Figura 6) está no texto e não em 

seguimentos menores como em palavras e letras. Assim, compartilha-se com a família 

uma receita culinária aprendida na escola e que deve ser reproduzida oralmente pela 

criança, chamando-se sua atenção para estrutura a característica desse gênero. Ela 

também permite que a criança reflita sobre o trabalho de escrita do adulto (escriba) e 

aprenda entre outros aspectos, a ajustar o ritmo do texto oral com o escrito. 

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.151).  



 

Figura 7 – Atividades Ficha G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo da Ficha G (Figura 7) também percebemos o uso funcional da 

escrita para “lembrar” ou “ensinar” aos adultos da família uma poesia que foi lida na 

escola. A criança que sabe de cor o texto pode experimentar, portanto, a sensação de 

ler algo significativo para alguém ao mesmo tempo em que pode apreciar as 

qualidades estéticas e características desse gênero textual. É importante salientar que 

esse tipo de tarefa só deve ser encaminhado para casa quando a criança, de fato, já 

soube o texto de cor, para que a interação seja mais proveitosa.  

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.151).  
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Figura 8 – Atividades Ficha H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ficha H (Figura 8) busca chamar atenção das crianças para os 

pedacinhos sonoros das palavras. Ao solicitar a contagem dos pedaços que compõem 

os nomes das figuras, espera-se que as crianças percebam o segmento sonoro das 

palavras, contribuindo para que elas passem a diferenciar a palavra (significante) do 

seu significado. Desta forma, busca-se colocar em dúvida a hipótese inicial que em 

geral caracteriza o entendimento de que as palavras escritas têm relação com as 

propriedades físicas dos objetos que representam.  

Fonte: Brandão; Carvalho (2021, p.154).  



 

Dando continuidade à nossa investigação, Bajard (2021) afirma que muitas 

atividades de linguagem oral e escrita devem ser disponibilizadas às crianças pela 

escola, pois é a partir delas que a linguagem se realiza e se amplia, tornando-se mais 

eficiente. Além disso, acredita que a leitura permite o conhecimento das unidades da 

escrita, por isso, ao ler um texto, este torna-se referência para os novos textos que 

serão produzidos.  

Assim, se os livros forem inseridos desde cedo na infância, proporcionarão 

o contato direto das crianças com a escrita. Por isso, os livros facilitariam não só o 

processo de aquisição da leitura, que no caso das crianças pequenas é propiciada 

pelo uso de imagens nos livros, como também permitem a identificação do 

funcionamento da escrita (IBIDEM, 2014).  

Através das atividades rotineiras na Creche Oeste (São Paulo), mantida 

pela Coordenação de Assistência Social da Universidade de São Paulo - USP, onde 

o Projeto Proesi (Programa Serviço de Informação em Educação) foi convidado a 

colaborar com a instalação de uma biblioteca, Bajard (2021), um dos participantes do 

projeto, observou a realização das atividades de linguagem escrita com as crianças e 

destacou variadas experiências presenciadas como práticas significativas da 

aquisição da escrita pelas crianças, relatando-as. O autor fala da riqueza de 

experiências com a linguagem escrita que as professoras oferecem às crianças em 

um ambiente letrado, bem diversificado, com destaque para a presença de livros e 

norteados, sobretudo, pela produção de textos com as crianças, promovendo uma 

frutífera complementaridade. Trouxemos algumas delas na Quadro 14. 

Quadro 14 – Atividades de linguagem para a Educação Infantil observadas e 

aprovadas por Bajard (2021) 

(continua) 
Atividades 

Atividade 1 – Uma receita para cozinhar 

Atividade 2 – Produção de um novo texto 

Atividade 3 – Expressão dramática 

Atividade 4 – História de boca e história do livro 

Atividade 5 – Os três porquinhos 

Atividade 6 – Imitando o livro 

Atividade 7 – Caderno de bordo: escrita como memória 
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(conclusão) 

Atividades 

Atividade 8 – O nome próprio: testemunho da escrita  

Atividade 9 – Folheando livros 

Atividade 10 – Registro dos livros / circulação dos livros 

Atividade 11 – O universo da escrita na sala de aula 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.160-175; 223-224; 240-241; 252; 258-259; 
285-286). 

A primeira atividade, transcrita na Quadro 15, a partir de uma receita de 

“creme catalão”, trouxe para as crianças a descoberta de um texto novo. Atrelada ao 

entusiasmo de reproduzir uma receita, as crianças tiveram que ler o texto instrucional 

para a elaboração do creme. As educadoras puderam desempenhar o papel de ator 

da aprendizagem da língua escrita, uma vez que interviram na construção das 

hipóteses de leitura das crianças, ultrapassando o caráter espontâneo da 

aprendizagem habitual. 

Quadro 15 – Atividade 1 observada e aprovada por Bajard (2021) 

(continua) 
Uma receita para cozinhar 

Situação 

As crianças são convidadas a fazer a receita do “Creme catalão”. O material 
reunido pela equipe é constituído de: um painel com receita ampliada proveniente 
do livro, um chapéu de fidalgo e um painel reproduzindo a página dupla do livro 
ampliada para permitir uma leitura coletiva. 

Processo 

 Apresentação da receita ampliada e colada em cavalete; 
 Descoberta do texto com as perguntas: “quais são os ingredientes 

necessários?”; “quais são as etapas de fabricação?”; 
 Quando as crianças esgotam as possibilidades de entender o documento, 

o educador oferece a resposta ao problema de escrita encontrado; 
 As crianças são reunidas na cozinha, onde se encontram os ingredientes 

e o cavalete com a receita exposta; 
 As crianças dão instruções relativas à receita às cozinheiras; 
 O creme é preparado. 



 

Observações 

 É uma situação de leitura dirigida pelos educadores dentro da creche, com 
as seguintes características: um texto desconhecido, uma motivação para 
lê-lo, a construção do sentido; 

 A leitura é motivada pelo desejo de realizar o creme: leitura funcional (alvo 
da criança). Essa leitura é integrada a um processo mais amplo que 
envolve o interesse das crianças e lhe confere sentido; 

 A mensagem é composta de duas matérias: imagem e texto. A 
compreensão do texto supõe os dois “regimes” de leitura: seu tratamento 
a partir de elementos desconhecidos; a identificação de elementos 
desconhecidos; 

(conclusão) 
Uma receita para cozinhar 

Observações 

 A descoberta é guiada pelas educadoras, que deixam as crianças 
escolherem suas estratégias e, sobretudo utilizarem as ilustrações; 

 É um processo dirigido que ultrapassa o caráter espontâneo da 
aprendizagem habitualmente presenciada. Os educadores podem 
acompanhar, facilitar, orientar essa aprendizagem, isto é, intervir na 
construção das competências de leitor mediante uma ação profissional 
pertinente. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.285-286). 

Na segunda atividade, Quadro 16, a produção de um novo texto a partir de 

um já existente e trabalhado anteriormente com as crianças desperta o interesse por 

trazer palavras já conhecidas pela turma, mas que foram inseridas em uma nova 

narrativa, que satisfaz a sede de história das crianças.  

