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RESUMO 

 

O propósito desta pesquisa foi o de mapear e analisar a produção acadêmica sobre 
Consciência Fonológica na Educação Infantil no Brasil, no período de 2001 a 2011, 
tendo como objeto de estudo os resumos das teses de doutorado e das dissertações de 
mestrado indexadas no Banco de Teses da Capes. Procurando identificar e descrever os 
percursos metodológicos utilizados nos estudos; assinalar contribuições das pesquisas 
para o trabalho de apropriação ou desenvolvimento da língua escrita na Educação 
Infantil; assim como, apontar as lacunas apresentadas pelos estudos aqui considerados. 
Foram identificadas 52 produções, sendo 42 dissertações de mestrado e 10 teses de 
doutorado a partir dos descritores: creche, pré-escola, educação infantil, 0 a 6 anos, 
criança, infância, além de Consciência Fonológica. A análise deste material abordou os 
seguintes critérios: frequência da produção por ano, autoria e filiação institucional, 
localização geográfica das instituições em que os autores estavam vinculados, 
distribuição das produções por área do conhecimento, objeto de estudo e enfoque 
metodológico. Os dados foram analisados a luz da análise de conteúdo proposta por 
Bardin (1977). Observou-se que 2009 foi o ano de maior publicação, que os autores são 
predominantemente do sexo feminino, estando vinculados as instituições de ensino 
superior das regiões Sul e Sudeste do país. Os estudos caracterizam-se 
metodologicamente por serem pesquisas empíricas, oriundas, sobretudo, das áreas de 
Fonoaudiologia, Linguística Aplicada e Educação. Os autores finalizam seus estudos 
apontando para o fato de que a Consciência Fonológica tanto pode auxiliar no processo 
de alfabetização das crianças pequenas, como pode contribuir significativamente para o 
trabalho com crianças com desvio/transtorno fonológico, dislexia e deficiência auditiva, 
assim como, pode colaborar como instrumento de avaliação em pesquisas das mais 
distintas áreas do conhecimento que desejam investigar as habilidades metalinguísticas. 

Palavras-chave: Produção Acadêmica, Estado da Arte, Consciência Fonológica, 

Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to map and analyze the academic production about 
Phonological Awareness in Children's Education in Brazil, in the period 2001-2011, 
having as object of study summaries of PhD theses and dissertations of Masters indexed 
in Theses Database of Capes. Seeking to identify and describe the methodological 
pathways used in the studies; point out research contributions to the work of 
incorporation or development of written language in kindergarten; as well as point out 
the shortcomings presented by the studies considered here. 52 studies were identified, 
42 dissertations and 10 Ph.D. theses out the descriptors: daycare, preschool, 
kindergarten, 0-6 years old, child, childhood, and Phonological Awareness. The analysis 
of this material addressed the following criteria: frequency of production per year, 
authorship and institutional affiliation, geographical location of the institutions in which 
the authors were bound, distribution of productions by knowledge area, object of study 
and methodological approach. The data were analyzed in the light of the analyse of 
content proposed by Bardin (1977). It was noted that 2009 was the year of a larger 
publication, that the authors are predominantly female, are bound to institutions of 
higher education in the South and Southeast regions of the country. The studies are 
characterized methodologically by being empirical researches, originated mainly in the 
areas of Speech Therapy, Applied Linguistics and Education. The authors finish their 
studies pointing to the fact that both phonological awareness can assist in the process of 
literacy of young children, how to contribute significantly to the work with children 
with deviation / phonological disorder, dyslexia and hearing impairment, as well as, can 
collaborate as an evaluation tool in research of the different areas of knowledge which 
want to investigate the metalinguistic skills. 
 

Keywords: Academic Production, State of the Art, Phonological Awareness, Early 

Childhood Education. 
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1. INTRODUZINDO... 

 

Uma das maiores necessidades do ser humano é a comunicação. Por meio dela 

ele estabelece relações, trava diálogos, compreende, pode ser compreendido, geralmente 

tem suas necessidades supridas, além de permitir o seu viver em sociedade. Sua 

necessidade é tão intrínseca ao homem que mesmo sem o auxílio da fala, ele se utiliza 

de diversos meios para que o convívio social se estabeleça, seja através de códigos, 

símbolos, gestos, desenhos, sinais dentre outros. 

Neste cenário da comunicação, as letras, as palavras, as frases, os textos ocupam 

lugar de destaque e proeminência. Afinal, saber ler, escrever e compreender o que está 

sendo lido e escrito é fundamental numa sociedade letrada, onde tudo gira em torno de 

grafemas e fonemas. 

Saber expressar e comunicar suas ideias, seja oralmente ou por escrito, se 

configura como um dos principais desafios da vida pós-moderna. Compreender um 

texto, uma mensagem, um e-mail, uma bula de remédio, uma receita, um anúncio de 

jornal ou revista, são algumas das diversas situações sociais de comunicação 

corriqueiras presentes no dia-a-dia do ser humano.   

É sabido que um dos principais objetivos da Educação Básica consiste em 

possibilitar ao educando as habilidades de leitura e escrita. O alcance destas por meio 

dos alunos configura-se em condição primária de sucesso ou fracasso escolar.  

 

Daí a importância de promover-se o desenvolvimento, no aluno, da 
capacidade de produzir e compreender textos dos mais diversos 
gêneros e, em diferentes situações comunicativas, tanto na modalidade 
escrita quanto na modalidade oral. (BRASIL, 2011, p. 19). 

 
Como se depreende da citação acima, as habilidades da leitura e escrita ocupam 

um significativo lugar no cenário educacional e por isso, tem se configurado como um 

dos principais desafios do sistema educacional brasileiro. 

Exemplo disto são as ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC) 

em prol da alfabetização das crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental no 

país. Neste sentido temos: 

• Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de 

abril de 2007) - que entre as tantas demandas, tem como meta alfabetizar as 

crianças até, no máximo, oito anos de idade; 
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• Provinha Brasil – que tem como objetivo avaliar o processo de alfabetização das 

crianças do segundo ano do Ensino Fundamental, buscando “identificar 

possíveis deficiências no ensino e na aprendizagem ainda na fase de 

alfabetização, para que ela não chegue às séries mais avançadas sem a 

consolidação de habilidades básicas em leitura e escrita” (INEP, 2008); 

• Prova Brasil – que assim como a Provinha Brasil, constitui-se num instrumento 

de aferição da qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas do país, sendo 

aplicado nos quinto e nono anos do Ensino Fundamental, tendo como um de 

seus principais itens, questões de língua portuguesa, com foco em leitura. 

Fruto destas ações citadas acima, temos a criação de dois grandes programas do 

Governo Federal, são eles: 

• Pró-Letramento (Resolução CD/ FNDE No 24 de  16 de agosto de 2010) - que 

visa a formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental (BRASIL/ MEC, Resolução CD/ FNDE No 24 de  16 de agosto de 

2010); 

• Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - que visa garantir a 

alfabetização das crianças brasileiras até os oito anos de idade, que corresponde 

ao terceiro ano do Ensino Fundamental (BRASIL/ MEC, Portaria nº 867, de 4 de 

julho de 2012). 

Todas estas ações promovidas pelo MEC vem ratificar a necessidade cada vez 

mais imperiosada escola pública brasileira alfabetizar com êxito as milhares de crianças 

que cotidianamente vivenciam e frequentam o espaço escolar.   

Sem dúvida, à escola cabe o papel de alfabetizar todo e qualquer sujeito que a 

ela adentra. Oferecer uma alfabetização que oportunize não apenas a decodificação de 

signos, mas que possibilite ao educando compreender o mundo em sua volta, se situar 

nele, por meio de um senso de criticidade “sujeitos que se fazem ver e reconhecer nos 

direitos reivindicados, se pronunciam sobre o justo e o injusto e, nesses termos, 

reelaboram suas condições de existência como questões pertinentes à vida em 

sociedade”. (TELLES, 1999, p. 177). 

Entretanto, alfabetizar não é uma tarefa fácil. É preciso ter “uma concepção de 

leitura e de escrita como práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos 
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contextos em que se desenvolvem” como afirmam os estudos do letramento 

(KLEIMAN, 2007, p. 2). 

Este processo geralmente tem início na infância antes mesmo da criança entrar 

na escola, uma vez que estamos inseridos e somos pertencentes a uma cultura 

grafocêntrica. Quando a criança está iniciando a sua vida escolar, ela já trás consigo 

uma bagagem cultural de contato com a língua tanto escrita como falada, seja através 

das relações estabelecidas no meio social, como no âmbito familiar, seja por meio do 

contato com diversos materiais e artefatos culturais como brinquedos educativos, livros 

de literatura infantil, Bíblias, internet, televisão, dentre outros.  

Uma vez inseridos no âmbito escolar, toda expectativa de pais e professores 

quantos aos pequenos, concentra-se na aquisição das habilidades de leitura e escrita.  

Desta forma é de fundamental importância a escola, enquanto espaço de construção e 

produção de conhecimento debruçar-se sobre o como alfabetizar, que metodologias ou 

estratégias utilizar para que este processo ocorra eficazmente, uma vez que, numeroso é 

o contingente de crianças que chegam ao Ensino Fundamental com grandes dificuldades 

em ler e escrever.  

Cafieiro e Rocha (2009) trazem um dado preocupante do relatório do SAEB 

2003 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), quando realizam uma 

análise da leitura e da escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental, observaram 

que os alunos classificados no nível muito crítico: 

 
Não desenvolveram habilidades de leitura mínimas condizentes com o 
quarto ano de escolarização. Não foram alfabetizados adequadamente. 
Não conseguem responder os itens da prova; [os do nível crítico] não 
são leitores competentes, lêem de forma ainda pouco condizente com 
a série, construíram entendimento de frases simples. São leitores no 
nível primário, decodificam apenas a superfície de narrativas simples 
e curtas, localizando informações explícitas, dentre outras habilidades. 
(CAFIEIRO; ROCHA, 2009, p.79). 

 

Não muito diferente destes dados apresentados por Cafieiro e Rocha (2009) são 

os resultados da edição 2011 do SAEB/Prova Brasil no que diz respeito à proficiência 

em Língua Portuguesa. 

De acordo com o documento “SAEB/Prova Brasil 2011 primeiros resultados”, 

na Tabela 1 que apresenta a “Média das proficiências de Língua Portuguesa dos alunos 

de 4ª Série/5º Ano do Ensino Fundamental, por Dependência Administrativa, segundo 

Brasil, Região e Unidade Federativa” a média nacional dos alunos deste segmento é de 
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190, 58. No que tange ao desempenho das regiões brasileiras, o Sudeste, Sul e Centro-

Oeste conseguiram ultrapassar a média nacional obtendo 201,56 – 199,39 – 197,97, 

respectivamente. Apenas o estado do Mato Grosso, na região Centro-Oeste não 

conseguiu ultrapassar a média nacional obtendo 185,35. Quanto às regiões Norte e 

Nordeste nenhum dos estados que compõe ambas as regiões conseguiriam sequer atingir 

a média nacional obtendo resultados de 176,66 – 174,55 respectivamente. 

Se afunilarmos mais ainda os dados apresentados por este documento, 

perceberemos que a Bahia, em particular, obteve a média de 174,25, sendo que apenas 

as escolas privadas ultrapassaram a média nacional alcançando 217,91; já as escolas 

públicas obtiveram média de 168,05. 

Além disso, este mesmo documento divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep apresenta na Tabela 7a 

“Porcentagem de Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa na 4a Série/ 

5º Ano do Ensino Fundamental segundo Brasil, Região e Unidade Federativa”. No 

plano nacional a maior parte dos alunos encontram-se no Nível 3 (19,46%) que de 

acordo com o documento Descrição dos Níveis da Escala de Desempenho de Língua 

Portuguesa – SAEB, corresponde as habilidades de: interpretar, a partir de inferência, 

texto não-verbal (tirinha) de maior complexidade temática; identificando o tema a partir 

de características que tratam de sentimentos do personagem principal e reconhecendo 

elementos que compõem uma narrativa com temática e vocabulários complexos. 

Quanto às regiões, mais uma vez Sudeste, Sul e Centro-Oeste conseguem estar 

dentro da média nacional, ou seja, a maior parte dos alunos da 4a Série/ 5º Ano do 

Ensino Fundamental destas regiões, encontram-se também no Nível 3 de Proficiência 

em Língua Portuguesa, o que em números significa: 18,78%, 21,08%, 21,22% 

respectivamente. 

No que diz respeito às regiões Norte e Nordeste, ambas não conseguiram 

alcançar a média nacional, tendo a maioria dos seus alunos da 4a Série/ 5º Ano do 

Ensino Fundamental, 22,77% e 24,11% respectivamente, no Nível 2 de Proficiência em 

Língua Portuguesa.De acordo com o documento Descrição dos Níveis da Escala de 

Desempenho de Língua Portuguesa – SAEB, este nível corresponde as habilidades de: 

localizar informações explícitas no texto, como identificar, dentre vários personagens, o 

principal, e, em situações mais complexas, a partir de seleção e comparação de partes do 

texto; identificam o tema de um texto; inferem informação em texto verbal 

(características do personagem) e não-verbal (tirinha); interpretam pequenas matérias de 
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jornal, trechos de enciclopédia, poemas longos e prosa poética, além de conseguirem 

identificar o conflito gerador e a finalidade do texto. 

Afunilando mais uma vez os dados, perceberemos que o maior contingente dos 

alunos baianos também encontram-se no Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa 

o que corresponde a 23,65% do total de alunos. 

Diante destes dados é possível perceber que apesar dos significativos avanços na 

melhoria da educação pública brasileira, muito há para ser feito. Pois considerando que 

os níveis da escala de desempenho de Língua Portuguesa do SAEB é do 1o ao 9o e que 

na última avaliação deste órgão grande parte dos alunos da 4a Série/ 5º Ano do Ensino 

Fundamental do nosso país encontram-se ainda no nível 3, faz com que, no mínimo, nos 

incomodemos e busquemos alternativas que possibilitem a melhora da educação pública 

brasileira e, consequentemente, destes resultados.  

