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 A  criança  pequena,  de  zero  a  seis  anos,  
é  reconhecida  pela legislação brasileira atual 
como sujeito de direitos.  
 

 Protagonismo infantil se encontra sempre às 
voltas com possíveis imposições de práticas 
advindas do modelo escolar.  
 

 Não se deve admitir que o trabalho com 
crianças pequenas se constitua em meros 
degraus para etapas posteriores. 



 Pedagogia  da  Educação  Infantil  e  leva-nos  
a  uma  revisão  da Formação dos docentes 

 “educar crianças pequenas não é apenas 
tomar conta...” 

  “forma-creche”: com uma formatação 
diferente daquela comumente difundida do 
espaço escolar, justamente porque tem uma 
maneira peculiar de constituir-se. 



Cultura da escrita:  

 a  criança  pequena,  que  ainda  não  lê  nem  
escreve,  para  quem  a escrita representa um 
mistério a ser desvelado, mostra a elas que a 
“página cheia de sinais pretos com fundo 
branco” (p. 57) tem poderes mágicos: produz 
linguagem. 



  O papel interpretante do adulto é o de 
introduzir, nas crianças pequenas, o prazer e a 
curiosidade pela leitura 

  Esta deve ser a atitude do(a) professor(a) na 
Educação Infantil: ler para as crianças, fazer o 
papel de interpretante para crianças que ainda 
não leem.  

 A “alfabetização como aprendizagem de uma 
técnica é discriminatória” (p. 64), porque 
favorece somente a criança que em casa teve o 
contato cotidiano com livros e com leitores(as).  

 Este texto convoca professores(as) de crianças 
pequenas a repensar as práticas de leitura na 
Educação Infantil. 



 O capítulo quatro traz a carta-proposta que o 
professor italiano Danilo  Russo,  de  uma  
pré-escola  pública  estadual  de  Roma, 
elaborou para os(as) responsáveis pelas 
crianças, para seus(suas) colegas  da  escola  
e  para  todos(as)  os(as)  interessados(as), 
relatando sua prática pedagógica, com a 
organização do tempo e do espaço e a 
seleção de conteúdos não escolares.  
 

   



  Usa palavras não escolares, mas próprias da 
Educação Infantil, ao falar do seu trabalho 
docente, tornando clara sua proposta inovadora, 
em que as crianças são protagonistas. 

 

  Turma  multietária  de  meninos  e meninas de 
3, 4 e 5 anos e fala de como ser professor sem  
dar  aulas  para  crianças  que  não  leem  e  não  
escrevem, garantindo  que  elas  convivam  entre  
si,  brinquem,  inventem, descubram, vivam a 
infância. 



 



 Fim... 

 

 Uma ótima prova!!! 

 

 Esperamos vocês em nossas escolas!!! 