Quadro 16 – Atividade 2 observada e aprovada por Bajard (2021) 

Produção de um novo texto 

Situação 

Depois de ter apresentado durante a semana o texto “O rabo do gato” e de ter 
trabalhado a memorização das palavras “tatu”, “falou”, “ficou”, “sapo”, “rabo”, “gato” 
a professora constituiu um novo texto feito com as mesmas palavras conhecidas. 
Essa história foi fragmentada e transcrita em etiquetas passíveis de serem lidas 
coletivamente; cada fragmento apresentava um grupo de palavras conhecidas. 
 
O rabo do gato 
O sapo encontrou um rabo de gato. 
E o sapo ficou com o rabo do gato. 
O tatu viu e falou: “olá, gato!”. 
O sapo bravo falou: “eu sou um sapo!”. 
E o tatu falou: “sapo com rabo de gato é gato”. 
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Processo 

 A professora coloca as etiquetas no quadro; 
 As crianças conhecem as palavras do texto (não há identificação a ser 

feita); 
 O texto é novo e exige tratamento para ser entendido; 
 A professora incentiva a busca das crianças através das perguntas: “o que 

quer dizer?”, “o que você reconhece?”, “como você sabe?”; 
 As crianças conseguiram entender o texto. 

Observações 

 A busca é motivada pelo desejo de entender a história; 
 As operações mentais necessárias à construção do sentido são realizadas 

pelas crianças; 
 Não há necessidade de identificar palavras que já são conhecidas. A 

energia cognitiva libertada de qualquer tarefa de identificação pode ser 
inteiramente dedicada ao tratamento de sentido do texto. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.258-259). 

A terceira atividade, na Quadro 17, explora uma história e propõe ao grupo 

de crianças que expressem com o corpo o desenvolvimento do enredo contido no 

texto. O grupo inteiro atua e isso facilita a expressão das crianças, mesmo as mais 

tímidas, e também amplia as relações entre o texto escrito e signos corporais, 

ampliando as práticas de linguagem. 

Quadro 17 – Atividade 3 observada e aprovada por Bajard (2021) 

Expressão dramática 

Situação 

Depois de terem escutado várias vezes o texto do livro “A casa sonolenta”, as 
crianças são convidadas pelas educadoras a dramatizar a história. Escolhendo 
uma abordagem que se afasta das concepções usuais do teatro, elas propõem 
uma forma menos consagrada. 

Processo 

 Uma educadora lê o texto, enquanto as crianças atuam, assumindo 
coletivamente cada personagem da história. Todos são sucessivamente:  

 
- a avó, roncando; 

- o menino, sonhando; 
- o cachorro, cochilando; 

- o gato, ressonando; 
- o rato, dormitando; 
- a pulga, acordada. 

 
 As crianças não assumem apenas as ações dos personagens, mas 

simbolizam também com o seu corpo os objetos e lugares da história: a 
casa sonolenta, a cama aconchegante. 



 

Observações 

 As crianças ficaram surpresas com o fato de não dividirem entre si os 
diversos papeis, como tinham o hábito de fazer. Depois, gostaram da 
proposta, pediram para refazer várias vezes e mostrar suas performances 
aos pais; 

 Essa prática permite às crianças limitadas em meio de expressão verbal 
se expressarem através de outra linguagem. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.252). 

Na quarta atividade, descrita na Quadro 18, uma mesma história é 

apresentada de duas formas: com o livro, mostrando as imagens, e a contação sem o 

livro nas mãos, chamada de história de boca. Após as ações (leitura e contação da 

história), a professora pode observar qual das formas chamou mais a atenção das 

crianças e serviu de subsídio para a construção do desenho elaborado ao final, 

inserindo a aprendizagem de diferentes linguagens e gêneros narrativos.  

 

Quadro 18 – Atividade 4 observada e aprovada por Bajard (2021) 

História de boca e história do livro 

Situação Trata-se da diversificação da transmissão do conto: como história de boca ou 
história do livro, com ou sem ilustrações, com ou sem intervenções das crianças. 

Processo 

1º momento 
 

 Escolha do conto “A fada Pluminha”; 
 Uma educadora conta a história (história de boca). Uma criança pergunta: 

“por que você precisa do livro se não está lendo?”; 
 Para finalizar, foi solicitado um desenho sobre a história. 

 
2° momento 
 

 A equipe retoma o mesmo conto: “A fada Pluminha”; 
 Assumindo o papel de narrador, uma educadora conta sem livro nas mãos 

(história de boca), enquanto outra diz os diálogos (história do livro) e a 
terceira mostra as imagens; 

 Como registro, foi pedido outro desenho da história. 
 
3º momento 
 

 Escolha de outro livro: “A maior boca do mundo”; 
 Uma educadora diz o texto, assumindo o papel do narrador; outra “fala” os 

diálogos. Ao final, uma delas pergunta às crianças: “o que aconteceu de 
diferente?”. 
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Observações 

 Na primeira sessão, as crianças perceberam a contradição entre a 
presença do texto escrito e o contar (história de boca) da educadora; 

 Na segunda sessão, as crianças não percebem a diferença entre o contar 
(história de boca) e o dizer (história de livro), mas sim entre narração e 
diálogo, outra variável abordada; 

 Na terceira sessão, uma criança percebeu que uma educadora “só falava 
o que acontecia” (narração) e outra “falava o que estava escrito” (história 
do livro); 

 As educadoras elaboraram um protocolo interessante e perceberam que 
as crianças podiam ser sensíveis às variáveis introduzidas; 

 A própria terminologia criada pelas crianças – história de boca e história 
de livro – manifesta a pertinência pedagógica desta distinção; 

 O processo introduziu uma nova variável (narração / diálogo) à variável 
escolhida (história de boca / história do livro), que acabou complicando a 
identificação. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.240-241). 

A quinta atividade, disposta no Quadro 19, envolve as múltiplas linguagens 

(oral, escrita, artística e dramática), além de desenvolver a expressão e imaginação, 

promove momentos de participação e interação na realização de dramatizações e 

encenações.  

 

 

Quadro 19 – Atividade 5 observada e aprovada por Bajard (2021) 

Os três porquinhos 

Situação A professora propõe às crianças várias atividades a partir do livro de literatura 
infanto-juvenil “Os três porquinhos”. 

Processo 

 Leitura em voz alta da história; 
 Exploração: título, autor, ilustrador;  
 Dramatização; 
 Desenho; 
 Origami e colagem; 
 Escrita; 
 Atividades de escrita: escuta de texto pelas crianças, produção de texto, 

leitura e cultura da escrita; 
 Atividades artísticas: teatro, artes plásticas. 



 

Observações 

 A atividade nomeada (leitura em voz alta) não pode contemplar um 
objetivo de tratamento visual do texto escrito, uma vez que as crianças não 
têm o texto diante dos olhos; 

 Essa atividade, apesar de não ser leitura, tem funções importantes:  
 

- comunicar vocalmente o texto ao grupo; 
- favorecer a conquista da língua escrita; 

- possibilitar uma educação artística; 
- desenvolver o imaginário. 

 
 A proposta era uma situação de leitura, na medida em que as crianças 

buscavam com os olhos os itens: título, autor, ilustrador; 
 Os alunos foram iniciados no mundo da literatura. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.223-224). 

Na sexta atividade, apresentada no Quadro 20, é possível explorar a leitura 

de imagens dos livros trabalhados e produzir, a partir dela, seus próprios desenhos 

em um livro de sua autoria, que terá também a escrita de seu nome próprio como 

elemento de sua identidade.  