Isto é o que também espera o ministro da Educação, na época, Aloizio 

Mercadante que ao falar sobre a Medida Provisória nº 586/2013 do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa declara: 

 

Esperamos com isso avançar muito na alfabetização porque no Brasil, 
em média, 15% das crianças não aprendem a ler e escrever até oito 
anos de idade. Esta é a grande prioridade do MEC em 2013. Nós 
temos que reverter esse quadro e garantir o direito de ler, escrever, 
interpretar um texto, dominar as primeiras contas da matemática. É 
isso que vai fazer a criança se desenvolver na escola. (BRASIL, 
2013). 
 

Esta fala do ministro ressoa como “clamor” por práticas pedagógicas de 

alfabetização mais eficazes, que verdadeiramente garantam aos pequenos 

desenvolverem habilidades de leitura e escrita competentes. 

Considerando que a leitura é uma atividade mental altamente complexa e 

organizada, inúmeras pesquisas têm sido realizadas, nacionalmente e 

internacionalmente, no intuito de possibilitar a criança o sucesso na alfabetização. Um 

destes estudos que tem ganhado significativa repercussão no âmbito educacional têm 

sido as pesquisas de estimulação da consciência fonológica em crianças pré-escolares.  

O trabalho com este determinado componente metalinguístico desde o início da 

alfabetização vem sendo defendido por inúmeros estudiosos e estudiosas da área, são os 

casos de Rego (1995), Barrera; Maluf (2003), Godoy (2003), Pestun (2005), Guimarães 

(2005) dentre outros. Ratificando assim, a relevância e atualidade da temática em 
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questão. Segundo Barrera (apud, MALUF, 2003) “esse interesse indica a importância 

teórica e prática do tema, uma vez que a natureza da relação entre habilidades 

metalinguísticas e alfabetização ainda não foi suficientemente elucidada” (p. 65). 

Diante disto e de tudo que já foi exposto até aqui, levando em consideração a 

importância destes estudos e suas possíveis contribuições para o entendimento e 

aperfeiçoamento da prática pedagógica no que tange a alfabetização das crianças, surge 

a seguinte indagação: Como as teses e dissertações indexadas no Banco de Teses da 

Capes, tem abordado a temática Consciência Fonológica na Educação Infantil, no 

período de 2001a 2011? 

Para responder com êxito o problema acima, nos propomos realizar um Estado 

da Arte da produção acadêmica sobre Consciência Fonológica na Educação Infantil no 

Brasil, no período de 2001 a 2011, tendo como objeto de estudo os resumos das teses de 

doutorado e das dissertações de mestrado indexados no Banco de Teses da Capes. 

Procurando identificar e descrever os percursos metodológicos utilizados nos estudos; 

assinalar contribuições das pesquisas para o trabalho de apropriação ou 

desenvolvimento da língua escrita na Educação Infantil; assim como, apontar as lacunas 

apresentadas pelos estudos aqui considerados. 

Segundo Ferreira (2002, p. 259) o que justifica ou motiva o interesse do 

pesquisador por este determinado tipo de estudo é o: 

 

[...] desafio de conhecer o já construído e produzido para depois 
buscar o que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais atenção a 
um número considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, de 
dar conta de determinado saber que se avoluma cada vez mais 
rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade [...].  

 

Nesta perspectiva, a relevância do presente estudo consiste em oferecer uma 

análise panorâmica das produções acadêmicas em torno da temática Consciência 

Fonológica na Educação Infantil nos últimos dez anos no Brasil, apontando quem tem 

produzido o que tem sido alcançado e em que lugar este saber tem sido realizado. 

Visando explanar os diferentes enfoques nesse determinado campo do conhecimento, 

através de um olhar multidimensional e integrador. 

É importante ressaltar também que, a escolha pelo recorte temporal aqui 

considerado, 2001 a 2011, deve-se ao fato de buscar oferecer um mapeamento e uma 

análise da produção científica em torno da temática em apreço nos primeiros dez anos 

dos anos 2000, ou seja, na primeira década do século XXI. 
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Sendo assim, o presente trabalho está dividido em três momentos distintos. 

Iniciaremos conhecendo um pouco a primeira etapa da educação básica: a Educação 

Infantil; sua história no campo educacional brasileiro a partir da trajetória da legislação 

em torno deste determinado nível de ensino, assim como, conhecer os dados mais atuais 

acerca desta modalidade educativa. Tentaremos compreender também o que significa 

mesmo essa tal habilidade metalinguística conhecida como Consciência Fonológica, por 

que é necessária sua estimulação na Educação Infantil e compreendermos também, o 

caminho percorrido pela produção acadêmica em torno da primeiríssima infância no 

Brasil.  

Em seguida, buscaremos elucidar o que são as pesquisas denominadas de Estado 

da Arte, sua relevância para a pesquisa educacional, seus entraves e possibilidades; a 

diferenciação existente entre revisão de literatura e Estado da Arte; Exemplos de 

pesquisas tendo como base esta determinada técnica de investigação científica; situando 

a presente pesquisa na perspectiva do Estado da Arte fazendo menção do porque da 

opção pelos resumos e por fim descrever passo-a-passo como será realizado este estudo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Educação Infantil do reconhecimento à garantia: o que dizem os 

documentos legais? 
 

Entre um momento e outro, permanece o muito 
por se realizar. A realidade nacional, e nela a 
situação das crianças pequenas, não permiti 
fazer um convite ao esquecimento. 
(KUHLMANN, 2000). 

 

Desde a Constituição Federal de 1988 o direito de uma educação para a criança 

de 0 a 6 anos foi reconhecido legalmente no Brasil. Este importante documento, que se 

constitui num marco nacional, afirma no Artigo 208 do Capítulo III – Da Educação, da 

Cultura e do Desporto, na Seção I, que um dos inúmeros deveres do Estado com a 

Educação nacional será o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 

anos” (BRASIL, 1988, p. 35). 

Dois anos depois, este mesmo direito é mais uma vez ratificado pela Lei no 8.069 

de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que no 

Capítulo 4, Art.54, inciso IV declara: “É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade” (BRASIL, 1990). 

Desde então a educação da criança pequena ganha espaço e lugar significativo 

na agenda política do país. Poderíamos até mesmo considerar a década de 90 como a 

“Década da Educação Infantil”, pois neste período de dez anos, importantes e 

sucessivos documentos legais foram elaborados em prol desta determinada modalidade 

de ensino no Brasil.  

No ano de 1994, por exemplo, o Ministério da Educação (MEC) publica o 

documento Política Nacional de Educação Infantil, que dentre tantas coisas, estabelecia 

metas no que diz respeito à expansão de vagas neste determinado nível de ensino, a 

melhoria no atendimento da criança de 0 a 6 anos, assim como, a necessidade de 

qualificação profissional para os educadores que atuavam nestes espaços. Fruto deste 

documento, também em 1994 é publicado pelo MEC “Por uma política de formação do 

profissional de educação infantil”, que ratifica a necessária formação e qualificação do 

profissional que trabalha com esta determinada modalidade de ensino. 
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Passados dois anos, em 20 de dezembro de 1996 é sancionada pelo então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a Lei no 9.394 que Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Neste tardio, mas importante documento é 

reafirmado esse direito constitucional no Título III Do Direito à Educação e do Dever de 

Educar, no Art. 4º. “O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: (...) IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 

crianças de zero a seis anos de idade”. 

Além disso, este mesmo documento estabelece que a Educação Infantil passa a 

ser reconhecida como primeira etapa da educação básica, conforme descrito no Capítulo 

I da composição dos níveis escolares no Art. 21º “A educação escolar compõe-se de: I - 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio”.  

Ainda segundo o mesmo documento, a educação da criança de 0 a 6 anos, de 

acordo com o exposto no Art. 29o, tem como “finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996). E será oferecida 

da seguinte maneira, conforme descrito no Art. 30º: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

Em 1998 o MEC publica em três volumes os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Que de acordo com o próprio documento está 

organizado da seguinte forma: 

• Um documento Introdução, que apresenta uma reflexão sobre creches e pré-

escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de 

educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir os 

objetivos gerais da educação infantil e orientaram a organização dos documentos 

de eixos de trabalho que estão agrupados em dois volumes relacionados aos 

seguintes âmbitos de experiência: Formação Pessoal e Social e Conhecimento 

de Mundo. 

• Um volume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social que 

contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos de 

construção da Identidade e Autonomia das crianças. 

• Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que 

contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 
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construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 

estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes 

Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 

(BRASIL, 1998a, p. 9). 

 

Em maio de 1998 a Secretaria do Ensino Fundamental do Ministério de 

Educação e do Desporto, publica o documento Subsídios para a elaboração de 

diretrizes e normas para a educação infantil, que de acordo com o documento, 

consolida trabalhos realizados no âmbito do Projeto Estabelecimento de critérios para o 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil. Este documento 

tinha como finalidade contribuir para a formulação de diretrizes e normas para a 

educação da criança de 0 a 6 anos no Brasil, buscando assegurar padrões básicos que 

garantam processo contínuo de melhoria de qualidade desta modalidade de ensino no 

país (BRASIL, 1999). 

No ano seguinte, em 7 de abril de 1999, é instituída as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil que conforme disposto no Art. 2º  

 
[...] constituem-se na doutrina sobre Princípios, Fundamentos e 
Procedimentos da Educação Básica, definidos pela Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que orientarão 
as Instituições de Educação Infantil dos Sistemas Brasileiros de 
Ensino, na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de 
suas propostas pedagógicas (BRASIL, 1999). 

  

Em exatos 12 dias depois, mais precisamente em 19 de abril de 1999, é instituída 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade 

normal, que no Art. 1º declara: 

 
O Curso Normal em nível Médio, previsto no artigo 62 da Lei 
9394/96, aberto aos concluintes do Ensino Fundamental, deve prover, 
em atendimento ao disposto na Carta Magna e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, LDBEN, a formação de professores para 
atuar como docentes na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, acrescendo-se às especificidades de cada um 
desses grupos as exigências que são próprias das comunidades 
indígenas e dos portadores de necessidades educativas especiais. 
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Passados dois anos, em 9 de janeiro de 2001, é sancionada a Lei nº 10. 172 que 

aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Neste, no tópico II dos Níveis de Ensino, 

no item I da Educação Infantil, estão explicitadas diretrizes, metas e objetivos para esta 

modalidade de ensino para os próximos 10 anos. Desde a ampliação da oferta de 

Educação Infantil, valorização e formação continuada para os professores que trabalham 

com a população de 0 a 6 anos até a atenção e cuidado com as instalações e mobiliários 

das instituições.  

Além disso, este mesmo documento estabelece no item 1.3 Objetivos e Metas, 

na meta 15, a extinção das classes de alfabetização ao afirmar: “Extinguir as classes de 

alfabetização incorporando imediatamente as crianças no ensino fundamental e 

matricular, também, naquele nível todas as crianças de 7 anos ou mais que se encontrem 

na educação infantil”.  

Após quatro anos, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com Estados e 

Municípios, propõe um programa de formação e titulação, na modalidade à distância, 

para professores que atuam em instituições de Educação Infantil: O Programa de 

Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – 

PROINFANTIL. De acordo com as diretrizes gerais do programa, este é caracterizado 

por ser: 

 
[...] um curso, em nível médio, na modalidade Normal, que 
proporcionará aos professores sem a habilitação mínima exigida pela 
legislação vigente e que atuam como docentes nas instituições de 
educação infantil, o domínio dos conteúdos do Ensino Médio e a 
formação pedagógica necessários para a melhoria de sua prática 
profissional (BRASIL, 2005, p. 05). 
 

No ano seguinte, em 06 de fevereiro de 2006 é sancionada a Lei nº 11. 274 que 

altera a redação dos artigos. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir 

dos 6 (seis) anos de idade. Com esta nova Lei, a redação do Art. 32 da LDB passa a ser 

a seguinte: O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão. E o Art. 87. § 2º e § 3º também ganha uma nova redação, 

respectivamente: O poder público deverá recensear os educandos no ensino 

fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de 
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idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. Matricular todos os educandos a 

partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental.   

  De acordo com o documento Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações 

para a inclusão da criança de seis anos de idade, a relevância da implementação desta 

política consiste na: 

 

[...] inclusão de um maior número de crianças no sistema educacional 
brasileiro, especialmente aquelas pertencentes aos setores populares, 
uma vez que as crianças de seis anos de idade das classes média e alta 
já se encontram, majoritariamente, incorporadas ao sistema de 
ensino – na pré-escola ou na primeira série do ensino fundamental. 
A importância dessa decisão política relaciona-se, também, ao fato de 
recentes pesquisas mostrarem que 81,7% das crianças de seis anos 
estão na escola, sendo que 38,9% freqüentam a educação infantil, 
13,6% pertencem às classes de alfabetização e 29,6% estão no ensino 
fundamental.   
Outro fator importante para a inclusão das crianças de seis anos de 
idade na instituição escolar deve-se aos resultados de estudos 
demonstrarem que, quando as crianças ingressam na instituição 
escolar antes dos sete anos de idade, apresentam, em sua maioria, 
resultados superiores em relação àquelas que ingressam somente aos 
sete anos (BRASIL, 2007).  

 

Neste sentido, com a nova organização do Ensino Fundamental em: Anos 

Iniciais (1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano) e Anos Finais (6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º 

ano), a Educação Infantil também ganha uma nova configuração. Ao invés de abranger 

a faixa etária de 0 à 6 anos de idade, passa agora a atender a população de 0 à 5 anos de 

idade. 

Neste mesmo ano, 2006, a Secretaria de Educação Básica do MEC, por 

intermédio da Coordenação Geral de Educação Infantil, do Departamento de Políticas 

de Educação Infantil e do Ensino Fundamental publica o documento Política Nacional 

de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação. Nele 

estão contidas diretrizes, objetivos, metas e estratégias para esta determinada 

modalidade de ensino.   

