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APRESENTAÇÃO         

 O Programa de Mestrado Profissional em Educação e Docência – 

Promestre, da Faculdade de Educação da UFMG, visa desenvolver 

conhecimentos e formar profissionais capacitados para a produção e a 

avaliação de materiais didáticos, criação e aprimoramento de novas 

metodologias e tecnologias de ensino. Por esse motivo, as investigações 

realizadas no âmbito do Promestre são de pesquisas aplicadas que 

enfatizam a intervenção na realidade da educação básica brasileira. Uma 

das  maneiras de materializar essas definições é a exigência, juntamente 

com a dissertação, da elaboração de um produto final que reflita as 

análises realizadas à luz dos referenciais teóricos utilizados. 

 Esta pesquisa teve como objetivo identificar as concepções das 

docentes das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) do 

município de Belo Horizonte acerca do trabalho com a leitura e a escrita, 

com foco na alfabetização e letramento. Como objetivos específicos, 

pretendeu-se  identificar o perfil das professoras das UMEIs, caracterizá-

las quanto à sua formação inicial, reconhecer as concepções teóricas que 

fundamentam as práticas pedagógicas  no que diz respeito ao trabalho 

com a linguagem escrita e analisar as concepções das professoras acerca 

do trabalho com alfabetização e letramento na Educação Infantil, 

considerando as características específicas das crianças desta etapa 

educativa. A pesquisa foi realizada com as professoras que trabalham 

com crianças de cinco anos de idade nas UMEIs das regionais Oeste, 

Leste e Centro-Sul, através de um questionário. Assim, a discussão 

tratada neste trabalho insere-se no âmbito da qualidade do atendimento 

pedagógico oferecido às crianças pequenas e coloca a professora da 

Educação Infantil no centro do debate.  

O Sistema Municipal de Ensino em Belo Horizonte é composto 

pelas escolas municipais e pelas instituições de Educação Infantil 

privadas, pela Secretaria Municipal de Educação, órgão executivo do 

SME e pelo Conselho Municipal de Educação – CME, órgão normativo.  

 Desde meados da década de 1980, e principalmente, com a 

promulgação da Constituição Federal em 1988, as discussões acerca da 

Educação Infantil como um direito da população menor de seis anos de 

idade têm se tornado mais categóricas, implicando em sua implantação – 

de formas muito diversas – pelos poderes públicos dos diversos  

municípios brasileiros. 

A história da Educação Infantil brasileira é marcada por uma 

trajetória de conquistas e desafios tanto no que se refere à questão 

quantitativa, na oferta de vagas para crianças de zero a seis anos, quanto 

qualitativa, considerando-se os eixos pedagógicos a serem trabalhados 



nesta etapa da educação básica, a fim de que a criança desenvolva-se 

integralmente. 

A LDB/96  situou a Educação Infantil como o início da Educação 

Básica. Além da LDB, foram criados  outros instrumentos  legais que 

estabeleceram e aprimoram a concepção de direito à educação da criança 

pequena. São alguns deles:  

 

 as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

- DCNEIs (BRASIL, 1999, 2009) e as Diretrizes 

Operacionais (BRASIL, 2000);  

 a Lei 1114/05 (BRASIL, 2005)  , que torna obrigatório o 

início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade; 

 a Lei 11494/07 (BRASIL, 2007), que institui o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

valorização dos profissionais da educação (FUNDEB); 

 a Emenda Constitucional 59 (BRASIL, 2009); 

  a Lei Nº 12.796, de 4 de abril de  2013 (BRASIL, 2013), 

que  modifica a LDB/96, estabelecendo as diretrizes e 

bases da educação nacional, para dispor sobre a formação 

dos profissionais da educação e dar outras providências; 

 a Lei  Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que institui o 

Plano Nacional de Educação - PNE - (BRASIL, 2014-

2024). 

 

PRINCIPAIS REFERENCIAIS TEÓRICOS PARA O 

ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

ESCRITA: 

 Vigotski (1984-2010): afirma que a linguagem escrita é 

um sistema particular de símbolos e signos e o seu 

domínio requer o desenvolvimento de funções 

comportamentais complexas. Para que a criança seja 

capaz de  apropriar-se da linguagem escrita, ela precisa 

desenvolver a capacidade de representação; 

 Soares (1998): a alfabetização e o letramento são 

processos distintos, de naturezas diferentes, mas são 

também interdependentes e indissociáveis. Daí surge o 

conceito de alfabetizar letrando, o que remete à ideia de 

que alfabetizar-se requer apropriar-se  do sistema de 

escrita o que, por conseguinte, exige que o sujeito 

alfabetizado seja aquele capaz de fazer uso efetivo desse 

sistema; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument


 Ferreiro (1985): rejeita a coexistência dos dois termos 

com o argumento de que em alfabetização estaria 

compreendido o conceito de letramento, ou vice-versa.  

