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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil que favorecem os processos de aquisição 
dos sistemas de leitura e escrita. Deste modo, por meio de pesquisas, buscou-se: caracterizar a Educação Infantil, descrever seu histórico, 
finalidades legais e seu público alvo; identificar as práticas pedagógicas da Educação Infantil recomendadas na literatura e nos documentos 
oficiais e caracterizar os processos da leitura e escrita com base na literatura, para, em seguida, investigar as práticas pedagógicas implementadas 
em uma determinada escola e analisar suas contribuições para os processos de aquisição da leitura e escrita dos seus alunos. Parte-se do princípio 
de que a Educação Infantil não tem como finalidade preparar crianças para o ensino fundamental e possui objetivos próprios, que devem ser 
alcançados a partir do respeito, do cuidado e da educação de crianças que se encontram em um tempo singular da primeira infância, para que 
desenvolvam diversas capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, 
brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros. Portanto, o seguinte problema foi 
levantado para a realização desta pesquisa: Quais práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil favorecem os processos de aquisição 
dos sistemas de leitura e escrita? Nesse sentido, é correto afirmar que a aprendizagem da linguagem oral e escrita é de suma importância para 
que as crianças participem do meio social em que convivem, pois, a sociedade atual gira em torno da escrita. Porém, pesquisas anteriores 
apontam que, na maioria dos casos, o ensino/aprendizado da leitura e escrita continua sendo realizado através de técnicas mecânicas de cópia e 
decifração do escrito, o que não foi constatado na observação em campo e nos dados obtidos através das entrevistas. Os dados foram obtidos 
através de observação direta e utilizadas técnicas intensivas: apreciação do cotidiano da escola e entrevistas com quatro professoras. Utilizou-se 
documentação indireta para a obtenção dos dados, com pesquisa de fontes primárias, tais como: análise do Plano Político Pedagógico da escola e 
interpretação de desenhos e de atividades escritas produzidas pelas crianças. A pesquisa fundamenta-se nas teorias de Luiz Carlos Cagliari, Emília 
Ferreiro, Ana Teberosky, Magda Soares, Sonia Kramer e em documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Curricular, entre outros teóricos que tratam sobre o assunto. Os resultados desta investigação 
revelaram uma prática pedagógica articulada e em consonância com o que a teoria aponta para o trabalho com a leitura e escrita na educação 
infantil, uma vez que, de modo geral, não está antecipando processos, mas sim promovendo uma aprendizagem significativa. Realizou-se uma 
pesquisa descritiva, qualitativa, empírica, envolvendo um trabalho de campo. Deste modo, este estudo foi favorável para demonstrar que a 
prática pedagógica docente está passando por transformações qualitativas. No entanto, é necessário reconhecer que estas reflexões não 
encerram o debate sobre a temática pesquisada, considerando que o universo investigado restringiu-se a uma única escola que atende à classe 
média alta e consequentemente, oferece regularmente, cursos de atualização capacitando seus docentes. Ressalta-se a necessidade de novas 
pesquisas em escolas que atendam a diferentes segmentos sociais visando à implementação de práticas pedagógicas mais eficientes e que 
contribuam para a melhoria da qualidade do ensino não para poucos, mas para todos, como as que foram observadas neste estudo.
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