Ainda em 2006 novamente a Secretaria de Educação Básica do MEC, por 

intermédio da Coordenação Geral de Educação Infantil, do Departamento de Políticas 

de Educação Infantil e do Ensino Fundamental apresenta o documento Parâmetros 

Nacionais de Qualidade da Educação Infantil que tem por objetivo “contribuir para um 

processo democrático de implementação de políticas públicas para as crianças de 0 até 
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5anos, sendo amplamente divulgado e discutido, servindo efetivamente como referência 

para a organização e o funcionamento dos sistemas de ensino (BRASIL, 2006, p. 03).  

 
O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação 
Infantil (volumes 1 e 2) busca responder com uma ação aos anseios da 
área, da mesma forma que cumprem com a determinação legal do 
Plano Nacional de Educação, que exige a colaboração da União para 
atingir o objetivo de “Estabelecer parâmetros de qualidade dos 
serviços de Educação Infantil, como referência para a supervisão, o 
controle e a avaliação, e como instrumento para a adoção das 
medidas de melhoria da qualidade (Brasil, 2001, cap. II, item 19 do 
tópico Objetivos e Metas da Educação Infantil). Assegurar a qualidade 
na educação infantil por meio do estabelecimento desses parâmetros é 
uma das diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil. 
(BRASIL, 2006, p. 07).   

 

No ano seguinte, em 2007, um importante salto é conquistado para esta 

determinada modalidade de ensino, com o decreto da Lei nº 11.494 de 20 de junho que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) a Educação Infantil passou do 

reconhecimento para a garantia, uma vez que este fundo reserva parte dos recursos para 

a manutenção e construção de creches e pré-escolas em todo país. Conforme descrito no 

Art. 10 do Capítulo III da Distribuição dos Recursos: 

  A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as 

seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da 

educação básica: 

I - creche em tempo integral; 

II - pré-escola em tempo integral; 

III - creche em tempo parcial; 

IV - pré-escola em tempo parcial. 

Além disso, este mesmo documento afirma no § 4º O direito à educação infantil 

será assegurado às crianças até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) 

anos de idade. 

Três anos depois, o Ministério da Educação em parceria com a Secretaria de 

Educação Básica, Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação 

Básica, juntamente com a Coordenação Geral de Educação Infantil, lança no ano de 

2010 o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  
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Fruto da Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes 

nacionais deste nível educacional, este importante documento tem como objetivo maior 

“orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de 

propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil” (BRASIL, 2010, p. 11). 

Servindo como referência curricular de atendimento a população de 0 à 5 anos de idade 

em todo território nacional. 

 Em suma, frente a tudo que foi exposto pelos documentos legais, podemos então 

definir a Educação Infantil como sendo: 

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, 
às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 
que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados 
que educam e cuidam de crianças de 0 à 5 anos de idade no período 
diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados 
por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle 
social (BRASIL, 2010, p. 12).  
 

Neste sentido, podemos perceber evidentes avanços históricos na política 

educacional brasileira acerca da Educação Infantil, com a elaboração, publicação e 

distribuição em todo país de significativos documentos e decretos que ao reconhecer 

esta modalidade educacional como primeira etapa da educação básica, a coloca dentro 

do sistema nacional de ensino e ratifica mais uma vez a criança de 0 a 5 anos de idade 

como sujeito de direitos, percebendo as creches e pré-escolas como espaço, não só de 

assistência, mas que carrega uma nova concepção de Educação Infantil que reside na 

integração das funções de cuidar e educar. 

  No entanto, conforme as palavras de Kuhlmann (2000) descritas na epígrafe 

deste tópico, a importância de todo este avolumado de documentação legal relacionada 

ao atendimento da criança de 0 a 5 anos no país não deve de maneira nenhuma ser 

ignorada, como já foi dito, sua relevância é inquestionável, resultados significativos 

foram alcançados.  

Todavia, não podemos igualmente de maneira nenhuma esquecer que muito há 

para ser feito, que o desafio de oferecer e garantir acesso, permanência e aprendizagem 

com qualidade aos milhões de pequeninos sujeitos que cotidianamente freqüentam e 

vivenciam o espaço pré-escolar em todo território nacional ainda permanece. Questões 

como: 
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• A universalização do atendimento escolar da população de quatro e cinco anos 

até 2016;  

• A ampliação, até 2020, da oferta de Educação Infantil para 50% da população 

de até três anos;  

• Expansão e melhoria da infraestrutura física de creches e pré-escolas;  

• Fomento a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a 

Educação Infantil;  

• Estímulo da articulação dos programas de pós-graduação junto aos profissionais 

que trabalham com este nível de ensino;  

• Promover o atendimento da criança do campo, indígena e com necessidades 

educacionais especiais, são apenas algumas das metas e estratégias 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020. 

Concomitante a estas questões temos ainda a valorização salarial do profissional 

que atua na Educação Infantil; melhores condições de trabalho; maiores investimentos; 

qualidade no atendimento; democratização de sua oferta e a necessária articulação desta 

determinada modalidade educativa com o Ensino Fundamental. Neste sentido, 

comungamos do mesmo pensamento de Kuhlmann (2000, p. 208) quando afirma: 

 

[...] O mais importante é entendermos que, para superar as marcas da 
tradição histórica, não podemos sair apressadamente atrás de soluções 
fáceis, de adotar os novos preceitos sem uma profunda reflexão sobre 
as nossas propostas e práticas.  
[...] Não se pode aceitar que a defesa da qualidade seja desvinculada 
de nossa trajetória de lutas – que tem todos os tropeços inevitáveis 
àqueles que se propõem a seguir por um determinado caminho – 
propostas que têm seguido sempre a perspectiva não do consumo, do 
mercado, mas do direito de todos a uma vida digna. [...] Esta é a 
qualidade que nos interessa.  

 

Sendo assim, após termos passeado um pouco pelos documentos e legislações 

acerca da Educação Infantil no Brasil, conhecido sua trajetória histórica, percebendo 

seus avanços, identificando alguns entraves que ainda permanecem, assim como, metas 

e desafios para serem alcançados, a despeito de tudo que foi citado uma pergunta é 

pertinente e necessária: o que nos dizem os números sobre o atendimento da criança 

pequena no Brasil nos últimos anos? 

Esta é uma indagação que tentaremos responder no tópico a seguir. 
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2.2 Atualizando os dados: A Educação Infantil em números. 

 

 Se por um lado consideramos a década de 90 como a “Década da Educação 

Infantil” devido ao considerável número de documentos publicados em torno deste nível 

de ensino nesta época, por outro, poderíamos novamente ratificar esta informação por 

intermédio da ampliação do atendimento da população de 0 à 6 anos em creches e pré-

escolas no país nos anos 90. 

 De acordo com o documento A educação no Brasil na década de 90: 1991-2000, 

publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) em 2003, no capítulo 2 da Pré-escola, na Tabela 2.1 – Número de 

Estabelecimentos por Dependência Administrativa – Brasil e Regiões Geográficas – 

1991/2000, percebemos um expressivo crescimento das instituições de Educação 

Infantil no país tanto a nível nacional, quanto a nível regional. 

 

Região 

Geográfica 

1991 1994 1996 1998 2000 

Brasil 57. 840 101. 464 77. 740 78. 106 84. 617 

Norte 3. 614 9. 903 5. 989 6. 016 6. 340 

Nordeste 26. 086 57. 360 37. 766 37. 119 39. 349 

Sudeste 15. 449 18. 826 18. 513 19. 571 22. 154 

Sul 9. 638 10. 138 10. 911 11.015 12. 388 

Centro-Oeste 3. 053 5. 237 4. 561 4. 385 4. 386 

Fonte: MEC/INEP. 
Notas: O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de um nível/modalidade de ensino. 
Inclui todos os estabelecimentos de ensino em atividade com Pré-escola. 
Em 1994, a informação de Pré-escola incluía as Classes de Alfabetização. 
Elaborada pela autora. 

De acordo com a Tabela acima, podemos constatar que do início até o final da 

década de 90 houve um número considerável de criações de creches e pré-escolas em 

todo país. No total foram criados mais de 26.000 estabelecimentos em todo território 

nacional, no período de 1991 a 2000 estando distribuídos por região geográfica da 
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seguinte forma: Norte= 2. 726; Nordeste= 13. 263; Sudeste= 6. 705; Sul= 2. 750; 

Centro-Oeste= 1. 333 estabelecimentos. 

Ainda segundo o mesmo documento, por consequência do aumento no número 

de creches e pré-escolas, cresceu também o atendimento e o contingente de crianças que 

passaram a frequentar a Educação Infantil na década de 90 no país, conforme 

representado na Tabela 2.3 – Matrícula Inicial por Dependência Administrativa – Brasil 

e Regiões Geográficas – 1991/2000. 

 

Região 

Geográfica 

1991 1994 1996 1998 2000 

Brasil 3.628.285 5.676.279 4.270.376 4.111.120 4.421.332 

Norte 213.802 534.622 325.416 299.009 307.947 

Nordeste 1.303.225 2.518.847 1.470.151 1.283.513 1.320.845 

Sudeste 1.482.446 1.859.774 1.729.933 1.821.062 1.981.774 

Sul 452.374 486.491 504.914 493.268 567.402 

Centro-Oeste 176.438 276.545 239.962 214.268 243.364 

Fonte: MEC/INEP. 
Notas: Em 1994, a informação de Pré-escola incluía as Classes de Alfabetização. 
Elaborada pela autora. 

Em âmbito nacional foram registradas 793, 047 mil novas matrículas na 

Educação Infantil entre os anos de 1991 a 2000. No campo das regiões geográficas a 

distribuição ocorreu da seguinte forma: Norte= 94, 145; Nordeste= 176, 20; Sudeste= 

499, 328; Sul= 115, 028 e Centro-Oeste= 66, 926 mil novas matrículas.   

Atualizando esses dados para os nossos dias, percebemos que no último Censo 

Escolar realizado no ano de 2012, divulgado também pelo INEP, no que diz respeito ao 

total de matrículas iniciais nas creches e pré-escolas das redes estaduais e municipais de 

ensino, urbanas e rurais em tempo parcial e integral no território nacional foi 

contabilizada um total de 1. 602. 780 matrículas nas creches e 3. 552. 628 matrículas em 

pré-escolas de todo país.  

Comparando o total de matrículas nas pré-escolas do país em 2012 com o total 

de matrículas nas pré-escolas brasileiras em 2000, há um declínio de 868. 704 mil 

matrículas. Isto por conta da instauração do Ensino Fundamental de Nove Anos, que 
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obriga a matrícula da criança de seis anos de idade neste determinado nível de ensino, 

reduzindo assim, o número de matrículas na Educação Infantil. 

No entanto, apesar da retirada das crianças de seis anos da Educação Infantil, os 

dados acima evidenciam que numeroso tem sido o contingente de crianças frequentado 

os diversos estabelecimentos de educação pré-escolar no país, demonstrando melhora 

no que tange a abrangência deste determinado nível de ensino. 

Todavia, como já foi falado, aumentar o acesso das crianças de 0 a 5 anos de 

idade a um estabelecimento próprio de educação não consiste necessariamente em 

aumento proporcional de qualidade deste atendimento. Por isso, ratificamos, pensar em 

aumento de matrículas está totalmente imbricado também em pensar em qualidade de 

ensino.  

Uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra. São dois lados de uma 

mesma moeda que precisam ser levados em consideração no planejamento, na 

elaboração e na implementação de políticas públicas para este determinado nível de 

ensino, pois sem isso, voltaremos a perpetuar a “[...] concepção educacional 

assistencialista, preconceituosa em relação à pobreza, descomprometida quanto à 

qualidade do atendimento” (KUHLMANN, 2000, p. 202). E isso com certeza não é o 

que nós queremos, nem pelo que lutamos. 

Contudo, se pensarmos que o acesso a educação desde a primeiríssima infância, 

consiste em um dos aspectos fundamentais dessa qualidade que almejamos, isto já se 

configura como uma conquista. Pois é através dele que milhares de centenas de crianças 

têm a oportunidade de vivenciar experiências educativas, de cuidado, estabelecer 

interações com seus pares e outros sujeitos para além do seu círculo familiar, ampliando 

sua concepção de mundo por intermédio de atividades pedagógicas planejadas com foco 

no desenvolvimento social, físico, psicológico e cognitivo destes pequenos sujeitos. 

Contribuindo assim para a formação pessoal, identitária e social dos mesmos. 

Acesso, qualificação do corpo docente, infraestrutura adequada dos 

estabelecimentos de ensino, dentre outros fatores, são questões intrisicamente 

relacionadas aos padrões de qualidade da Educação Infantil. Nesta perspectiva, 

ratificamos o já descrito em linhas anteriores: se é correto afirmar que somente o acesso 

não garante muita coisa, é igualmente verdadeiro dizer que ofertá-lo gratuitamente já se 

configura como uma grande vitória e que por isso não deve ser ignorada. 

Até porque, frenquentar estas instituições é um direito garantido legalmente a 

estas pequenas crianças, e assume, uma importante significação no processo de 
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constituição deste sujeito. Isto só evidencia que “[...] há uma maior conscientização da 

necessidade da educação da criança sustentada por uma base científica cada vez mais 

ampla e alicerçada em uma diversificada experiência pedagógica” (BRASIL, 2006, p. 

7). 

E são nesses espaços também que a criança terá a oportunidade de estar exposta 

a um ambiente altamente alfabetizador, onde terão contato com livros diversos da 

literatura infantil, jogos educativos, rodas de leitura, contação de histórias, atividades de 

exploração dos diversos usos da escrita e da leitura (como a leitura das regras de um 

jogo, de uma notícia, de um bilhete para os pais, informativos e etc). O que para muitas 

crianças, pode ser o único ambiente em que ela poderá vivenciar estas experiências 

leitoras e aprender, por meio de atividades orientadas, a desenvolver o prazer pela 

leitura. 

 
A participação ativa das crianças nesses eventos de letramento 
configura um ambiente alfabetizador na instituição. Isso é 
especialmente importante quando as crianças provêm de comunidades 
pouco letradas, em que têm pouca oportunidade de presenciar atos de 
leitura e escrita junto com parceiros mais experientes. Nesse caso, o 
professor torna-se uma referência bastante importante. Se a educação 
infantil trouxer os diversos textos utilizados nas práticas sociais para 
dentro da instituição, estará ampliando o acesso ao mundo letrado, 
cumprindo um papel importante na busca da igualdade de 
oportunidades. (BRASIL, 1998, p. 151). 