Quadro 20 – Atividade 6 observada e aprovada por Bajard (2021) 

(continua) 
Imitando o livro 

Situação Fabricação de livro pela própria criança. 

Processo 

A educadora coloca no meio da sala livros de literatura infantil sobre o tema 
“peixes”. Cada uma das crianças escolhe seu livro e o folheia. A mediadora questi 
ona: “como se apresenta o livro?”, “o que aparece na capa?”, “vamos fazer nosso 
livro dos peixes?”; 

 
 

(conclusão) 
Imitando o livro 

Processo 

 A mediadora distribui um pequeno caderno fabricado por ela com quatro 
folhas e solicita que as crianças façam seus livros. Elas fazem desenhos 
a partir do livro em questão e escrevem o seu nome enquanto autor. Para 
fazê-lo, ela vão buscar o modelo do nome no painel dos “presentes / 
ausentes”. Algumas sabem escrevê-lo perfeitamente, outras escrevem 
com o auxílio da ficha; 

 A mediadora, depois que as crianças terminam, recolhe os livros de 
literatura e os das crianças. Durante o trabalho, a educadora escreve um 
relato da atividade, oferecendo às crianças um testemunho da função da 
escrita. 
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Observações 

 Esse trabalho de produção se origina numa atividade de recepção, dado 
que o processo começa pela leitura dos livros escolhidos pela educadora; 

 A composição do livro se constrói a partir de modelos: o dos livros da 
literatura infanto-juvenil e o da escrita exposta nas paredes. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.175). 

A sétima atividade, enquadrada no Quadro 21, propicia a interação diária 

da criança com variados gêneros textuais que tiveram o professor como escriba, 

enfatizando a função social de cada um. A convivência com práticas reais de escrita 

será determinante para a criança perceber a função social da mesma. 

Quadro 21 – Atividade 7 observada e aprovada por Bajard (2021) 

Caderno de bordo: escrita como memória 

Situação 
Cada sala de Educação Infantil possui o seu “blocão” fabricado pelas educadoras 
com folhas A3 (orientação vertical), encadernadas com barbante, suspenso na 
parede. 

Processo 

 Nesse blocão a educadora escreve: fatos importantes, relatórios de 
trabalho, textos coletivos produzidos; 

 A educadora escreve o texto ditado pelas crianças; 
 Ela o escreve diante do grupo. 

Observações 

 Esse processo é também chamado de “ditado ao adulto”. Ele mostra a 
função da escrita às crianças, neste caso há de ser a memória do grupo. 
Ele desvela a originalidade da escrita, evidenciando as diferenças da 
oralidade; 

 A educadora pode verbalizar a sua ação explicitando suas opções. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.172). 

A oitava atividade, posta no Quadro 22, oportuniza a escrita do nome das 

crianças em diversos materiais que lhes pertencem, favorecendo a construção da 

identidade por elas. O fato dessa escrita acontecer na presença das crianças dá a 

elas a inserção no mundo letrado e, posteriormente, a identificação do nome próprio.  

Quadro 22 – Atividade 8 observada e aprovada por Bajard (2021) 

O nome próprio: testemunho da escrita 

Situação O educador escreve na frente da criança. 



 

Processo 
 O educador escreve: o nome da criança sobre as obras feitas por elas, 

seus desenhos por exemplo, sobre os cabides da sala, sobre suas fotos, 
dando-lhes o cunho de propriedade. 

Observações 

 Através desses gestos cotidianos do educador, a criança participa do 
mundo letrado; 

 Ela pode conhecer a função de memória inerente à escrita; 
 O nome próprio é quase sempre a primeira palavra escrita dominada pela 

criança. Ele foi também a primeira palavra escutada na conquista da língua 
oral. O vínculo existente entre o nome e a pessoa é, portanto, carregado 
de afetividade. Sua forma, caracterizada pela maiúscula inicial, merece 
cuidados particulares. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.173). 

Na nona atividade, Quadro 23, as crianças são convidadas a manusear 

livros, o que desenvolve nelas competências de leitores, além de explorar a leitura de 

imagens e despertar o gosto e o cuidado pelos livros. 

Quadro 23 – Atividade 9 observada e aprovada por Bajard (2021) 

(continua) 
Folheando livros 

Situação As crianças exploram livros na sala / biblioteca. 

Processo 

 As crianças são informadas que terão acesso ao “tesouro” de onde vem os 
livros; 

 Uma caixa nova de plástico foi comprada para esse evento. O grupo das 
crianças prepara esse baú onde ficarão os livros; 

 As crianças arrumam o canto dos livros. Elas pintam coletivamente um 
telão que servirá de cenário ao baú. Algumas almofadas são dispostas no 
chão para oferecer um ambiente aconchegante. Uma vez que o telão é 
colocado na parede, o baú é aberto e cada criança pega o livro escolhido 
para lê-lo; 

 As crianças folheiam os livros; olham as ilustrações; escutam histórias dos 
livros; respondem aos questionamentos das educadoras; 

 No final da sessão as crianças guardam os livros no baú. 

 
(conclusão) 

Folheando livros 

Observações 

 Essa pequena cerimônia entroniza a criança no mundo do livro e da cultura 
letrada; 

 As crianças sabem pegar e guardar os livros; 
 Elas sabem folheá-los cuidadosamente; 
 Algumas sabem identificar os títulos através da imagem da capa; 
 Algumas sabem identificar o nome do personagem; 
 Essas habilidades são competência de leitor. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.160). 
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A décima atividade, no Quadro 24, amplia a autonomia das crianças, que 

aprendem a buscar, manusear, transportar e guardar os livros, descobrindo o papel 

da escrita, se relacionando com ela e percebendo que o livro é fonte de histórias.  

Quadro 24 – Atividade 10 observada e aprovada por Bajard (2021) 

Registro dos livros / circulação dos livros 

Situação As crianças escolhem livros: um livro por semana para levar para casa. A creche 
empresta um livro a cada criança e a sacola de tecido para o transporte do mesmo. 

Processo 

 As crianças do grupo estão em situação de autonomia: alguns estão 
escolhendo livros no baú; outros estão lendo individualmente um livro; 
outros abrem gavetas para olhar as fotos guardadas das crianças; outros 
olham o painel mostrando fotos de uma festa da creche; outros estão 
deitados nas almofadas sem fazer nada; 

 A educadora, sentada em um canto da sala, tem o registro de empréstimo 
aberto nos joelhos. Cada criança, por sua vez, se aproxima dela com o 
livro escolhido. A educadora a questiona sobre a razão da escolha; 

 Ela faz anotações no registro, procurando escrever ao lado da criança e 
explicando o que está fazendo; 

 O livro escolhido é colocado na sacola de tecido, destinada ao transporte 
individual. Ele é trazido de casa na mesma sacola. 