 Baptista (2010): O trabalho com a linguagem escrita deve 

estar presente na Educação Infantil, pois, a 

compreendemos como “ferramenta fundamental para 

assegurar às crianças, como atores sociais que são, sua 

inclusão e sua efetiva participação na sociedade 

contemporânea. 

 

O QUE TRABALHAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL E PROPOSIÇÕES 

CURRICULARES DA PBH 

 

Com relação às DCNEIs (BRASIL, 2009) observa-se a perspectiva de 

uma identidade nacional comum para a Educação Infantil, 

regulamentado na construção da cidadania e na valorização da formação 

da totalidade humana. Não é uma perspectiva de escolarização da 

Educação Infantil, mas da construção de uma identidade educativa que 

dialogue tanto com os atores sociais que historicamente construíram esse 

atendimento quanto com as famílias objetivando a construção de um 

atendimento para todas as crianças, tendo como eixo organizador as 

especificidades desse período da formação humana. 

As Proposições Curriculares para a Educação Infantil (PBH, 

2009), foi reeditada no ano de  2013. De acordo com o texto oficial, os 

pressupostos que sustentam as Proposições Curriculares colocam a 

criança como foco do processo educativo,  valorizando a diversidade, a 

promoção da igualdade étnico-racial, inclusão da Criança com 

Deficiência e a interação com Famílias e Comunidade.  

 Reconhecendo que a criança está imersa antes mesmo de chegar à 

escola, o documento afirma que não há momento para iniciar a 

alfabetização, e que “não há porque a escola atrasar ou cercear a 

aprendizagem da escrita” (PCEI-PBH, 2009: p. 149), visto que  “deve-se 

permitir que as crianças aprendam sobre a linguagem escrita na pré-

escola”. O texto declara ainda que  não se deve permitir  a entrada de 

práticas tradicionais comuns no ensino fundamental. Abaixo alguns 

dados coltados sobre a relação das professoras com as Proposições 

Curriculares: 

 

 

 



Como ou quem lhe apresentou as Proposições Curriculares para a 

Educação Infantil? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Questionário elaborado para esta investigação 

OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA PBH 

Em busca de uma identidade docente 

 

O cargo de Educador Infantil foi criado por meio do artigo 

3º da Lei 8.679/2003. A definição da criação do cargo de 

educador infantil foi uma decisão tomada no âmbito do governo e 

a  carreira do educador infantil conta com quinze níveis, sendo a 

habilitação mínima exigida o curso de nível médio, modalidade 

normal, ocorrendo a progressão de dois níveis por formação em 

curso superior. Com relação a formação, as respostas no 

questionário nos mostram  que 94,2% das professoras possuem 

graduação, sendo que  82% cursaram na modalidade de ensino 

presencial e 18% `distância. Com relação ao curso de graduação 

concluído pelas docentes, 78%, cursou Pedagogia, 10% cursou o 

Normal Superior e 12% outros cursos como: Artes Plásticas, 

História, Fisioterapia, Educação Artística e Pedagogia com ênfase 

no Ensino Religioso. Com relação às instituições onde a 

graduação foi concluída, 65,3% foram Privadas, 30,6% Estaduais 

e 4,1% Federais. E ainda, 82% foram cursos presenciais. 

Com relação a formação continuada, os dados nos 

mostram o seguinte panorama: 



Caso tenha participado de ações de formação, quais     instituições 

foram responsáveis por oferecê-las 

 

Fonte: Questionário elaborado para realização desta investigação 

Os temas escolhidos para formação, foram em sua grande maioria 

relacionados à linguagem escrita, o que demonstra que o assunto está 

entre as principais preocupações das docentes. 

 Após uma década de criação do cardo de Educador Infantil e sob 

forte tensão respaldada na luta sindical,  em maio de 2014, foi aprovado 

o Projeto de Lei número 2.068/12 que transformou o cargo público 

efetivo de Educador Infantil em cargo público efetivo de Professor da 

Educação Infantil. Essa mudança atendeu a uma das reivindicações da 

categoria, ao reconhecer que são professores e não educadores os 

profissionais responsáveis pela educação das crianças de zero a cinco 

anos, em espaços educativos. A categoria continua lutando pela 

equiparação salarial e equivalência de plano de carreira em relação aos 

professores que atuam nas demais etapas e modalidades da Educação 

Básica na rede municipal de Belo Horizonte. Apresentaremos alguns 

dados relativos ao atendimento atual à Educação Infantil do município e 

à distribuição dos docentes no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número de docentes na Educação Infantil nas UMEIs por regional 

2015 

Fonte:sigabh.pbh.gov.br Elaborado pela autora. 