 

À luz do exposto e analisado sobre a Educação Infantil (sua trajetória legal e 

ampliação de seu atendimento em todo território nacional), buscaremos compreender 

também, o percurso da pesquisa científica sobre a criança pequena no Brasil e a sua 

consolidação enquanto campo de interesse de pesquisadores e estudiosos. 

 

2.3 As pesquisas em Educação Infantil: a consolidação de um campo de estudo 
 

A apropriação dos saberes historicamente produzidos e sistematizados pelos 

mais diversos teóricos, estudiosos, pensadores, filósofos e cientistas, oriundos das mais 

distintas áreas do conhecimento é uma prática comum no âmbito das instituições de 

ensino. A tentativa de compreensão da origem do mundo, da maneira como a vida social 

se organiza, da dinâmica estabelecida nas relações político-econômicas de uma dada 

sociedade, dos fatores que contribuem para o acontecimento dos fenômenos naturais, 
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são questões que nos interessam, nos dizem respeito e, por isso, de alguma forma, 

influenciam o nosso modo de ser e estar no mundo.  

Produzir conhecimento é, sem dúvida, contribuir para um melhor entendimento 

da dinâmica social, de coisas que são pertinentes a nós enquanto sujeitos sócio-

histórico-culturais. É fornecer, em muitos casos, subsídios para a compreensão de um 

dado fenômeno, evento ou questão que, de alguma maneira nos inquieta, e por isso, nos 

leva, através da investigação, a procurar respostas para um determinado problema. 

A pesquisa científica, em grande parte produzida no interior das instituições de 

ensino superior, tem contribuído significativamente para a compreensão de temas 

relativos à saúde, educação, política, meio ambiente, tecnologia, economia, subsidiando, 

por vezes, a atuação governamental em determinadas áreas de maneira pontual e 

específica.   

Além disso, a pesquisa também tem se encarregado de dar voz a sujeitos que 

foram historicamente silenciados e marginalizados, dando-os o direito de falarem sobre 

a sua história, seus costumes, suas crenças, tradições, seus problemas e inquietações, 

são os casos dos negros, indígenas, pessoas que vivem no e do campo, crianças, 

mulheres, sujeitos com necessidades especiais, dentre outros.  

No âmbito da pesquisa educacional, por exemplo, esta tem gerado ao longo dos 

anos, um avolumado número de estudos que tem produzido benefícios, e porque não 

dizer, alcançado conquistas valiosas para o sistema educacional de ensino brasileiro.  

A criação e institucionalização da Lei n. 10. 639 de 9 de janeiro de 2003, que 

inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira”, é fruto de lutas de movimentos sociais em prol do negro e de 

dados socializados pela pesquisa acadêmica sobre a importância de se trabalhar esta 

temática dentro das instituições de ensino do país, de maneira a valorizar e reconhecer a 

atuação e contribuição significativa do negro na organização política, social e 

econômica do Brasil. 

  Os estudos sobre a cultura e especificidades dos povos indígenas, juntamente 

com os movimentos sociais, também tem motivado a criação de políticas públicas de 

atendimento a estes povos. É o caso, por exemplo, da Resolução no 5 que define sobre  

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 

Básica, publicada em 22 de junho de  2012, visando atender as necessidades e 

singularidades próprias do povo indígena, como o bilinguismo e a interculturalidade. 
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Nessa mesma linha, está a Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que 

institui as Diretrizes Educacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, que 

assim como as outras resoluções supracitadas anteriormente, é fruto da luta de 

movimentos sociais em articulação com pesquisadores da área que defendem uma 

educação diferenciada e de qualidade para as pessoas que vivem no e do campo. 

E a Educação Infantil, área que particularmente nos interessa o que tem 

conquistado com suas pesquisas?  

O tópico 2.1 deste trabalho intitulado “Do reconhecimento à garantia: o que 

dizem os documentos legais?” que apresenta de maneira sucinta a trajetória de criação 

de documentos e decretos oficiais referentes ao atendimento à criança pequena no 

Brasil, é, sem dúvida, um bom exemplo do que os estudos sobre a educação na 

primeiríssima infância acarretou no país, em termos de conquistas legais. Demonstrando 

o lugar privilegiado, incontestável e, sobretudo, imprescindível da contribuição da 

pesquisa acadêmica para o avanço deste determinado nível de ensino no território 

nacional.      

Como pôde ser visto anteriormente, a década de 90 protagonizou um avolumado 

número de documentos oficiais e legais sobre a Educação Infantil, desde o seu 

reconhecimento como primeira etapa da Educação Básica, enquanto direito da criança e 

dever do Estado, até a consolidação de Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

atendimento as crianças pequenas. 

Todavia, é válido ratificar, que a construção e publicação destes documentos 

legais não ocorreram de maneira instantânea. Antes, foi fruto, sobretudo, do embate, 

mobilização e articulação de pesquisadores da área e de profissionais que atuam 

cotidianamente junto aos pequenos frente ao poder público, de fazer real o tão almejado 

sonho de uma Educação Infantil gratuita e de qualidade para todos.  

O interesse de estudiosos dos mais diferentes campos do saber, sobre a educação 

na primeiríssima infância, tem fomentado e produzido ao longo dos anos um 

contingente significativo de pesquisas sobre a Educação Infantil, envolvendo os mais 

diversos temas: jogos, brincadeiras, desenho, relações de gênero, literatura infantil, 

prática pedagógica, o cuidar e o educar, formação de professores, infância, 

historiografia da infância, o espaço da creche e pré-escolas, relações étnico-raciais, a 

educação infantil no campo, cultura infantil, desenvolvimento infantil, entre outros. 
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Todavia, este crescente interesse não vem de longas datas. Um breve olhar 

retrospectivo acerca das produções realizadas nesta área, talvez nos ajude a entendermos 

melhor este determinado campo de estudo. 

A maior reunião anual da área educacional do país, promovida pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPEd, por exemplo, dentre os 

seus 24 Grupos de Trabalho (os GTs), um é dedicado exclusivamente a pesquisas 

relacionadas a Educação Infantil recebendo o nome de Grupo de Trabalho “Educação da 

Criança de 0 a 6 anos”. A primeira coordenadora deste GT, a professora e pesquisadora 

Maria Malta Campos em seu depoimento sobre a trajetória do supracitado GT, falou de 

quão escassa e incipiente eram as pesquisas sobre a Educação Infantil no Brasil no 

início da década de 80, quando o GT foi fundado na ANPEd: 
 

A pré-escola é uma área relativamente desprestigiada dentro de todas 
as áreas de pesquisa em educação, é uma área onde existe apenas um 
acervo pequeno de trabalhos, sem uma tradição maior. Estes ainda são 
imaturos em relação à formulação teórica, e a própria metodologia 
utilizada pode ser criticada sob vários aspectos. (Campos, apud 
Haddad & Kishimoto, s/d, p.1). 

 

O depoimento de Campos não só elucida o pouco interesse que havia na época, 

entre os pesquisadores de ter a educação da criança pequena como área de estudo, como 

deixa claro que as poucas pesquisas que havia, ainda eram muito elementares.  

Com o passar dos anos, com o crescimento do número de instituições de 

Educação Infantil no país, a abertura de mais programas de pós-graduação e a criação 

de grupos de pesquisas nas instituições de ensino superior, permitiu não só o surgimento 

de um campo de conhecimento próprio, mas o amadurecimento e o adensamento da 

produção científica em torno deste determinado nível de ensino. 

Neste sentido, as reuniões anuais da ANPEd em muito contribuíram para a 

formação e consolidação deste determinado campo de estudo, uma vez que, tem 

desempenhado um importante papel no fomento, fortalecimento e socialização de 

pesquisas sobre a primeira etapa da educação básica brasileira, que há 32 anos, com a 

criação do GT “Educação da Criança de 0 a 6 anos”, vem congregando pesquisas que ao 

longo dos anos tem demonstrado significativo amadurecimento teórico-metodológico, 

apontando conquistas e o que conquistar, lacunas, desafios e perspectivas de uma área 

que tem ocupado significativo lugar no cenário educacional, despertando o interesse de 
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estudiosos das mais diferentes áreas do conhecimento e garantindo seu espaço na 

agenda política brasileira. 

Corroborando deste crescimento gradativo das produções relacionadas à 

educação da criança pequena, temos os artigos publicados em periódicos científicos que 

também retratam o crescimento das pesquisas relacionadas à Educação Infantil. 

Amorim (2009) em seu relatório de pesquisa sobre as relações de gênero na Educação 

Infantil constatou que dos artigos publicados em periódicos científicos, séries 

monotemáticas e revista de divulgação científica, no período de 1990 a 2003, 

classificados pelo QUALIS-CAPES, ano base 2003, na área da Educação, na categoria 

A, de circulação nacional e internacional, 570 produções, ou seja, uma média de 43 

artigos por ano tratavam-se de pesquisas que tinham a Educação Infantil como campo 

de estudo.  

Toda esta produção tem sua origem na criação e consolidação de grupos de 

pesquisas, espalhados por todo território nacional, voltados a investigar a educação das 

crianças pequenas. Exemplo disto são os 322 grupos de pesquisas que realizam estudos 

sobre a criança, a infância e a Educação Infantil no país, de acordo com dados 

levantados por Silva, Luz e Filho (2010), junto ao Censo dos Grupos de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e documentos 

da Capes como: o Caderno de Indicadores dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação e Planilhas Comparativas da Avaliação Trienal de 2007. 

Segundo os autores, estes grupos estão distribuídos nas mais diversas áreas do 

conhecimento: Educação, Psicologia, História, Sociologia, Filosofia, Antropologia, 

Teologia e outras, correspondendo a 8,8% dos 3.679 grupos que no ano de 2006 foram 

registrados como sendo da área das Ciências Humanas no Diretório do CNPq. Do 

mesmo modo, cumpre chamar a atenção para o fato de que desses 322 grupos, 182 

(56,5%) são da área de Educação, concentrados, sobretudo, em instituições de ensino 

superior das Regiões Sudeste e Sul do país, tendo em sua maioria, pesquisadoras na 

liderança dos mesmos. 

Ainda de acordo com Silva, Luz e Filho (2010), dos 182 grupos de pesquisa que 

tinha a infância, a criança e a Educação Infantil como campo de estudo, 70 destes, ou 

seja, 38,4% do total dedicam-se exclusivamente, a pesquisar a educação na 

primeiríssima infância. 
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Embora as duas últimas décadas se tenham revelado férteis no 
incremento da pesquisa na área, verificamos que a sua inserção nos 
programas de pós-graduação ainda é relativamente baixa, remetendo a 
questões relativas ao lugar da infância e da educação infantil no 
campo científico em geral e, especificamente, no campo da educação. 
(SILVA, LUZ, FILHO, 2010, p. 96). 

 

Como bem sinalizado na citação acima, apesar do evidente crescimento das 

pesquisas em torno da Educação Infantil no Brasil nos últimos anos, este campo ainda 

apresenta pouca representatividade no conjunto da produção acadêmica na pós-

graduação brasileira (SILVA, LUZ e FILHO, 2010). Neste sentido, muito há para ser 

investigado, pesquisado e estudado de maneira a compreendermos melhor essa área 

como campo do conhecimento que ao longo dos anos vem se fortalecendo como tal. 

E sobre a produção do conhecimento acerca da consciência fonológica na 

Educação Infantil, quais as contribuições que elas nos apresentam? Em que reside sua 

relevância? O que elas denunciam? Estas são questões que tentaremos responder neste 

trabalho. Mas antes, faz-se necessário, entendermos primeiramente em que consiste esta 

tal habilidade metalinguística denominada de consciência fonológica e o porquê de sua 

relevância na Educação Infantil. 

 

2.4 Consciência Fonológica: o que isso significa? 

 

Como já foi dito em um outro momento deste estudo, é sabido de todos que a 

criança ao adentrar o espaço escolar já traz consigo experiências de contato com a 

linguagem escrita. Afinal, “a escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto 

cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade” como diria Ferreiro e Teberosky 

(1985, p. 43).  

Neste sentido, a escrita aparece para criança desde muito cedo, nos livros de 

histórias infantis que os pais contam, nos letreiros dos produtos por ela consumido, nas 

legendas das músicas do DVD ou dos desenhos animados, no manual de instruções de 

algum brinquedo, no seu nome grafado em objetos pessoais e assim por diante. Esse 

contato constante com o “mundo” da escrita faz com que a criança se utilize de 

estratégias pessoais para tentar compreendê-lo e fazer uso do mesmo. Para Ferreiro e 

Teberosky (1985, p. 43): “Imersa em um mundo onde há a presença de sistemas 

simbólicos socialmente elaborados, a criança procura compreender a natureza destas 

marcas especiais. Para tanto, não exercita uma técnica específica de aprendizagem”.  



35 
 

Todavia, este contato constante da criança com a linguagem escrita não é 

suficiente para que esta possa fazer uso competente deste sistema de comunicação 

social, pois esta relação ocorre de maneira espontânea, irrefletida por este pequeno 

sujeito. Referente a isto Gombert (2003, p. 22) afirma que: 

 
O simples contato prolongado com a escrita não é suficiente para 
instalar na criança as habilidades de tratamento desse nível. É 
necessário um esforço do leitor aprendiz para colocar em ação as 
capacidades de controle intencional dos tratamentos lingüísticos 
requeridos para a aprendizagem da escrita. 

 

 Nesta perspectiva, faz-se necessário que a criança seja estimulada a desenvolver 

habilidades de controle consciente de tratamento linguístico. Habilidades estas que a 

possibilite compreender que a fala pode ser tanto representada graficamente por meio de 

símbolos (letras do alfabeto) como pode ser manipulada, analisada, segmentada. 