Observações 

 A educadora aproveita a situação para ter com a criança uma conversa 
individualizada. Assim, além do empréstimo, ela trata também de assuntos 
importantes, podendo exercer uma verdadeira tutoria; 

 Ela inscreve o livro no registro, mostrando o que está fazendo, explicitando 
a função de memorização da escrita; 

 Conforme as competências de cada um, a educadora pode mostrar onde 
se escreve o nome e o título, ou mesmo pedir à criança para escrever o 
próprio nome; 

 A criança aprende a buscar, manusear, folhear, transportar, guardar; os 
cuidados com o livro fazem parte da educação do leitor; 

 O manuseio do livro possibilita uma relação sensível com ele por parte da 
criança; 

 

 
(conclusão) 

Registro dos livros / circulação dos livros 

Observações 

 A criança descobre o papel da escrita no mundo de hoje e se relaciona 
com ela; 

 A criança entende a função da escrita: o livro é fonte de histórias; 
 Ela entende a sua composição e o seu funcionamento: título, corpo, orelha, 

escrita da esquerda à direita etc. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p. 164-165). 



 

Na última atividade, Quadro 25, a presença de uma diversificada fonte de 

linguagem escrita é oferecida às crianças na sala de aula, permitindo a elas 

distinguirem os gêneros apresentados, assim como, explorarem, interagirem e se 

apropriarem da linguagem escrita.  

Quadro 25 – Atividade 11 observada e aprovada por Bajard (2021) 

O universo da escrita na sala de aula 

Situação Presença diversificada da escrita numa sala de Infantil 5. 

Processo 

 Nas paredes da sala de aula estão presentes: rotina da turma; textos, 
reportagens e listas de animais que foram trabalhados; rodízio dos 
ajudantes da semana; o alfabeto; os algarismos; painel dos presentes / 
ausentes; foto dos alunos; quadro dos livros emprestados; painel dos 
aniversariantes do grupo; nomes das crianças nos cabides; pinturas e 
desenhos das crianças; caderno de bordo chamado de “blocão” pelas 
crianças; no quadro: agenda do dia. 

Observações 

 Neste levantamento pode-se notar a variedade da escrita, de múltiplos 
pontos de vista: 
 

- proveniência: jornalista, educativa, crianças etc.; 
- gêneros: jornal e revista, texto informativo, catálogo, conto, romance, poesia, 

programa; 
- função: texto para pesquisar, consultar, fazer, “curtir”; 

- lista dos nomes das crianças; 
- rotina; 

- caderno de bordo. 
 

 A sala de aula oferece à criança um ambiente de escrita, o que é notável, 
na medida em que muitas vezes a escrita está ausente das paredes da 
escola. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Bajard (2021, p.170-171). 

Selecionamos também um documento oficial, elaborado pelo Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria da Educação Básica, intitulado “Brinquedos e 

brincadeiras de creche” (2021), um manual técnico de orientação para os educadores 

lidarem com a seleção, a organização e o uso de materiais, brinquedos e brincadeiras 

na creche, que atende crianças até os 3 anos, com o objetivo de produzirem valores 

para uma Educação Infantil de qualidade. O trabalho foi desenvolvido com o auxílio 

de uma importante pesquisadora da área, a Dra. Tizuko Morchida Kishimoto, e a Dra. 

Adriana Freyberger, também especialista na área. 

O documento se preocupou em trazer atividades por meio de brinquedos, 

brincadeiras e interações, considerados eixos norteadores da Educação Infantil, 
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constituintes da infância e estratégias para a implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

Partindo do questionamento de como ampliar o letramento para crianças 

menores, o documento lança passo-a-passo de uma atividade que permite que as 

mesmas tenham contato com materiais diversificados e gêneros textuais, os quais 

facilitam a entrada no mundo letrado. Ademais, envolve o desenho como forma de 

expressão livre a partir de uma temática abordada em sala (conhecer regras de bom 

convívio) e práticas reais de escrita. Esta atividade foi exposta no Quadro 26, logo 

abaixo. 

Quadro 26 - Atividade de linguagem escrita para a Educação Infantil proposta 

pelo Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2021) 

Criar normas 

Passo-a-passo 

1 Discutir com as crianças o que elas acham que está correto ou errado, o que se pode fazer ou 
não; 
2 A professora cria uma frase para cada norma criada pelas crianças; 
3 As crianças fazem o desenho de cada norma; 
4 As crianças selecionam o desenho que melhor representa cada norma; 
5 O professor organiza um grande cartaz em que aparecem as normas escritas e os desenhos 
selecionados;  
6 Colocar na parede em um grande quadro as normas escritas e desenhadas pelas crianças, que 
servirão de guia para as ações do dia a dia. 

  Reflexões 

Esse cartaz é um suporte para que as crianças se lembrem do que o próprio grupo propôs como 
ações permitidas ou proibidas. A frase escrita pela professora é também um recurso para o 
letramento, assim como o desenho da criança é outra linguagem que facilita a compreensão do 
significado de cada norma. Lembrar que o mobiliário e as paredes fazem parte do ambiente 
educativo, é como se um “segundo adulto” auxiliasse continuamente a educação de seu 
agrupamento. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2021, p.42-43). 

As próximas autoras selecionadas, Salles; Faria (2021), acreditam que a 

linguagem está presente em situações cotidianas, como nas placas de sinalização, na 

receita de um bolo e outras. Assim, corriqueiramente a criança tem contato com vários 

tipos de texto e, consequentemente, apropriam-se de suas estruturas, usos e funções. 

Por isso, defende que a ação pedagógica do professor precisa ser elaborada fazendo 

uso de textos, ao se trabalhar a linguagem escrita na Educação Infantil. 



 

Para isso, é fundamental que o educador, propositalmente, facilite 

situações em que as crianças interajam umas com as outras por meio de duplas ou 

de grupos, e, se individualmente, levem as crianças a refletirem sobre suas próprias 

apropriações e aprendizagens. Nessa perspectiva, as autoras sugeriram uma 

atividade a qual puderam presenciar e avaliaram-na positivamente, por apresentarem 

os elementos principais de suas assertivas: foi gerada a partir de uma situação 

cotidiana e em grupo, produzindo importantes aprendizagens. Ela foi efetivada com 

crianças na faixa etária de 5 anos, na Escola Municipal Maria Sales Ferreira, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, e está disposta no Quadro 27. 

Quadro 27 – Atividade de linguagem escrita para a Educação Infantil observada 

e aprovada por Salles; Faria (2021) 

(continua) 
Notícia produzida coletivamente 

Início 

Aproveitando o projeto desenvolvido por toda Instituição de Educação 
Infantil sobre a “Copa do Mundo”, o professor produziu com as 
crianças uma notícia para o jornal mural, que informava a todos sobre 
o andamento dos jogos. Para tanto, orientou as crianças para que 
agissem como repórteres, assistindo a um dos jogos e coletando 
informações (predefinidas para cada grupo). 

Desenvolvimento 

No dia seguinte, a notícia, a partir das informações trazidas pelas 
crianças, foi elaborada coletivamente, tendo a professora como 
escriba. Nesse processo, o professor, além de fazer perguntas e 
outras intervenções que induziram à elaboração da notícia, desafiou 
as crianças em relação a estrutura das frases que deveriam ser 
escritas, chamando a atenção para a coerência necessária ao texto e 
em relação aos elementos coesivos, tais como os marcadores de 
tempo e o uso de pronomes. Para escrever a manchete da notícia, o 
professor foi fazendo intervenções em relação à construção da base 
alfabética. Foi construído um texto de notícias bem estruturado, real, 
tal como poderia ser encontrado num jornal de verdade. Esse texto foi, 
posteriormente, passado a limpo pelo professor, ilustrado pelas 
crianças e afixado no jornal mural. 