 

 

 

Número atual de instituições de Educação Infantil, por regionais do 

município de Belo Horizonte, em 2015, segundo categoria 

administrativa 

Fonte: Sigabh.pbh Acessado em 20 de outubro de 2015 

 

Atendimento atual à Educação Infantil no município de Belo 

Horizonte no ano de 2015  

RESULTADO REFERENTE A MATRÍCULA INICIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Creche (0 a 3) Pré escola ( 4 a 6) 

Parcial Integral Parcial Integral 

9.677 31,4% 3.944 12,8% 16.604 53,9% 541 1,7% 

Fonte: Inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar. Consultado em 20 de março de 

2015 

Regional Professores da 

Educação Infantil 

Professores da 

Educação Infantil 

que atuam com 

crianças de 5 anos 

Professores 

pesquisados 

 

Barreiro 707 44 - 

Centro-sul 487 28 28 

Leste 277 12 12 

Nordeste 795 56 - 

Noroeste 490 30 - 

Norte 754 48 - 

Oeste 442 25 25 

Pampulha 539 32 - 

Venda nova 562 38 - 

Total 5053 313 69 

Instituições institui

ções 

Número de unidades por regional em 2015 

  Barreiro Centro-sul Leste Norte Nordeste Noroeste Oeste Pampulha Venda 

Nova 

UMEIs 116 16 11 6 19 21 11 10 11 11 

Privadas 

Conveniadas 

194 23 24 27 19 20 26 25 20 10 

Privadas Não 

conveniadas 

678 69 87 68 49 68 71 97 96 73 

Total de 

instituições 

988 99 122 101 87 109 108 132 127 94 



Alunos  de 0 a 5 anos e 8 meses atendidos na rede municipal de 

educação, por regional – dezembro de 2015 

 

Regional Número de alunos 

Barreiro 4473 

Centro-sul 2453 

Leste 1480 

Nordeste 4514 

Noroeste 2503 

Norte 4854 

Oeste 2373 

Pampulha 3597 

Venda nova 3171 

 Fonte: Portal Sigabh.pbh.gov.br. Acessado em 02/12/2015      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio desta investigação buscamos identificar as concepções 

das docentes das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) do 

município de Belo Horizonte com relação ao trabalho com a leitura e a 

escrita, com foco na alfabetização e letramento. O referencial teórico-

metodológico, a pesquisa tipo Survey e os estudos desenvolvidos por  

Soares (1998), Ferreiro (1985), Bakhtin (1979), Vigotski (1984-2010), 

entre outros, nos permitiram realizar  análises quantitativas e qualitativas, 

por meio do cruzamento dos dados coletados 

 Por acreditarmos que as concepções das professoras são 

elaboradas no decorrer da profissão, e são permeadas pelas vivências 

pessoais, pelas experiências profissionais e formação acadêmica, e 

também pela maneira como elas se relacionam com a política da rede 

municipal de educação, local onde a pesquisa se realizou, optamos por 

estruturar o questionário em torno de três eixos: informações sobre o 

perfil acadêmico e pessoal; as relações entre as docentes e a política de 

educação municipal, por meio das   Proposições Curriculares para a 

Educação Infantil e os conhecimentos pedagógicos. 

 Percebemos que essas concepções estão vinculadas, entre outros 

fatores, à constituição da Educação Infantil, que sofreu influência tanto 

de  abordagens assistencialistas e médico-higienistas, quanto de 

submissão ao modelo educacional assumido pela etapa seguinte. 

Também sofrem influência das determinações que nas últimas décadas 

pretendem definir o atendimento à criança de zero a cinco anos  como  

primeira etapa da Educação Básica. 

 Os resultados indicam que as docentes consideram que estão 

trabalhando a linguagem escrita quando propõem atividades voltadas 

para a aprendizagem da tecnologia da escrita: trabalho com a análise 

fonológica, traçado de letras, cópia de nomes, entre outros. Isso não 



significa que, nas práticas cotidianas, não sejam realizadas atividades que 

priorizem  jogos de  faz de conta, brincadeiras geridas pelas crianças, 

brincadeiras e práticas próprias das culturas infantis e herdadas como 

tradição popular, narrativas orais de histórias, leitura de histórias,  jogos 

simbólicos. O que fica evidente é que essas atividades, caso ocorram, 

não são compreendidas como atividades relevantes e associadas ao 

trabalho com a linguagem escrita.   