 

Habitualmente, quando a criança inicia o processo de alfabetização, 
ela já é plenamente capaz de utilizar a linguagem com função 
comunicativa, isto é, como instrumento de expressão e compreensão 
de significados ou conteúdos. Essa competência lingüística é 
adquirida naturalmente, durante o processo de socialização, 
implicando no domínio de uma série de regras gramaticais, 
internalizadas e utilizadas de forma não-consciente, mas que orientam 
a atividade lingüística espontânea da criança, isto é, o seu desempenho 
lingüístico. (BARRERA, 2003, p. 66). 

 
 

Neste sentido, a competência linguística difere da competência metalinguística, 

porque a primeira se dá de maneira inconsciente, instintiva, enquanto que a segunda, 

ocorre de forma deliberada, consciente. 

E é sobre o prisma desta discussão que os estudos sobre as habilidades 

metalinguísticas ganham vulto e destaque no cenário da alfabetização, pois, grande é o 

contingente de trabalhos que afirmam que o desenvolvimento destas capacidades pelas 

crianças facilita o seu processo de aquisição da leitura e da escrita. 

 
Numerosos trabalhos estabelecem a importância do domínio 
metafonológico no início da aprendizagem da leitura em uma língua 
alfabética. Esses trabalhos mostram a existência de relações entre a 
aprendizagem da leitura e a possibilidade de efetuar com sucesso 
diversas tarefas metalingüísticas de manipulação de certos aspectos 
fonológicos da linguagem oral. Essas relações parecem ser de dois 
tipos: O contato com a escrita provoca a aparição de capacidades 
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metafonológicas; as capacidades metafonológicas facilitam a 
aprendizagem da leitura (GOMBERT, 2003, p. 23-24). 

 

 Tomando como base tudo o que foi até aqui exposto, já é possível então 

respondermos a pergunta que inaugura este tópico do nosso trabalho: Consciência 

Fonológica o que isso significa? 

 De acordo com Barrera (2003, p. 69): 

  

De forma genérica o termo consciência fonológica tem sido usado 
para significar a habilidade em analisar a linguagem oral de acordo 
com as suas unidades sonoras constituintes. Operacionalmente, o 
termo consciência fonológica tem sido empregado para se referir à 
habilidade da criança seja para realizar julgamentos sobre as 
características sonoras das palavras (tamanho, semelhança, diferença), 
seja para isolar e manipular fonemas e outras unidades supra-
segmentais da fala, tais como sílabas e rimas. 

 

Em outras palavras, a consciência fonológica nada mais é do que uma 

competência metalinguística de reflexão, análise e manipulação intencional sobre a fala 

e seus diversos segmentos, a saber: palavra, sílaba e fonema. 

Fazendo um rápido apanhado de alguns importantes estudos relacionados a esta 

temática no Brasil, perceberemos a relevância destas pesquisas. 

 Maluf; Barrera (1997) buscaram estudar a relação existente entre aquisição da 

linguagem escrita e consciência fonológica em crianças de 4 e 6 anos de idade. Os 

resultados obtidos mostram uma correlação extremamente significativa entre 

desempenho da linguagem escrita e os níveis de consciência fonológica, principalmente, 

nas crianças de 5 e 6 anos de idade. Sugerindo a realização de atividades pedagógicas 

voltadas para o desenvolvimento dessa habilidade metalinguística em pré-escolares.  

Em outro estudo Barrera; Maluf (2003) procuraram investigar a influência da 

consciência fonológica, lexical e sintática no processo de aquisição da linguagem 

escrita, em crianças da 1a série do Ensino Fundamental de uma escola municipal de São 

Paulo. As autoras evidenciaram a existência de uma estreita e significativa correlação 

entre habilidades metalinguísticas (consciência fonológica, sintática e lexical) e a 

alfabetização. E que as crianças que desde o início do ano letivo participaram de 

atividades estimuladoras dessas habilidades, apresentaram bom desempenho em leitura 

e escrita no final do ano letivo. 
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A consciência fonológica desempenha um importante papel facilitador 
no processo de aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, 
sustentando nossa hipótese inicial, de que a presença dessa habilidade 
metalinguística no início da alfabetização seria preditora de melhores 
resultados na aquisição inicial da linguagem escrita (BARRERA; 
MALUF, 2003, p. 497). 

 

Paula; Mota; Keske-Soares (2005), por sua vez, objetivaram averiguar a 

influência da terapia em consciência fonológica no processo de alfabetização com 46 

crianças de 9 turmas de 1a série de duas escolas estaduais e municipais do Rio Grande 

do Sul. Os resultados apontam a contribuição positiva da terapia em consciência 

fonológica para o aprendizado da leitura e escrita em grande parte das crianças do 

Grupo Experimental. As autoras também sinalizam para a importância e necessidade de 

atividades específicas com esta habilidade metalinguística desde a Educação Infantil. 

 

Os resultados deste estudo mostraram que, a terapia em consciência 
fonológica, associada ao ensino explícito da relação grafema-fonema, 
contribuiu de forma positiva no aprendizado da leitura e escrita da 
maioria das crianças do GE (76,47%), resultados estes que confirmam 
as evidências presentes na literatura de que, mostrar para a criança 
como a fala é estruturada e como a mesma pode ser manipulada, 
facilita sua compreensão a respeito do código alfabético. (PAULA; 
MOTA; KESKE-SOARES, 2005, p. 182). 

 

Pestun; Omote; Barreto; Matsuo (2010) buscaram verificar se um programa de 

estimulação da consciência fonológica no pré-III favoreceria a aquisição da escrita na 1a 

série. Os resultados demonstram êxito em consciência silábica, consciência fonêmica e 

em escrita tanto no Grupo Experimental como no Grupo Controle. E sinalizam também 

para a necessidade de um trabalho sistemático de estimulação das capacidades 

metalinguísticas, desde a primeira infância. 

 

Como a aquisição da consciência fonológica é gradual e depende tanto 
do desenvolvimento e amadurecimento biológico quanto das 
constantes trocas com o meio ou o contexto (Cielo, 2002), 
acreditamos que um trabalho sistemático de estimulação das 
capacidades metalinguísticas deva estar presente desde os primeiros 
anos da educação infantil com o objetivo de conduzir os alunos a um 
eficaz aprendizado do princípio alfabético que desenvolva plenamente 
habilidades mais complexas de leitura e escrita (PESTUN; OMOTE; 
BARRETO; MATSUO, 2010, p. 101). 

 

Semelhante ideia é defendida por Pestun (2005, p. 412) quando afirma: 
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Assim, sugerimos que: (1) a Educação Infantil pode ser o momento 
adequado para o desenvolvimento de habilidades metafonológicas que 
favoreceriam ulterior aquisição e desenvolvimento das habilidades de 
leitura e de escrita; (2) os professores de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental necessitam de cursos de formação continuada para 
compreenderem o que é Metalinguagem e Habilidades 
Metafonológicas e aplicar procedimentos que favoreçam a aquisição e 
o desenvolvimento dessas habilidades em seus alunos; (3) o 
desempenho em consciência fonológica parece ser um bom indicador 
de sinais de risco para Distúrbio de Leitura e Escrita. 

 

Esses resultados corroboram com os achados que pesquisas longitudinais 

documentadas na literatura nacional e internacional vêm divulgando, são os casos de 

Rego (1995), Capovilla; Capovilla (1998), Capovilla; Capovilla (2000), Godoy (2003), 

Pestun (2005) dentre outros. 

Diante de todos os dados apresentados, sobre a importância de estimulação dessa 

habilidade metalinguística desde a educação pré-escolar, uma indagação ainda 

permanece: Trabalhar a consciência fonológica na Educação Infantil não seria querer 

alfabetizar nesta determinada modalidade de ensino?  

 

2.5 Consciência fonológica na Educação Infantil: por que não? 
 

Durante muito tempo as classes de alfabetização no Brasil, também conhecidas 

como Grupo 6, fizeram parte do segmento da Educação Infantil. Nelas, as crianças eram 

submetidas a uma rotina de atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades 

de leitura e escrita e, em sua maioria, adquiriam estas habilidades antes mesmo de 

ingressarem às séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Atividades com o uso de cartilhas, caligrafias, exercícios de cópia e 

memorização do código alfabético, foram algumas das estratégias usadas nessas classes 

para desenvolver as habilidades leitoras e escritoras dos pequenos durante anos.  

Por muito tempo acreditou-se que o ponto de partida para a criança aprender a 

ler era a letra. Primeiramente, ela aprenderia a ordem do alfabeto, em seguida, cada letra 

que o representa e, por último, combinaria uma consoante e uma vogal para começar a 

ler. Quem não se lembra das tarefas como: bê com a é igual a ba, bê com e é igual a be, 

bê com i é igual a bi e assim por diante? 

Atividades como estas, não fazia com que a criança refletisse intencionalmente 

sobre os sons da fala, ao contrário, como já sinalizado, os pequenos eram expostos a 

tarefas de memorização de sílabas sem qualquer significação.  
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Com o passar dos anos e a gradativa intensificação dos estudos no campo da 

Educação Infantil, da Psicologia Cognitiva e da Psicolinguística, valiosas contribuições 

acerca da prática pedagógica que deveria estar presente nas instituições pré-escolares, 

no que tange a leitura e a escrita começaram a ser disseminadas. 

A educação da criança pequena passou a ser vista sob a perspectiva do binômio 

cuidar-educar e o seu desenvolvimento pleno (físico, psicológico, emocional, social, 

cognitivo e motor) foco das propostas pedagógicas deste determinado nível de ensino. 

A retirada das classes de alfabetização da Educação Infantil, por meio da Lei nº 

10. 172 que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), conforme já citado no tópico 

2.2 deste trabalho, possibilitou a consolidação dos reais objetivos da Educação Infantil, 

da não escolarização da criança pequena, mas na defesa de uma educação que marcada 

pela ludicidade, tenha como fim o desenvolvimento pleno da criança em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, conforme estabelece a LDB (BRASIL, 1996). 

Neste sentido, não é da competência da criança de 0 a 5 anos garantir as 

habilidades de leitura e escrita enquanto frequenta a primeira etapa da educação básica, 

nem de seus professores, ou melhor, de suas professoras, já que esta é uma área de 

atuação hegemonicamente feminina, se debruçar sobre como alfabetizar. Todavia, isto 

não impede de maneira nenhuma que o trabalho de estimulação da consciência 

fonológica ocorra neste determinado nível de ensino, uma vez que muitas das atividades 

que envolvem o desenvolvimento desta habilidade metalinguística já fazem parte da 

rotina das classes de Educação Infantil, como as cantigas de roda com rimas e 

aliterações, por exemplo. 

O próprio Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil no volume 3 

que trata do “Conhecimento de Mundo”, no tópico que aborda a Linguagem oral e 

escrita, assinala que: 

 
As poesias, parlendas, trava-línguas, os jogos de palavras, 
memorizados e repetidos, possibilitam às crianças atentarem não só 
aos conteúdos, mas também à forma, aos aspectos sonoros da 
linguagem, como ritmo e rimas, além das questões culturais e afetivas 
envolvidas. (BRASIL, 1998, p. 141). 

 

Isto nada mais é que um trabalho intencional e sistemático de situações didáticas 

de interação com práticas culturais mediadas pela escrita, que propicia o 

desenvolvimento da consciência fonológica nos pequenos e que, por conseguinte, 
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oportunizará aos mesmos, desde a mais tenra idade, “[...] pensar sobre a língua e seus usos, 

construindo idéias sobre como se lê e como se escreve”. (BRASIL, 1998, p. 151). 

Conforme sinalizado no tópico 2.4 “Consciência Fonológica: o que isso 

significa?” do presente trabalho, estudos nacionais e internacionais na área da 

psicolinguística, têm evidenciado a contribuição do estímulo da consciência fonológica 

na Educação Infantil para o desenvolvimento ulterior das habilidades de leitura e escrita 

destas crianças. 

 
[...] diante de uma escrita alfabética, o nível de consciência fonológica 
de uma criança ao entrar na escola é considerado indicador individual 
mais forte do êxito que ela terá ao aprender a ler – ou, ao contrário, da 
probabilidade de que não o consiga (Adams, 1990; Stanovich, 1986). 
As avaliações do nível de consciência fonológica de crianças em idade 
pré-escolar predizem em muito seu futuro sucesso na aprendizagem da 
leitura. Isto já foi demonstrado não apenas entre estudantes ingleses, 
mas também entre os suecos (Lundberg, Olofsson e Wall, 1980); os 
noruegueses (Hoien, Lundberg, Stanovich e Bjaalid, 1995); os 
espanhóis (de Manrique e Gramigna, 1984); os franceses (Alegria, 
Pignot e Morais, 1982); os italianos (Cossu, Shankweiler, Liberman, 
Tola e Katz, 1988); os brasileiros (Cardoso-Martins, 1995) e os russos 
(Elkonin, 1973).(ADAMS; FOORMAN; LUNDBERG; BEELER, 
2006, p. 20). 
 

Partindo do pressuposto que o processo de alfabetização consiste num trabalho 

gradual de desenvolvimento e amadurecimento biológico, assim como, da exposição a 

atividades alfabetizadoras, ela pode sim ter início na Educação Infantil, sem perder de 

vista, é claro, que esta etapa da educação básica, não tem por finalidade a alfabetização 

das crianças que a frequenta. Nesta perspectiva, como seria então possível trabalhar a 

consciência fonológica na Educação Infantil sem necessariamente alfabetizar? 

Primeiramente faz-se necessário resgatarmos o conceito desta determinada 

habilidade metalinguística. 

 

A consciência fonológica envolve o reconhecimento pelo indivíduo de 
que as palavras são formadas por diferentes sons que podem ser 
manipulados, abrangendo não só a capacidade de reflexão (constatar e 
comparar), mas também a de operação com fonemas, sílabas, rimas e 
aliterações (contar, segmentar, unir, adicionar, suprimir, substituir e 
transpor). (MOOJEN et al., 2003, p. 11).   