 
(conclusão) 

Notícia produzida coletivamente 

Resultado 
Todas as turmas tiveram acesso à notícia que foi lida pelas suas 
professoras e por eles próprios à sua maneira, a partir de alguns 
indícios. 
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Aprendizagens 
esperadas 

Compreensão das crianças das diversas funções da linguagem 
escrita; 
Escrever frases com a ajuda da professora; 
Perceber as diferenças entre linguagem oral e linguagem escrita; 
Produção de um gênero textual; 
Fazer ilustrações de textos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Salles; Faria (2021, p.142). 

 

Nosso mapeamento também envolveu Oliveira et al. (2021), que defendem 

a existência de duas esferas de conhecimento na aprendizagem da linguagem escrita. 

Uma delas, e a mais importante, seria o funcionamento da linguagem escrita, isto é, o 

domínio da escrita nos diferentes contextos de comunicação, transitando com 

precisão do oral e informal para o formal e escrito. A construção dessa esfera 

fundamental pode ser trabalhada desde a Educação Infantil, pois também permitem 

que as crianças pensem sobre como escrever, as regras que regem o sistema de 

escrita e o som produzido por cada letra, a razão pela qual qualquer pessoa pode 

pronunciá-las de uma mesma forma.  

Mas, os autores alertam que não é apenas o contato com a leitura e a 

escrita que vai garantir que todas as crianças leiam e escrevam automaticamente aos 

cinco anos, por isso, é importante dar à elas a oportunidade de refletir sobre a escrita, 

de ter ideias próprias sobre como se lê e como se escreve e pô-las em prática. Eles 

acreditam que, quando a criança lê e escreve por conta própria em contextos reais, 

isto é, cotidianamente, ela conseguirá aprender as diferentes funções que a escrita 

assume no mundo: informar, educar, divertir etc. Portanto, é de suma importância 

situar a escrita no contexto cultural para as crianças, revelando as funções e os 

valores atribuídos a ela. 

A partir desse pensamento, Oliveira et al. (2021) indicaram propostas de 

como o professor pode conduzir o trabalho com a linguagem escrita para as crianças 

da Educação Infantil, por meio de cinco elementos: tempo, espaço, materiais, 

interações e avaliação, disponibilizados no Quadro 28.  

Em relação ao tempo, recomendam que o professor deve propor situações 

diárias de uso da leitura e da escrita em tempos variados da rotina, dando sugestões 

de momentos e as possíveis atividades na rotina da turma em que a linguagem pode 

ser trabalhada. Em relação ao espaço, este deve ser decorado com diversos 

portadores de textos escritos, de modo a despertar a curiosidade e o interesse da 

criança. Os materiais precisam ser compartilhados e estar à disposição das mesmas, 



 

favorecendo a sua autonomia. As interações são fundamentais para a troca de 

conhecimentos e oportunizam a convivência e a aprendizagem. Por fim, a avaliação 

é uma excelente forma de registro dos avanços das crianças, revelando suas 

hipóteses sobre a escrita.  

Quadro 28 – Propostas de organização da ação pedagógica com a linguagem 

escrita para a Educação Infantil formuladas por Oliveira et al. (2021) 

(continua) 
Como propor Desenvolvimento 

Tempo 

Na hora da entrada, lendo com o grupo a lista dos alunos presentes e dos 
ausentes; 
Na roda de conversa, ler com o grupo a agenda de atividades prevista para o dia;  
Em algum momento específico e regular da rotina, realizar a leitura das listas de 
histórias favoritas do grupo. 

Espaço 
É importante que todo o ambiente seja mediado por práticas de leitura e de 
escrita, que possua materiais portadores de escrita nos mais diversos gêneros 
disponíveis para as crianças. 

Materiais 

Devem estar sempre organizados e à disposição das crianças para a sua 
atividade escritora, como por exemplo: 
Um cartaz de pregas com filipetas móveis com os nomes das crianças de toda a 
turma, escritos preferencialmente em letras caixa-alta, facilitando assim o 
reconhecimento das letras pelas crianças; 
O abecedário, também em caixa-alta, colocado em algum lugar visível, que possa 
ser rapidamente consultado pelas crianças quando necessitarem pesquisar 
alguma letra; 
Textos conhecidos pelo grupo e que sirvam de referência para as suas consultas, 
como por exemplo, a rotina diária, cartazes com as parlendas ou outros textos 
que estão sendo estudados pelo grupo; 
Letras móveis para a escrita pela própria criança;  
No caso das produções de textos coletivos, é importante ter em mãos bons 
exemplos de textos fontes para que as crianças possam pesquisar as 
características desse tipo de texto. 

Interações 

As crianças se beneficiam da interação com diferentes pares nas atividades de 
escrita. Para tirar o máximo proveito dessa situação de escrever em duplas, é 
importante que o professor: 
Pense em parcerias desafiadoras, propondo que debatam, em duplas, ideias 
discordantes ou que se completem em alguma atividade; 
Amplie as interações das crianças por meio de suas produções: os livros 
produzidos em um projeto, por exemplo, podem circular entre crianças de outras 
salas. 

 

(conclusão) 
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Avaliação 

As crianças diferenciam textos orais e escritos, e como fazem uso de aspectos 
da linguagem escrita nos textos por elas ditadas ao professor?; 
Pensam a escrita, as hipóteses que ela formula ao longo de uma trajetória de 
aprendizagem?; 
Checam suas hipóteses e como reagem diante da comparação de sua própria 
escrita à escrita convencional?; 
Cooperam nas atividades de escrita, nas situações em que precisam trabalhar 
em subgrupos? 
Reagem diante da comparação de sua própria escrita às escritas produzidas por 
outros colegas, como argumentam em favor de suas ideias? 
Sabem sobre o que se pode ler e como se ler? 
Usam estratégias para ler? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Oliveira et al. (2021, p.259-263). 

Para concluir, enfatizamos que todos os autores que selecionamos 

concordam com uma prática acerca da linguagem escrita em que o educador trabalhe 

com textos que façam parte do universo infantil ou com os nomes das crianças e 

outras palavras significativas, sendo possível que, com isso, elas conheçam as letras 

do alfabeto e comecem a estabelecer relações entre os fonemas e os grafemas. 

Consideram a leitura uma experiência indispensável na Educação Infantil, 

assim como a produção textual, que devem ser desenvolvidas através das 

oportunidades geradas pelo próprio cotidiano do ambiente escolar ou criadas pelo 

professor, mas sempre vinculadas às práticas sociais, pois só assim serão 

significativas para as crianças. Portanto, as experiências com a escrita precisam ter 

um objetivo claro que façam a crianças pensarem sobre a função dessa linguagem.  

Acima de tudo, prezam pela ludicidade, característica da educação de 

crianças pequenas que obrigatoriamente deverão transpassar as práticas 

desenvolvidas no ambiente escolar. Característica que, geralmente, não está presente 

em atividades com lápis e papel, mas, como demonstram Brandão e Carvalho (2011), 

se desenvolvidas sem repetição, sem as práticas de memorização e cópia, e sem a 

nomeação de letras isoladas, podem sim ser lúdicas e contribuir para o aprendizado 

da escrita enquanto patrimônio social e cultural. 