 Outro fator a se considerar é que as professoras reconhecem as 

especificidades dos termos alfabetização e letramento e propõem 

atividades de uso social da leitura e da escrita. Porém, nem sempre as 

demandas específicas de leitura e escrita da infância são levadas em 

conta. A literatura é utilizada como instrumento pedagógico para ensinar 

letras, sílabas, palavras e frases.   

 A questão sobre a obrigatoriedade de se alfabetizar ou não 

na Educação Infantil é persistente, e acreditamos que tal pergunta se dê 

em decorrência do entendimento de que a aprendizagem da linguagem 

escrita ainda esteja vinculada predominantemente à aprendizagem da 

tecnologia da escrita em detrimento do seu uso social. Além da discussão 

infundada de se ensinar ou não a ler e escrever na pré-escola, há a 

discussão do que significa aprender a linguagem escrita e quais percursos 

a criança percorre, até aprender o sistema de notação alfabético. Ao 

entendermos que a alfabetização é um processo que se inicia quando 

bebê começa a atribuir sentidos a gestos, expressões e palavras faladas 

até chegar às elaborações mais complexas de simbolização por meio da 

escrita concebemos que o processo de apropriação da leitura e da escrita 

como práticas sociais precisa ser assumido de forma sistemática e 

competente pela Educação Infantil.   

É importante reconhecer que as práticas pedagógicas voltadas 

para o desenvolvimento da linguagem escrita, com crianças de zero e a 

cinco anos de idade precisam privilegiar o jogo simbólico, a brincadeira, 

o acesso às narrativas e obras literárias, o desenho, a dramatização entre 

outros recursos que dêem à criança a oportunidade de construir e 

desenvolver a sua capacidade de simbolizar.  

 

PAR ECERIA NAS FORMAÇõES REGIONALIZADAS 

Durante a pesquisa, estabelecemos parcerias com as regionais 

Oeste e Centro-Sul, na formação das coordenadoras das UMEIs e 

Creches Conveniadas. Os temas discutidos foram: A linguagem verbal: 

oral e escrita; Transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental.  

As formações aconteceram de acordo com o cronograma: 



Regional Data Público-alvo Tema 

Oeste 21/05/15 Coordenadores de 

UMEIs, EMEIs e creches 

conveniadas 

Linguagem verbala: O 

desenvolvimento da 

Linguagem Oral e a 

relação com a linguagem 

escrita 

Oeste 19/10 Coordenadores de 

UMEIs, EMEIs, creches 

conveniadas, 

coordenadores do Ensino 

Fundamental 

Transição da Educação 

Infantil para o Ensino 

Fundamental 

Centro-Sul 20/11 Equipe de 

acompanhamento técnico 

pedagógico das 

Gerências de Educação 

Regional, GEREDs 

Transição da Educação 

Infantil  para o Ensino 

Fundamental 

Centro-Sul 02/12 Coordenadores de 

UMEIs, EMEIs, creches 

conveniadas, 

coordenadores do Ensino 

Fundamental 

Transição da Educação 

Infantil  para o Ensino 

Fundamental 

 

Durante as formações, as coordenadoras da Educação Infantil 

demonstraram o desejo de compreender melhor a relação entre a 

linguagem oral e escrita, e quais procedimentos são eficazes para 

propiciar às crianças o desenvolvimento da linguagem verbal. 

Solicitaram à pesquisadora que fosse às UMEIs para fazer a formação 

das professoras e às regionais que ampliassem a formação para o grupo 

docente. 

No encontro que tratamos sobre  a transição para o Ensino 

Fundamental, as coordenadoras da Educação Infantil disseram que seria 

muito importante que as professoras do Fundamental conhecessem e 

compreendessem o trabalho que é realizado nas UMEIs para dar 

prosseguimento no próximo segmento, afirmando que o 

desconhecimento gera tensões e conflitos. 

As questões levantadas pela pesquisa poderão ser importantes 

para uma reflexão acerca da formação docente e, mais especificamente 

para a discussão a respeito da formação inicial e continuada dos 

profissionais que atuam com as crianças da Educação Infantil. Acredita-

se que este estudo poderá contribuir, sobretudo para as políticas de 

formação docente  relacionadas ao trabalho com a linguagem escrita, 

reforçando a necessidade de que tais políticas considerem as 

características específicas do sujeito que vive a primeira infância. 