 

Como se depreende da citação acima, a consciência fonológica nada mais é do 

que a reflexão deliberada e consciente sobre os “sons” da fala, a partir da análise e 

manipulação de fonemas, sílabas, rimas e aliterações. Neste sentido, podemos então 
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afirmar que a consciência fonológica se desenvolve de maneira gradual e à medida que 

a criança vai adquirindo conhecimento acerca do código alfabético, ela passa, por pelo 

menos, três níveis de consciência fonológica, conforme apresentado no diagrama a 

seguir: 

 

 

 

 

 

   

   

              

  

  

 

 

 

 

Neste sentido, o que propomos enquanto trabalho a ser desenvolvido na 

Educação Infantil com esta determinada habilidade metalinguítica é sob o prisma do que 

chamamos de primeiro e segundo níveis da Consciência Fonológica (Consciência de 

Rimas e Aliterações/Consciência de Sílabas). Ou seja, é um trabalho de percepção de 

similaridades e divergências fonológicas entre as palavras, no início (aliterações) e no 

final delas (rimas), assim como, o reconhecimento de que estas palavras são formadas 

por sílabas. É brincar com o código alfabético de maneira intencional, percebendo as 

diferenças na pronúncia, no tamanho, na quantidade, na ordem dos sons da fala. É 

apreciar a estrutura fonológica da língua com parlendas, poemas, músicas infantis, 

contos da literatura infantil. Em síntese, é focar a atenção na sonoridade das palavras e 

não no significado das mesmas. 

Isto significa possibilitar as crianças experiências com a cultura escrita, 

desenvolvendo nelas o desejo e o prazer de ler e escrever. 

 
[...] Para garantir o conhecimento do mundo e o reconhecimento do 
outro, é papel da Educação Infantil contribuir para a formação do 

Consciência 
de Rimas e 
Aliterações 

Consciência 
de Sílabas 

Consciência 
de Fonemas 

Consciência Fonológica 

pipa-fita 
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leitor: a linguagem, a cultura e a arte são fundamentais, como é o 
conhecimento científico. [...] As instituições de Educação Infantil 
devem produzir nas crianças o desejo de ler e escrever e a confiança 
nas suas próprias possibilidades de fazê-lo de modo saudável, 
prazeroso e competente. (KRAMER, 2010, p. 116). 

 

 Desenvolver este prazer pela leitura e pela escrita e a compreensão destas entre 

os pequenos só é possível por meio da interação destes com a cultura letrada. Neste 

sentido, sugestões de atividades didático-pedagógicas de estimulação da consciência 

fonológica na Educação Infantil como: discriminação sonora a partir da identificação de 

rimas e aliterações em palavras; contagem do número de sílabas que compõem uma 

determinada palavra, perceber similaridades e divergências no tamanho destas, dentre 

outras, se configuram como situações riquíssimas de aprendizagem. Uma vez que "A 

criança pequena, ao brincar com sons e palavras na companhia de adultos e crianças faz 

emergir o letramento/literacia. Parlendas e trava-línguas oferecem experiências de 

brincar com sons, palavras e significados" (KISHIMOTO, 2010, p. 144).   

 Muitas outras atividades poderia ser aqui sugerida, mas a intenção principal 

deste tópico do trabalho, consiste no reconhecimento da possibilidade, mais que isso, da 

urgência de se trabalhar a consciência fonológica desde a mais tenra idade, por meio de 

atividades didático-pedagógicas lúdicas e planejadas, fazendo com que a criança 

perceba que a fala pode ser representada graficamente, que esta representação é 

composta por “sons” e que por isso, pode ser manipulada e analisada deliberadamente. 

Isto é, levar a criança a prestar atenção na estrutura da palavra e não em seu significado 

(CARDOSO-MARTINS, 1995). 

A consciência fonêmica, por sua vez, não seria trabalhada nesta etapa da 

Educação, uma vez que consiste na compreensão de que a fala pode ser representada 

graficamente por meio de pequenas unidades a que denominamos de fonemas. Aprender 

a diferenciar cada um desses sons, segmentá-los e categorizá-los de maneira que 

possibilite o entendimento de como as palavras são escritas é o que, segundo Adams et 

al (2006, p. 22) denominam de consciência fonêmica.  

Neste sentido e conforme já visualizado no diagrama, a consciência fonêmica 

enquanto último nível da consciência fonológica “possibilita às crianças entender como 

o alfabeto funciona – uma compreensão que é fundamental para aprender a ler e a 

escrever (ADAMS et al, 2006, p. 23). 

Em suma, estimular o desenvolvimento da consciência fonológica em pré-

escolares por meio de atividades dirigidas com esta determinada habilidade 
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metalinguística, consiste num ganho significativo para estas crianças, uma vez que, “as 

pesquisas revelam que uma consciência fonológica mal desenvolvida é a principal 

dificuldade para um grande número de crianças que apresentam problemas para 

aprender a ler” (ADAMS et al, 2006, p. 23). 

Sendo assim, realizar um trabalho da estimulação da consciência fonológica na 

Educação Infantil, não significa desenvolver a consciência fonêmica (última etapa desse 

processo), momento em que a criança já começa a decifrar o código alfabético, por isso, 

não significa alfabetizar na pré-escola, "[...] tornar o indivíduo capaz de ler e escrever" 

(SOARES, 1998, p. 31) e sim, facilitar este processo desde a primeiríssima infância. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO... 

3.1 Compreendendo o que são as pesquisas do tipo Estado da Arte 

 

Uma vez definido o objeto de estudo de uma pesquisa, um dos maiores entraves 

posto a todo pesquisador consiste na definição do seu delineamento metodológico. 

Como fazer? Que método ou técnica utilizar? São indagações bastante frequentes e, por 

vezes, muito difíceis de responder.  

Definir o caminho de como uma problemática pode ser respondida, de como 

uma hipótese pode ser ou não confirmada, é o ponto crucial de todo trabalho que se 

pretenda científico. Caminho este, que precisa ser apresentado com muita clareza, deve 

ser verificável para que outros pesquisadores possam utilizá-lo quando preciso, isto é, 

deve seguir todo rigor científico. 

 Na área das Ciências Humanas, sobretudo, no campo da Educação, inúmeras 

pesquisas têm sido desenvolvidas ao longo dos anos utilizando as mais diversas técnicas 

e métodos de investigação. Se se deseja realizar um estudo longitudinal em alguma 

comunidade indígena, por exemplo, com o objetivo de se compreender seus costumes, 

crenças, tradições, modos de ver e estar no mundo, um Estudo Etnográfico poderia ser 

um caminho possível para a busca deste objetivo. 

Suponhamos que se pretende investigar o caso, por exemplo, da greve dos 

professores estaduais da Bahia, utilizando múltiplas fontes de dados, visando oferecer 

uma visão holística deste fenômeno, um Estudo de Caso seria uma estratégia 

facilitadora para a compreensão em profundidade das reais causas e impactos deste 

movimento. 

No entanto, se a finalidade de um estudo consiste em contribuir para a resolução 

de um problema sob a forma de diretrizes de ação transformadora de atitude/ 

comportamento de um determinado grupo de pessoas, a partir da participação ativa 

destes junto com o pesquisador, a Pesquisa-Ação seria uma proposta metodológica 

bastante viável para o alcance deste propósito. 

Por outro lado, se o que se pretende é realizar uma pesquisa de opinião com um 

número considerado de pessoas sobre as intenções de voto para as eleições de prefeito 

de um determinado município, por exemplo, o Método Survey seria, neste caso, o mais 

indicado. 
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Caso o objeto de estudo de um pesquisador consista em compreender a trajetória 

da construção da identidade docente das professoras da Educação Infantil de uma 

determinada escola pública de Salvador, a partir da narração das mesmas, recorrer à 

técnica de pesquisa História de Vida, possibilitaria o alcance deste objetivo.    

Mas se o desejo de um pesquisador consiste em saber como uma determinada 

temática tem sido, ao longo dos anos, problematizada pelos estudiosos; o que se tem 

produzido em torno da mesma; quais avanços, conquistas, denúncias, lacunas e 

perspectivas têm sido apontadas pelos pesquisadores; a partir de quais questões; quais 

estratégias tem sido frequentemente utilizadas na realização de pesquisas em torno desta 

determinada temática; e a que conclusões eles têm chegado. Que método, então, deve o 

pesquisador utilizar? Como fazer para alcançar tal objetivo? 

Um meio possível para conseguir atingir tal propósito, pode ser a realização de 

um tipo de pesquisa que tem se configurado nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, como 

uma eficaz técnica de pesquisa em Educação, são as chamadas pesquisas do tipo Estado 

da Arte ou Estado do Conhecimento. 

De extrema relevância, este tipo de pesquisa possibilita uma análise panorâmica 

de uma determinada temática em um recorte temporal delimitado. As pesquisas do tipo 

Estado da Arte, segundo Luna (2002, p.82-83) constitui-se “numa análise da produção 

acadêmica em uma determinada área, que permite reconhecer e identificar o 

conhecimento produzido, as áreas de tensão e possíveis avanços na compreensão do 

tema em estudo”.  

Comungando da mesma ideia, Ferreira (2002) afirma que esse tipo de pesquisa, 

de caráter bibliográfico, tem em comum a intenção de mapear e analisar a produção 

acadêmica em um determinado campo do conhecimento, num período delimitado, a fim 

de identificar aspectos, dimensões, formas e contradições em que a mesma tem se 

realizado; bem como apontar perspectivas para novos estudos. Ou seja, são pesquisas: 

 

[...] definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 
comum o desafio de mapear e de discutir certa produção acadêmica 
em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que 
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em 
diferentes épocas e lugares, de que forma e em que condições têm sido 
produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 
publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e 
seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma 
metodologia de caráter invariante e descritivo da produção acadêmica 
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e científica sobre o tema que busque investigar, à luz de categorias e 
facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 
conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado 
(FERREIRA, 2002, p.258). 
 

A relevância primordial deste tipo de pesquisa consiste na possibilidade do 

pesquisador, sobretudo, o pesquisador iniciante, entrar em contato com os diversos 

estudos que já foram realizados sobre determinada temática, em lócus diferentes, por 

estudiosos diferentes que igualmente, por vezes, utilizaram métodos de investigação 

diferentes. Contribuindo assim, na formação do pesquisador. 

Além disso, possibilita ao jovem pesquisador perceber a partir do levantamento 

e avaliação do já construído, do já produzido, definir o que deseja construir, onde deseja 

chegar, o que deseja buscar, de maneira a não cair no engodo de que está se fazendo 

algo novo, quando na verdade, impera o desconhecimento das produções científicas em 

torno de determinada temática. Nas palavras de Charlot (2006, p. 17): 

 
[...] a pesquisa educacional no Brasil carece de memória. A principal 
consequência disso é que fazemos continuamente as mesmas teses, as 
mesmas dissertações, sem sabermos o que foi produzido 
anteriormente. Fazemos uma tese que já foi feita há dez anos, no 
mesmo país ou no exterior, e até mesmo, às vezes, uma tese que foi 
defendida uma semana antes, em outra universidade, sem que 
tivéssemos conhecimento disso. 
 

A necessidade de se conhecer o campo do saber que se pretende investigar, a 

partir da identificação, do mapeamento e da leitura de trabalhos realizados sobre este 

determinado campo é fundamental para o progresso da pesquisa em Educação, uma vez 

que possibilita a acumulação de novos saberes, novas descobertas e não a reprodução do 

que já existe, do que já foi feito. 

Pois estando a par da discussão corrente, a partir da análise da produção 

acumulada na área, este pesquisador poderá identificar categorias de observação e gerar 

hipóteses para estudos posteriores.  

Ratificando o que já foi dito a pouco, destaca-se sua contribuição, sobretudo 

para o pesquisador iniciante, uma vez que oferece subsídios, a partir da sistematização 

dos dados da revisão e reflexão crítica dos estudos e produções sobre a temática em 

questão, fornecendo um arcabouço teórico formidável para a construção de uma tese de 

doutorado, por exemplo. Além de subsidiar novas pesquisas na área em questão, 

possibilitando um entrosamento com a produção científica disponível com o processo 
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de construção da nova pesquisa. A partir da percepção da “presença de certos aspectos 

significativos do debate sobre determinada área de conhecimento, em um determinado 

período” (FERREIRA, 2002). 

Outro aspecto positivo deste tipo de pesquisa é que a partir do momento que o 

pesquisador faz o levantamento e a análise dos materiais, ele pode além da revisão 

crítica da produção, identificar dados como: quem são os autores dos trabalhos (quantos 

homens, quantas mulheres); estão vinculados as quais programas de pós-graduação, de 

quais instituições; qual a localização geográfica destas instituições (existe uma 

supremacia de uma região sobre a outra? Se existe, o que justificaria esta supremacia?); 

como estão distribuídos estes estudos no que concerne ao período temporal delimitado 

(há algum ano em que houve um maior número de defesas ou de publicações? Se sim o 

que justificaria esta frequência?); categorizar as pesquisas de acordo com as abordagens 

teórico-metodológicas afins que as mesmas apresentam, assim como, segundo os 

objetos de estudo.    

No entanto, apesar de sua reconhecida importância para o conhecimento 

científico, não podemos deixar de registrar que, como qualquer outra técnica de 

investigação científica, este tipo de pesquisa também apresenta lacunas e entraves. 

O primeiro deles que poderíamos aqui considerar é a impossibilidade de analisar 

todas as produções realizadas em torno de uma determinada temática, principalmente 

em se tratando de dissertações e teses que exigiria do pesquisador um tempo 

considerável para identificar todas as produções, analisá-las e, a partir da leitura parcial 

ou na íntegra destas produções, que geralmente são exaustivas, realizar suas 

considerações. Isto significa que é impossível conhecer a totalidade de estudos em torno 

de uma determinada temática.  

Por isso reside aí a importância da definição de dois aspectos imprescindíveis 

para a realização deste tipo de trabalho: o recorte temporal e a base de dados que serão 

considerados como fontes de pesquisa. 

Definir o período de tempo que será utilizado para catalogação das produções é 

fundamental para a realização da pesquisa, que muitas vezes sofre alterações devido à 

impossibilidade de dar continuidade ao estudo caso o período de tempo tenha sido 

muito abrangente a ponto de identificar um extensivo número de estudos, havendo por 

isso, a necessidade de diminuir este recorte a fim de delimitar o trabalho do pesquisador. 