 

5.2 REFLEXÕES SOBRE AS ATIVIDADES PROPOSTAS 

 Neste momento, trataremos de uma síntese comparativa das atividades 

apresentadas neste estudo, fruto das propostas dos autores Cardoso (2021), Medel 

(2021), Brandão; Carvalho (2011), Bajard (2021), Oliveira et al. (2021), Salles; Faria 

(2021) e do documento do Ministério da Educação (BRASIL, 2012). O objetivo, aqui, 

é de perceber que atividades tem sido apresentadas teoricamente como 

direcionadoras das possibilidades de práticas na escola.  

Quadro 29 - Quadro sinóptico das atividades propostas 

(continua) 
AUTOR / 

DOCUMENTO 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

CARDOSO 
(2021) 

 
Atividade 1: O registro da rotina diária. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: ampliar o vacabulário elaborando hipóteses sobre o sistema de escrita. 
 
Atividade 2: A chamada: um exemplo de como explorar a leitura dos nomes dos 
integrantes do grupo. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: conhecer o próprio nome como elemento de sua identidade. 
 
Atividade 3: A roda de escolher e de cantar músicas. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: criar estratégias para conseguir ler o que está escrito, mesmo que não 
saiba fazê-lo convencionalmente. 
 
Atividade 4: A roda de histórias. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: ampliar o repertório de histórias e apropriar-se de comportamento leitor. 
 
Atividade 5: A roda da biblioteca. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: desenvolver aspectos do comportamento leitor e propiciar momentos de 
leitura em família. 
 
Atividade 6: Leitura e escrita com letra de música e com parlenda. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: realizar conceituações sobre o sistema de escrita, criando situações 
desafiadoras para a criança que ainda não escreve convencionalmente.  
 
Atividade 7: Convite para o lançamento de um livro de receitas. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: diferenciar aspectos da oralidade e da escrita ao participar de um 
situação coletiva de produção de texto oral com destino escrito. 
 
Atividade: Roda de atividades. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: expressar pequenos fatos e experiências descrevendo situações 
vivenciadas e conhecer as regras e combinados nas atividades que participam. 
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(continuação) 
AUTOR / 

DOCUMENTO 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

MEDEL (2021) 

 
Atividade 1: Jogando com as palavras. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo:  reconhecer que as palavras são formadas por sílabas. 
 
Atividade 2: Buscando palavras. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: reconhecer palavras à primeira vista a partir de suas características 
gráficas. 
 
Atividade 3: Chegou carta para mim. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo:  representar graficamente mensagens simples com o objetivo de 
comunicar algo por escrito, utilizando com liberdade alguns grafismos e 
respeitando a forma de algumas letras e palavras e outros aspectos da escrita 
regular. 

BRANDÃO; 
CARVALHO 

(2011) 

 
Atividade 1: Ficha A. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: desafiar a criança a reconhecer qual a palavra que dá nome ao desenho. 
 
Atividade 2: Ficha B. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: realizar desenho e diferenciá-lo da escrita. 
 
Atividade 3: Ficha C. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: participar de uma situação de escrita significativa, registrando o seu 
próprio nome ou pedindo para alguém fazê-lo, além de pensar sobre o que é ler, 
como a leitura funciona e para que ela serve. 
 
Atividade 4: Ficha D. 
Faixa etária:  creche e pré-escola. 
Objetivo: explorar as letras e sílabas a partir de palavras já estabilizadas pelas 
crianças (o nome próprio). 
 
Atividade 5: Ficha E. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: análise fonológica para que a criança pense e escreva palavras que 
iniciem ou rimem com outras. 
 
Atividade 6: Ficha F. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: conhecer a estrutura e característica de um gênero textual (receita) e 
função social da escrita. 
 
Atividade 7: Ficha G. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: perceber o uso funcional da escrita e apreciar as qualidades estéticas e 
características desses gênero textual (poesia). 
 
Atividade 8: Ficha H. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: chamar a atenção das crianças para os segmentos sonoros das 
palavras, ao solicitar a contagem dos pedaços que compõem os nomes das figuras. 

(continuação) 



 

AUTOR / 
DOCUMENTO 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

BAJARD 
(2021) 

 
Atividade 1: Uma receita para cozinhar. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: conhecer o gênero receita e desenvolver competências de leitor. 
 
Atividade 2: Produção de um novo texto. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: ampliar o repertório de histórias e identificar palavras conhecidas. 
 
Atividade 3: Expressão dramática. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: ampliar o gosto pela leitura através da exploração de uma história e 
expressar com o corpo o desenvolvimento do enredo contido no texto. 
 
Atividade 4: História de boca e história do livro. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: promover a sensibilidade das crianças ante uma diversificação da 
transmissão do conto: história contada e história lida. 
 
Atividade 5: Os três porquinhos. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: desenvolver as múltiplas linguagens (oral, escrita, artística e dramática) 
das crianças através de um livro de literatura. 
 
Atividade 6: Imitando o livro. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: impulsionar a leitura e a escrita por meio da construção de um livro a 
partir do modelo pré-determinado.  
 
Atividade 7: Caderno de bordo: escrita como memória. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: conhecer a função social da escrita através da interação da criança com 
variados gêneros textuais, tendo o professor como escriba. 
 
Atividade 8: O nome próprio: testemunho da escrita. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: propiciar a identificação do nome próprio pelas crianças e sua inserção 
no mundo letrado. 
 
Atividade 9: Folhando livros. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: desenvolver competências de leitores, explorar a leitura de imagens e 
despertar o gosto pela leitura.  
 
Atividade 10: Registro dos livros / circulação dos livros. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: perceber que o livro é fonte de histórias, estar em situação de autonomia 
através da escolha do livro e possibilitar uma relação sensível com o livro por parte 
da criança. 
 
Atividade 11: O universo da escrita na sala de aula. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: oferecer à criança um ambiente rico em escrita. 

SALLES; 
FARIA (2021) 

 
Atividade: Notícia produzida coletivamente. 
Faixa etária: pré-escola. 
Objetivo: compreensão das diversas funções sociais da linguagem escrita. 
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(conclusão) 

AUTOR / 
DOCUMENTO 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

BRASIL 
(2021) 

Atividade: Criar normas. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: ampliar o letramento a partir de práticas reais de escrita pela criança. 

OLIVEIRA ET 
AL. (2021) 

Atividade: Propostas de organização da ação pedagógica com a linguagem 
escrita. 
Faixa etária: creche e pré-escola. 
Objetivo: despertar a curiosidade e o interesse da criança pela linguagem escrita 
através de um ambiente de escrita diversificado na sala de aula. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021. 

Foram selecionadas, no total, 32 atividades, sendo uma parte destas 

propostas e a outra parte observadas, acompanhadas e trazidas pelos autores e pelo 

documento analisados. A grande maioria são experiênciais que podem ser realizadas 

com crianças na faixa etária de creche (até 3 anos) e pré-escola (até 5 anos), cabendo 

ao professor o cuidado de adequá-las à idade das crianças.  

Alguns dos autores, como Cardoso (2021) e Brandao; Carvalho (2021), já 

sugerem elementos que irão facilitar o desenvolvimento das suas atividades propostas 

para as crianças menores, isto é, até 3 anos. Contudo, ressaltamos que 9 atividades 

foram pensadas exclusivamente para a pré-escola, com destaque para Medel (2021), 

autora que formulou todas as suas atividades aqui apresentadas para essa faixa 

etária.  

Em relação à motivação da produção das experiências relatadas, Cardoso 

(2021) se preocupou em demonstrar atividades que propiciem o contato com a 

linguagem escrita por meio de material escrito que se encontra próximo às crianças e 

da interação com outros escritores/leitores, mesma inquietação demonstrada por 

Salles; Faria (2021), que preconizam atividades realizadas em grupos por meio de 

situações cotidianas.  

Medel (2021), no desenvolvimento de suas propostas, além de afirmar que 

as atividades com a escrita precisam ter diferentes propósitos e serem desafiadoras, 

traz a importância do ambiente adequado e harmonioso para o favorecimento das 

experiências com a linguagem escrita, mesma linha de pensamento apresentada 

pelos autores Oliveira et al. (2021), os quais indicaram tempo, espaço, materiais, 

interações e avaliação elementos essenciais para a condução das atividades com a 

linguagem escrita, ou seja, valorizam a existência de um ambiente cultural para que a 



 

criança se aproprie da escrita. Já Bajard (2021) refere-se à importância da inserção 

da criança em um ambiente letrado, priorizando o contato com os livros. 

Brandão; Carvalho (2021) demonstraram insatisfação com o uso de fichas 

na Educação Infantil, em virtude de, na maioria das vezes, serem repetitivas e não 

oferecerem um aprendizado rico e significativo para as crianças, mas que, no entanto, 

acabam sendo frequentemente utilizadas, principalmente para se adequar ao discurso 

de que as crianças fazem mais do que brincar na Educação Infantil. Sendo assim, as 

autoras se responsabilizaram por transformar as fichas em momentos permeados de 

ludicidade, conhecimentos e desafios, ampliando seus propósitos, com a ressalva de 

que devem ser utilizadas somente em casa. 

O documento do MEC (BRASIL, 2021), produzido por especialistas da 

área, dos quais apontamos Kishimoto, foi desenvolvido com o objetivo de ampliar o 

letramento por meio de brincadeiras, brinquedos e interações, assim como visou 

implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI). 

Diante desse panorama geral apresentado e observando a síntese das 

atividades no quadro acima, podemos inferir que, apesar dos propósitos distintos que 

impulsionaram a elaboração das experiências descritas neste estudo, todas as 

atividades convergiram para o letramento.  

Isso porque são sugestões de atividades que buscam desenvolver a 

curiosidade, o questionamento, a participação e a expressividade das crianças, onde 

a escrita não é vista como uma prática motora, mas como atividade cultural complexa, 

que representa uma fase inicial do aprendizado da linguagem escrita.   

São experiências que fogem da leitura de letras, sílabas e palavras de 

forma descontextualizada, dos ditados e das cópias. Ao contrário, valorizam a 

apreensão da linguagem escrita por meio da leitura de histórias, poesias, parlendas e 

outros gêneros textuais, da produção escrita, do uso de gestos, expressões, canções, 

brincadeiras e outros diversos elementos encaixados em ambientes/contextos 

expressivos, isto é, que tenham algum significado social. 

A maior parte das experiências expostas neste estudo priorizaram a leitura 

frequente, considerada a principal atividade de letramento na Educação Infantil, pois 

além de conduzir a conhecimentos fundamentais da escrita, leva à familiarização da 

criança com o texto (SOARES, 2009a).  

Podemos ainda citar a preocupação com o caráter lúdico dessas 

atividades, essencial no processo educacional de crianças pequenas. Até mesmo as 
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fichas, desde que trabalhadas como sugerem as autoras Brandão; Carvalho (2011), 

conseguem explorar essa característica.  

Depreendemos, assim, que os estudiosos e o documento averiguados 

corroboram com Soares (2009b) ao reconhecerem que escrever não se reduz à 

aprendizagem da grafia e decodificação das palavras, é necessário, ainda, 

compreender e interpretar o que se lê e o que se escreve, conhecer os diferentes 

portadores textuais, assim como os diferentes gêneros textuais. Portanto, o 

conhecimento do sistema alfabético é insuficiente se não for acompanhado da 

aprendizagem dos usos sociais e culturais da linguagem verbal. 

Apresentando um resumo dessas informações, construímos um fluxograma 

para facilitar a visualização dos pontos que aproximam e distanciam os teóricos e o 

documento pesquisados.  

Figura 9 – Síntese das atividades propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fonte: do estudo. 

Primeiramente, as atividades são divididas por sua faixa etária: apenas 

para 4 e 5 anos (pré-escola) ou de 0 a 5 anos (creche e pré-escola). A partir daí, são 

mencionados os autores e o documento para serem destacadas as principais 
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características priorizadas por eles ao indicarem suas atividades com a linguagem 

escrita para a Educação Infantil, convergindo, ao final, no letramento.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao nos debruçarmos sobre a Educação Infantil, sentimos a necessidade de 

transitar sobre os conceitos de infância e criança, sendo possível perceber que nem 

sempre a criança foi entendida como sujeito histórico, cultural e de direitos, tendo em 

vista que a infância não era identificada como uma fase do desenvolvimento do 

homem e, por isso, não permeada de peculiaridades. Pelo contrário, ela se confundia 

com a vida adulta, logo, a criança era vista como um ser frágil. Contudo, salientamos 

que apresentamos reflexões preliminares, a fim de compartilhamos um panorama de 

algumas pesquisas do tema. Sendo assim, trouxemos o que consideramos pontos 

principais identificados na construção dessas definições, com destaque para a 

interferência primordial do momento histórico e da sociedade sobre as mesmas.  

Percorremos a trajetória histórica da Educação Infantil no Brasil, ainda 

desvalorizada nas pesquisas educacionais, principalmente sua história, por se ocupar 

de algo que já passou, considerado distante da prática. Muitas vezes recorremos ao 

passado com pressa e com um olhar desatento, com o intuito de apenas confirmar 

uma ideia prévia ou responder alguma questão atual. 

Fugindo desse horizonte, fornecemos elementos para uma visão mais 

ampla do processo de construção desta política em nosso país, partindo do 

pressuposto de que a história está inserida nas relações sociais e estas oferecem 

determinações e estabelecem limites, tendo em vista sua complexidade. Além disso, 

acreditamos que as reflexões produzidas pelo passado podem interferir sobre o 

processo educacional atual. 

Educação Infantil é um termo utilizado muito recentemente no Brasil, 

concretizado com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, principalmente, 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, dois grandes 

marcos para a educação de crianças pequenas e que regulamentaram o atendimento 

das mesmas em instituições educacionais, voltadas também para o cuidado. 

Essa preocupação com o cuidado fez com que durante muito tempo as 

instituições de educação pré-escolares apresentassem o caráter assistencialista, tido 

por muitos como o grande vilão da Educação Infantil até os dias atuais. No entanto, o 

que notamos de mais importante neste aspecto foi a escassez de pesquisas 

educacionais, que não se ocuparam da Educação Infantil naquela época, permitindo, 

assim, que numa política educacional prevalecesse a ideia de filantropia. 