Um outro entrave consiste na definição de qual será a fonte da pesquisa, se será 

os bancos de dados disponíveis dos programas de pós-graduação das diversas 
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instituições de ensino superior ou o da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES); se serão consideradas somente as produções veiculadas nos 

periódicos científicos, destes é preciso identificar quais periódicos nacionais ou 

internacionais; ou se a intenção é se limitar a uma única base de dados como SciELO,  

como foi o caso do trabalho desenvolvido por Melo e Oliveira (2006).   

Outro aspecto a ser considerado neste tipo de pesquisa consiste na compreensão 

de que esta não se constitui numa mera reprodução do já produzido, do já realizado, 

como muitos propõem, ao contrário do que muitos pensam, esta metodologia de 

investigação científica não só mapeia, analisa e sistematiza os dados coletados, 

apresentado um balanço crítico a respeito de determinada produção científica, como 

sinaliza entraves e lacunas passíveis de serem solucionadas por meio de outras 

pesquisas, como já foi mencionado em um outro momento deste trabalho, podendo 

inclusive, subsidiar a criação de políticas públicas (CAVALCANTI, 2005; BREJO, 

2007; MEIGID, 1999; PEREIRA et all, 2010). 

 

3.2 Estado da Arte versus Revisão de Literatura. 

 

Tendo em vista tudo o que foi exposto, resta-nos ainda pontuar uma das mais 

frequentes indagações a respeito da técnica de investigação científica Estado da Arte. O 

que a diferencia de uma revisão de literatura? 

Primeiro, podemos afirmar que o Estado da Arte consiste numa técnica de 

investigação científica, ou seja, numa metodologia de trabalho científico por apresentar 

e obedecer a critérios rigorosos de realização de uma pesquisa. Já a Revisão de 

Literatura nada mais é do que uma das tantas etapas de todo trabalho que se pretenda 

científico. 

Um ponto de divergência entre as duas está na fonte de dados que ambas 

consideram. A revisão de literatura, por exemplo, não precisa definir antecipadamente 

uma única fonte de pesquisa, basta tão somente a fonte indexar ou disponibilizar 

produções científicas que apresentam o tema em estudo. As pesquisas do tipo Estado da 

Arte, por sua vez, precisa antecipadamente delimitar sua fonte de dados, seja ela o 

banco de teses da Capes, o scielo, um periódico científico, enfim, é parte integrante 

deste tipo de estudo definir sua fonte de dados. 

Outro ponto em que ambas divergem, consiste no material que será analisado. 

Mais uma vez a revisão de literatura não necessita especificar ou se ater a um único tipo 
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de produção (artigo, dissertação ou tese) para sua realização, muito pelo contrário, a 

diversidade de tipologias textuais pode até favorecer um diálogo rico entre estas 

produções. Novamente sua preocupação maior está em buscar estudos que tratem da 

temática em questão. Já as pesquisas do tipo Estado da Arte obedecem rigorosamente a 

delimitação das fontes a serem analisadas (artigos, dissertações, teses ou resumos de 

congressos científicos, etc.). 

Por último, está a questão do recorte temporal. Enquanto a revisão de literatura 

não se preocupa com o ano em que suas produções foram escritas, ou seja, não está 

limitada a utilizar somente produções científicas datadas entre um determinado período 

temporal, assim como a delimitação da fonte de dados, este é outro ponto crucial da 

pesquisa Estado da Arte. Isto é, todo e qualquer estudo que pretenda utilizar esta 

determinada técnica de investigação científica necessita primordialmente, delimitar o 

seu recorte temporal, uma vez que pretende realizar um balanço crítico e reflexivo de 

uma dada produção acadêmica em um período temporal específico. 

A fim de esclarecermos melhor toda essa discussão aqui arrolada acerca das 

pesquisas do tipo Estado da Arte, vejamos a seguir exemplos de alguns trabalhos que 

utilizaram este método em seus respectivos estudos. 

 

3.3 Exemplos de pesquisas do tipo Estado da Arte 

 

Dentre os tantos exemplos existentes de pesquisas realizadas com o auxílio desta 

determinada metodologia de investigação científica, estaremos apresentado apenas três 

produções científicas em diferentes suportes textuais de maiores relevância para a 

formação acadêmica, a saber: um artigo científico, uma dissertação de mestrado e uma 

tese de doutorado, de maneira a tornar mais compreensível como este tipo de pesquisa é 

realizada. 

Pereira; Santos; Amorim; Pacheco (2009) analisaram o tema jogo na Educação 

Infantil no periódico Pro-posições da Faculdade de Educação da Unicamp no período 

de 1990 a 2003. As análises indicam que a frequência dos estudos aumentou 

consideravelmente desde 1994. São produções escritas hegemonicamente por mulheres, 

professoras ou alunas, ligadas à pós-graduação nas Regiões Sul/Sudeste de 

universidades públicas do país.  

As pesquisas investigam relações entre jogo e desenvolvimento, brincar, cultura; 

fundamentam-se nas abordagens psicogenética, sociocultural ou na filosofia analítica; e 
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envolvem estudos empíricos e teóricos. Os artigos destacam a importância de se 

aprofundar os estudos sobre este momento da educação, em que funções maternas e 

educacionais se confundem, reunindo as potencialidades da atividade lúdica às 

necessidades da criança.  

As autoras também sinalizam para a potencialidade da metodologia “Estado da 

Arte” que permitiu explicitar os diferentes enfoques no campo de conhecimento 

estudado, através de um olhar multidimensional e integrador. Acrescentando ainda, há 

necessidade de intensificação dos estudos a cerca do tema jogo na Educação Infantil e, 

sobretudo, a urgência de socialização deste conhecimento junto aos cursos de formação 

de professores ou sessões de orientação pedagógica nas escolas. 

Brejo (2007), por sua vez, em sua dissertação de Mestrado procurou desenvolver 

um Estado do Conhecimento da produção acadêmica sobre a formação de profissionais 

da Educação Infantil no Brasil, no período de 1996 a 2005, tendo como fonte de análise 

os resumos das dissertações e teses indexadas no banco de teses da Capes.   

Dentre os achados da pesquisa, a autora sinaliza para aspectos como: 

necessidade de revisão e reformulação dos currículos de cursos de formação inicial e 

continuada dos profissionais da Educação Infantil, de maneira a atender 

satisfatoriamente as especificidades e singularidades destes pequenos sujeitos; a 

concepção de criança hegemônica das pesquisas, entendendo-as como sujeitos sociais, 

sujeitos de direitos, que produz e reproduz, ao seu modo, cultura, que faz história, que é 

portador de inúmeras potencialidades; a histórica presença feminina neste determinado 

nível de ensino; aponta também para a necessidade de uma formação docente crítico-

reflexiva, consubstanciada numa sólida preparação teórico-prática para atuar com 

eficácia junto aos pequenos. Para a autora: 

 

A realização deste Estado do Conhecimento sobre a Formação de 
Profissionais da EI, no Brasil, permitiu uma ampla visão do que tem 
sido produzido por pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, 
nos aspectos da formação, levando-nos a investigar e constatar 
algumas contribuições, lacunas, reflexões e recomendações expressas 
nessas produções acadêmicas para o campo da EI. Ao longo do 
percurso, mesmo em meio às dificuldades e contradições encontradas, 
ao trabalharmos com os resumos das teses e dissertações, foi possível 
encontrar respostas para as questões que nortearam o presente estudo, 
bem como suprir as inquietações que o impulsionaram, contudo, sem 
deixar de questionar quais as alternativas de políticas públicas, para a 
formação dos profissionais da pequena infância, devem e estão sendo 
colocadas em pauta (BREJO, p. 173, 2007). 
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Megid (1999) em sua tese de Doutorado “Tendências da pesquisa acadêmica 

sobre o ensino de ciências no nível fundamental” buscou mapear e analisar a produção 

acadêmica sobre o Ensino de Ciências no Brasil, a partir das dissertações e teses 

defendidas até o ano de 1995. Os resultados encontrados apontam para o 

desenvolvimento da produção científica na área desde a década de 70; a hegemonia da 

região Sudeste na concentração destes estudos, sobretudo os estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro; significativo aumento do número de defesas por ano, principalmente nos 

últimos anos do período analisado; carência de estudos sobre o ensino de Ciências na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I; ausência de estudos interdisciplinares; 

aponta ainda para a super valorização do ensino de Ciências está centrado em questões 

que dizem respeito unicamente ao processo de ensino-aprendizagem, sem levar em 

consideração outras questões como as relações entre ciência e sociedade, igualmente 

importante para a formação do sujeito aprendente. 

Na perspectiva do autor, além da tentativa de contribuir para a ampliação do 

processo de divulgação e socialização da produção acadêmica em torno da temática de 

Ensino de Ciências no Brasil, entende que a divulgação dos principais resultados 

advindos da análise destas produções “constitui-se em condição necessária à 

implementação de propostas de formação de professores e base para a organização de 

propostas consequentes de inovação no ensino” (MEGID, p. 4, 1999). 

Para ele a importância de estudos de revisão bibliográfica sobre a pesquisa 

acadêmica, possibilita: 

 

De um lado coletar as investigações espalhadas por muitas instituições 
de ensino superior, descrevê-las e analisá-las, buscando explicitar suas 
características e tendências comuns e divergentes, no sentido de 
permitir avanços desse conhecimento disperso. De outro, estudar as 
produções nas poucas instituições de ensino superior com participação 
quantitativamente significativa e divulgar mais amplamente os 
resultados e contribuições das pesquisas ali elaboradas. Ou seja, fazer 
circular amplamente pelo país, tanto a produção mais centralizada, 
quanto a produção mais dispersa; possibilitar a articulação dos 
conhecimentos gerados aqui e acolá e, ao mesmo tempo, a difusão 
democrática do saber elaborado pontualmente em uma instituição 
acadêmica e que, por diversas razões, ali permaneceu isolado (MEGID, 
p. 211-212, 1999).  

  

Todos estes exemplos supracitados demonstram não só a viabilidade de 

utilização da metodologia de investigação científica Estado da Arte, mas ratifica, 

sobretudo, sua relevância na pesquisa educacional, sinalizando lacunas e entraves 
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passíveis de serem problematizados e até mesmo, em alguns casos solucionados, por 

estudos posteriores.  

 

3.4 Situando o trabalho na perspectiva do Estado da Arte: a opção pelos resumos. 

 

 O presente trabalho difere-se dos que foram apresentados, pois procura mapear e 

analisar os resumos das teses de doutorado e dissertações de mestrado indexadas no 

Banco de Teses da Capes no período temporal de 2001 a 2011 que abordem a temática 

da Consciência Fonológica na Educação Infantil. 

 A opção por analisar os resumos se deu por diversos motivos: 

• A fonte de dados considerada por esta pesquisa, Banco de Teses da CAPES, só 

indexa resumos das teses e dissertações; 

• Não disponibilização na rede de alguns trabalhos na íntegra; 

• Pelo avolumado número de pesquisas encontradas no período temporal considerado; 

• Pelo pouco tempo disponível para análise do material, uma vez que, a duração de 

um curso de Mestrado é de no máximo dois anos; 

• Pela diversidade dos materiais no que diz respeito ao número de páginas, o que 

exigiria muito tempo do qual não dispomos no momento. 

No entanto, mesmo com as considerações sinalizadas anteriormente, surge a 

seguinte indagação: Será que os resumos darão conta de responder aos objetivos desta 

pesquisa? 

Estudos feitos na área garantem que sim, são os casos da dissertação de Mestrado 

de Brejo (2007) que realizou um estado do conhecimento sobre a formação de 

profissionais da Educação Infantil no Brasil de 1996 a 2005 que já foi mencionada neste 

trabalho e a tese de Doutorado de Ferreira (1999) que buscou investigar as pesquisas em 

leitura no Brasil a partir dos resumos das teses e dissertações defendidas no país no 

período de 1980 a 1995, dentre outros. 

Todavia, na tentativa de tornar ainda mais segura a opção pelo uso dos resumos, 

comungamos da argumentação utilizada por Ferreira (2002, p. 268) ao afirmar que: 

 
Ao lidarmos com um conjunto de resumos de uma certa área do 
conhecimento, buscando identificar determinadas marcas de 
convencionalidade deste gênero discursivo, podemos constatar que 
eles cumprem a finalidade que lhes está prevista em catálogos 
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produzidos na esfera acadêmica: informam ao leitor, de maneira 
rápida, sucinta e objetiva sobre o trabalho do qual se originam.  
Eles trazem, enquanto gênero do discurso, um conteúdo temático, que 
é o de apresentar aspectos das pesquisas a que se referem; trazem uma 
certa padronização quanto à estrutura composicional: anunciam o que 
se pretendeu investigar, apontam o percurso metodológico realizado, 
descrevem os resultados alcançados; e, em sua maioria, seu estilo 
verbal é marcado por uma linguagem concisa e descritiva, formada de 
frases assertivas, em um certo tom “enxuto”, impessoal, sem 
detalhamento, com ausência de adjetivos e advérbios. 
[...] pode-se estabelecer a partir de uma certa ordenação de resumos 
uma rede formada por diferentes elos ligados a partir do mesmo 
suporte material que os abriga pela opção teórica manifesta, pelo 
tema que anuncia, pelo objetivo explicitado da pesquisa, pelo 
procedimento metodológico adotado pelo pesquisador. Um conjunto 
de resumos organizados em torno de uma determinada área do 
conhecimento (Alfabetização, Leitura, Formação do Professor, 
Educação Matemática, por exemplo) pode nos contar uma História de 
sua produção acadêmica. Mas, é necessário pensar que nesta História 
foram considerados alguns aspectos dessa produção e que nela há 
certas limitações.  

 

Além disso, os resumos considerados como objeto de estudo desta pesquisa, 

como já foi anunciado, serão os indexados no Banco de Teses da Capes, que trazem em 

sua composição uma certa singularidade. Dispõem não somente de dados referentes a 

pesquisa, mas trazem em seu “corpo” dados referentes ao local onde foi realizado o 

estudo, a que instituição e programa de pós-graduação o autor estava vinculado na 

época, quem foi o orientador, quem compôs a banca examinadora, área do 

conhecimento, linha de pesquisa, agência financiadora e o tipo da dependência 

administrativa, ou seja, se a instituição é pública (federal ou estadual) ou se é privada. 