 

Vimos a educação de crianças pequenas restringir-se a um favor aos 

pobres e descomprometer-se com a qualidade do atendimento prestado, uma real 

demonstração de preconceito à pobreza. Mesmo assim, num determinado contexto, 

essa situação era vista como necessária e natural. Enquanto isso, as classes mais 

ricas tinham um atendimento educacional diferenciado, valorizado por basear-se nos 

costumes europeus. Logo, o caminho percorrido pela Educação Infantil no Brasil é 

permeado de contradições e ambiguidades. 

Contudo, a partir do momento em que integraram o sistema educacional, 

por volta das décadas de 1980 e 1990, creches e pré-escolas superaram o entrave de 

serem vistas como paliativos às crianças pobres e passaram a oferecer uma 

assistência complementar à família. O que precisamos refletir aqui é se essa travessia 

para o sistema educacional também representou o fim dos preconceitos sociais que 

permeiam a educação de crianças em pré-escolas e, especialmente, creches. 

Num país que promove a desvalorização da educação pública, 

consequência do descaso do Estado com a educação, a conquista de legitimação de 

creches e pré-escolas no sistema educacional público é quase sinônimo da afirmação 

de que essas instituições passaram a fazer parte do sistema destinado aos pobres, o 

que facilitaria a continuidade de noções assistencialistas e preconceituosas. 

Reforçamos, assim, a necessidade de disseminar a Educação Infantil como 

um direito integrante da criança e das famílias de qualquer classe social, devendo 

propiciar um atendimento de qualidade, que promova o desenvolvimento integral da 

criança e a prestação de uma ação complementar à família.  

Após a legalização do ensino de crianças de 0 a 5 anos, as discussões 

voltaram-se ao que ensinar, como ensinar, para que ensinar e quando ensinar, isto é, 

o que deve integrar o currículo da Educação Infantil.  

Já temos claro o conhecimento de que não é necessário que a criança 

atinja um amadurecimento biológico ou psicológico para que aprenda a linguagem 

escrita, deixando de lado a crença de que a criança precisa estar com 6 anos e 

matriculada na série de alfabetização, ou seja, no Ensino Fundamental, para ter 

contato com a escrita.  

A criança de 0 a 5 anos precisa ter acesso à estímulos que permitam 

desenvolver a linguagem escrita e verificar sua função social e cultural antes mesmo 

de ingressar no ensino escolar, tendo em vista suas peculiaridades e capacidade de 

aprender, até mesmo porque no mundo que as cerca a escrita está difundida nas mais 
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variadas situações e de diversas formas, o que lhe permite um contato cotidiano com 

a mesma. Além disso, é preciso considerar a criança enquanto sujeito, isto é, que tem 

desejos, opiniões, ideias, curiosidades, capacidade para decidir. Nesse sentido, ela 

não aguarda o conhecimento, ela se propõe a aprender.  

Por isso, a proposta curricular de uma instituição de ensino de Educação 

Infantil, disposta em seu Projeto Político-pedagógico, tem a obrigação de contemplar 

o trabalho com as múltiplas linguagens, inclusive a linguagem escrita. Uma das 

principais normas de orientação para a sua construção, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, determinam que experiências linguísticas sejam 

garantidas às crianças da Educação Infantil. 

Portanto, cabe à essa modalidade da Educação Básica permitir a 

participação das crianças em experiências diversificadas com a linguagem escrita em 

seu sentido social e com propósitos explícitos, sem o objetivo de prepará-la para a 

alfabetização, pois essa não é a finalidade da Educação Infantil, embora isso possa 

acontecer. 

Contudo, não basta apenas incentivar a aproximação das crianças com a 

linguagem escrita, mas fazê-lo visando as práticas sociais de escrita, já que no atual 

contexto, aprender a codificar e decodificar textos, isto é, alfabetizar-se, tornou-se 

insuficiente para o desenvolvimento de uma série de conhecimentos sociais da leitura 

e da escrita. O ideal é proporcionar experiências que envolvam a função social dessas 

linguagens a partir do letramento. 

Diante da importância da linguagem escrita para a Educação Infantil e a fim 

de evitar práticas espontaneístas, repetitivas, que envolvam letras isoladas, 

preenchimento de linhas, cópias, memorização e preparação para o Ensino 

Fundamental, com pouca troca de saberes e poucos espaços de interlocução, ou até 

mesmo o trabalho com a linguagem para preencher o tempo livre, dentre tantas outras 

práticas que consideramos não significativas para as crianças,  desenvolvemos com 

esta pesquisa o que acreditamos ser um apoio ao professor, apresentando, de 

maneira didática, um conjunto de práticas que possam auxiliá-lo em seu cotidiano 

escolar. 

Adotamos autores que conversam entre si, ou seja, que são conduzidos 

por uma mesma linha de pensamento, na qual a linguagem concebe-se numa 

perspectiva social, cultural, de interação e comunicação, sendo constituinte do sujeito: 

Bajard (2021), Brandão; Carvalho (2021), Cardoso (2021), Medel (2021), Oliveira et 



 

al. (2021), Salles; Faria (2021). São estudiosos que valorizam a autonomia da criança 

e propuseram experiência lúdicas com a escrita em situações reais e significativas, 

isto é, inseridas em práticas sociais. 

Entretanto, não conseguimos ouvir a avaliação dos professores que atuam 

na Educação Infantil acerca das atividades propostas, o que podemos apontar como 

um dos limites deste estudo. Sendo assim, para uma próxima pesquisa, é 

imprescindível que se escute esses profissionais que são os responsáveis por realizar 

tais experiências com as crianças.  

Tivemos a dificuldade de encontrar autores que apresentassem, 

especificamente, atividades voltadas para a linguagem escrita e que repercutissem 

sobre elas, assim como não transcorressem acerca da linguagem oral e da linguagem 

escrita enquanto uma única linguagem, e que abordassem o letramento voltado para 

a Educação Infantil, em que alfabetizar não é uma recomendação prevista em suas 

diretrizes curriculares. 

Apesar disso, acreditamos que os objetivos traçados no início do estudo de 

desvelar experiências com a linguagem escrita para auxiliar a atuação dos professores 

da Educação Infantil, apresentar a importância da linguagem escrita para as crianças 

de 0 a 5 anos, exemplificar atividades que envolvam a linguagem escrita na Educação 

Infantil e analisar as experiências propostas pela bibliografia contemporânea acerca 

da linguagem escrita para essa etapa da Educação Básica foram alcançados, e a 

pergunta de partida que abrangeu atividades de linguagem escrita que pudessem ser 

trabalhadas com as crianças da Educação Infantil produzindo uma aprendizagem 

significativa foi  respondida.  

Todavia, nossa iniciativa de estudar a linguagem escrita na Educação 

Infantil é apenas o início de muitos outros trabalhos necessários ao tema. Portanto, 

esta pesquisa é apenas uma contribuição para a temática, que não se esgota aqui, 

mas pode servir de estímulo ao surgimento de outros trabalhos. Lacunas como: qual 

a avaliação dos professores acerca das atividades propostas por esses autores?, 

essas experiênciais podem ser realizadas em seu ambiente de trabalho?, as 

atividades sugeridas vão ao encontro da Proposta Pedagógica das escolas em que 

os profissionais atuam?, podem já representar objetos para outros estudos. 
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