Sendo assim, uma vez justificado a opção pelo uso de resumos nesta pesquisa, 

passaremos para o próximo passo: compreender como esse estudo será desenvolvido.  

 

3.5 Passo-a-passo da pesquisa: o percurso metodológico... 

 

O presente estudo está divido em quatro etapas distintas, porém 

complementares. A primeira constituiu-se na identificação das fontes de dados 

consideradas por esta pesquisa, a saber: os resumos das teses de doutorado e das 

dissertações de mestrado publicadas por programas de pós-graduação ou entidades 

científicas de ensino superiores do país indexados no Banco de Teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) cujo idioma principal seja o 

português, na área de Educação, no recorte temporal de 2001 até 2011. 
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A escolha por esta determinada fonte de pesquisa deve-se ao fato de ser uma 

entidade de avaliação e fomento da pesquisa científica do ensino superior no Brasil, 

zelando pela originalidade, contribuições teóricas e inovadoras na produção acadêmica, 

ou seja, é o órgão responsável pela busca incansável do padrão de excelência dos 

programas de pós-graduação no país.  

Além disso, nele estão indexadas ou agregadas produções acadêmicas oriundas 

de todo território nacional e das mais diversas áreas de conhecimento, o que possibilita 

um diálogo interdisciplinar e interinstitucional da temática em questão. Além disso, vale 

salientar que a escolha por teses e dissertações e não por outro tipo de suporte textual se 

deve ao fato de muitas dessas produções serem constituídas por relatórios de 

investigações científicas originais ou acuradas revisões bibliográficas, conforme postula 

Gil (2008). 

Quanto ao período temporal que será utilizado para catalogação das produções, 

este foi definido a partir da tentativa de examinar o trajeto das pesquisas nacionais mais 

recentes sobre Consciência Fonológica na Educação Infantil no Brasil nos primeiros dez 

anos do século XXI. 

Nesta perspectiva, é interessante ressaltar também, a significativa relevância que 

a busca on-line tem representado para a pesquisa acadêmica na atualidade. Fatores 

como comodidade, contenção de custos e velocidade na divulgação dos estudos são 

apenas alguns pontos que poderíamos aqui sinalizar como positivos. 

Não ser mais necessário o deslocamento para outras instituições de ensino 

superior ou institutos de pesquisa para se ter acesso ao material a ser analisado, redução 

de despesas tanto com o deslocamento, quanto com a publicação e edição de material 

impresso, tem feito da disponibilidade eletrônica de estudos, um meio facilitador de 

acesso irrestrito e de baixo custo para a pesquisa acadêmica. Assim como, a agilidade na 

divulgação dos estudos que contribui para a socialização mais rápida do saber 

produzido, uma vez que, num periódico impresso, por exemplo, a demora com a 

formatação ideal dos artigos, os custos com a impressão e edição dos mesmos, leva 

meses, e, em alguns casos, anos para que a revista chegue às mãos da comunidade 

científica. 

No que concerne ao mapeamento dos resumos, este ocorreu da seguinte forma: 

Primeiramente acessamos a página do Banco de Teses da Capes disponível em: 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/, em seguida, utilizamos os descritores 

Consciência Fonológica para o preenchimento do item “ASSUNTO”, posteriormente 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
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escolhemos marcar a opção “TODAS AS PALAVRAS”, ao invés de “EXPRESSÃO 

EXATA”, na tentativa de abarcar o maior número de produções possíveis. Depois 

passamos para o preenchimento da opção “ESCOLHA UM NÍVEL PARA A 

PESQUISA”, que no primeiro momento foi selecionada a alternativa “DOUTORADO”, 

e por último, o preenchimento da opção “ESCOLHA UM ANO BASE PARA A 

PESQUISA”, que periodicamente foi sendo selecionado desde o ano de 2001 até o ano 

de 2011. Finalizado o mapeamento dos resumos das teses, utilizamos o mesmo 

procedimento para a catalogação dos resumos das dissertações, mudando apenas o item 

“ESCOLHA UM NÍVEL PARA A PESQUISA”, que ao invés de “DOUTORADO”, foi 

selecionada a opção “MESTRADO”. 

Foram encontrados 197 resumos referentes à temática da Consciência 

Fonológica. Destes, 52 eram provenientes de teses de doutorado, correspondendo a 

26,3% das produções e 145 eram oriundos de dissertações de mestrado, representando 

73,6% do total de resumos (ver apêndice 01).  

Após este mapeamento, todos os resumos foram lidos rigorosamente na tentativa 

de identificar quais deles tratavam da temática da Consciência Fonológica na Educação 

Infantil.  Para tanto, observamos no título, no corpo do resumo ou nas palavras-chave a 

presença dos seguintes descritores: creche, pré-escola, educação infantil, 0 a 6 anos, 

criança, infância. Vale ressaltar, que a permanência do descritor 0 a 6 anos, foi mantida 

por conta do recorte temporal considerado por esta pesquisa, que abarca estudos antes 

da promulgação da lei do Ensino Fundamental de 9 anos de 6 de fevereiro de 2006.  

Deste mapeamento apenas 52 produções, 26% do total, abordam a temática 

Consciência Fonológica na Educação Infantil. Sendo 10 resumos de Teses de 

Doutorado, representando 5% do total, e 42 resumos de Dissertações de Mestrado, 

representando 21% do total de achados (ver apêndice 02). 

No que diz respeito aos resumos “excluídos”, ou seja, que não se constituem 

como objeto de estudo desta pesquisa, estes correspondem a mais de 70% do total de 

resumos encontrados. No universo de 197 produções, 145 (74%) não tratam da 

Consciência Fonológica na Educação Infantil, mas discutem sobre esta habilidade 

metalinguística ou no Ensino Fundamental I e II, no Ensino Médio ou nas classes de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em números, as produções estão divididas da 

seguinte maneira: 42 resumos de teses de doutorado, o que corresponde a 21% do total e 

103 resumos são procedentes das dissertações de mestrado, representando assim, 52% 

do total de achados. (ver apêndice 03).  
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Após a seleção do material a ser analisado, o que se configura como a terceira 

etapa desta pesquisa, será realizada uma leitura mais criteriosa e analítica dos resumos 

que compõe o universo deste estudo que considerará os seguintes critérios: data de 

publicação, autoria e filiação institucional, objeto do estudo, enfoque metodológico de 

cada trabalho e os resultados alcançados por estes. 

Os resumos serão analisados a luz da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977, p. 42), que consiste em: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

Neste sentido, a presente pesquisa visa oferecer, do ponto de vista quantitativo, 

elementos para a compreensão do processo de constituição da temática consciência 

fonológica na Educação Infantil no Brasil na primeira década do século XXI, por meio 

do mapeamento das pesquisas, teses e dissertações, que abordam a temática em questão. 

Sendo assim, analisaremos os dados a seguir. 
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4 Análise dos Dados... 

 

O ponto culminante de todo trabalho que se pretenda científico consiste no 

afastamento de dois discursos: o discurso espontâneo “do eu acho” do discurso 

científico “o que os dados me dizem”. Em outras palavras, isto significa “[...] sair da 

esfera da opinião e entrar no campo do conhecimento”, como diria Charlot (2006, p. 

10). 

 

Um discurso científico sobre a educação não deve ser um discurso de 
opinião; ele não é científico se não controla seus conceitos e não se 
apóia em dados. A pesquisa em educação (ou sobre a educação) 
produz um saber, rigoroso como é todo saber científico. (CHARLOT, 
2006, p. 10). 
 

Partindo dessa primícia, buscaremos então perceber o que os dados das pesquisas 

sobre consciência fonológica na Educação Infantil, têm a nos dizer a despeito: da 

frequência da produção por ano; da autoria; da filiação institucional; do enfoque teórico-

metodológico utilizado por cada estudo e dos resultados que foram estabelecidos. 

 

4.1 Frequência da produção por ano. 

 

Das 197 produções acadêmicas sobre consciência fonológica, no período de 

2001 a 2011, apenas 52 abordam a temática em questão na Educação Infantil, 

representando assim, 27% das publicações. Elas se distribuem da seguinte maneira: 

Dissertações- duas em 2001; uma em 2002; três em 2003; duas em 2004; cinco em 

2005, 2006, 2007 e 2008; sete em 2009; cinco em 2010 e duas em 2011. Teses - uma em 

2001, 2002 e 2003; duas em 2004; uma em 2005; duas em 2006; uma em 2007 e em 

2010. Nos anos de 2008, 2009 e 2011 não foram encontradas publicações, sobre a 

temática em questão, conforme mostra a Figura 1. 
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              Figura 1: Frequência da produção por ano. 

 

Considerando um recorte temporal de 10 anos é possível perceber que escassas 

foram as produções realizadas acerca da consciência fonológica na Educação Infantil, 

apresentando uma média de 4 pesquisas por ano, no caso das dissertações de mestrado e 

apenas uma por ano, no caso das teses de doutorado. Revelando assim, que este assunto 

ainda é pouco explorado, havendo, portanto, uma necessidade de se intensificar os 

estudos sobre a consciência fonológica, no âmbito da Educação Infantil nos programas 

de pós-graduação do país. 

Isto talvez se deva à necessidade de esclarecimento junto aos profissionais de 

Educação Infantil e aos seus formadores que trabalhar consciência fonológica em 

crianças pequenas não significa, de maneira nenhuma, querer alfabetizá-las, mas 

facilitar este processo. Todavia, como diria Morais em seu livro A arte de ler (1996, p. 

264) “a convicção dos cientistas não é compartilhada pela maioria dos educadores e dos 

formadores de docente, nem pelos responsáveis governamentais de muitos países”.    

Conforme já relatado anteriormente, no tópico 2.6 “Consciência Fonológica na 

Educação Infantil: porque não?”, estimular esta determinada habilidade 

metalinguística desde a primeiríssima infância é facilitar o seu processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita e não garanti-lo nesta fase, o que seria um 

contrassenso, uma vez que, o objetivo deste nível de ensino não consiste em alfabetizar, 

mas em possibilitar “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” (BRASIL, 2010, p. 25). 
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Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no 

tópico 13 da Articulação com o Ensino Fundamental, afirma que “Na transição para o 

Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a 

continuidade (grifo nosso) no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças [...] sem antecipação de conteúdos que será trabalhado no Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 2010, p. 30). 

Ou seja, a proposta não consiste em alfabetizar a criança da Educação Infantil, 

trazendo as classes de alfabetização já extintas desde 2001 para este determinado nível 

de ensino novamente, mas a de desenvolver nas crianças a capacidade de identificação e 

discriminação de diferentes sons, isto é, uma análise fonológica e não conceitual da 

linguagem escrita. 

Entretanto, se pensarmos por outro lado, o cerne da questão talvez não seja o 

desconhecimento destas pesquisas sobre a estimulação da consciência fonológica na 

Educação Infantil, mas a concepção de alfabetização que rege as práticas pedagógicas 

docentes deste determinado nível de ensino, o que pode impedir destes profissionais, 

por questões de preconceito, aversão a temática ou mesmo modismo (o que é bem 

comum no campo educacional) perceberem a importante contribuição destes estudos. 

"Se omissão, tabu, descaso, preconceito ou desvalorização do tema pelos pesquisadores, 

o fato é que precisa ser superado" (KRAMER, 2010, p. 131). Até por que 

 

[...] cabe a Educação Infantil assumir o seu papel na formação do 
leitor com o objetivo de garantir os direitos das crianças para que 
convivam com a cultura oral e escrita, com gêneros discursivos 
diversos, orais e escritos, a narrativa das histórias vividas, acalantos, 
músicas, provérbios, contos, trava-línguas, nos mais diferentes 
suportes, os livros - em especial os de literatura infantil, se 
beneficiando da riqueza que está presente na produção brasileira. 
(KRAMER, 2010, p. 130).    

 

Outro aspecto a ser considerado a partir da análise da Figura 1, diz respeito à 

frequência da publicação. Concernente a isto, percebe-se que a referida temática tem sua 

maior concentração nas dissertações de mestrado, sendo 42 produções, representando 

80,7% do total das pesquisas, com ápice em 2009, totalizando sete produções (17%) e 

apenas 10 teses de doutorado, representando 19,2% do total de pesquisas, tendo nos 

anos de 2004 e 2006 o maior número de produções, duas em cada ano, representando 

assim, 20% do total destas. 
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Estes dados corroboram com os achados de Brejo (2007) que em sua pesquisa 

sobre a formação de profissionais da Educação Infantil no Brasil, no período de 1996 a 

2005, também constatou que 80% das produções eram provenientes de dissertações de 

mestrado e 20% de teses de doutorado.  

Ainda no que diz respeito à frequência das produções, pode-se perceber que as 

dissertações de mestrado seguem uma certa linearidade nos anos de 2005, 2006, 2007, 

2008 e 2010, com cinco produções cada um, tendo um pequeno aumento no ano de 

2009, com sete estudos. 

É interessante notar que nos anos anteriores, as avaliações realizadas pelo 

Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB (BRASIL, 2007), na divulgação dos 

dados das edições de 1995 a 2005, evidenciou um significativo declínio da média de 

proficiência em língua portuguesa dos estudantes da antiga 4a série, hoje conhecida 

como 5o ano, sinalizando para uma necessidade urgente de repensarmos meios mais 

eficazes do processo de alfabetização.  

A divulgação destes dados pode ter contribuído para que os pesquisadores 

buscassem estratégias que facilitem o processo de alfabetização das crianças brasileiras. 

Além disso, o próprio tema da alfabetização sempre esteve em alta no meio educacional 

e tem se tornado ao longo dos anos, num dos principais desafios da escola pública 

brasileira, sendo inclusive, a erradicação do analfabetismo, a primeira diretriz do Art. 2o 

do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e a quarta diretriz do mesmo 

documento, a melhoria na qualidade do ensino, que consequentemente estar em garantir 

o direito das crianças de fazerem uso competente da linguagem escrita e o dever da 

escola e do Estado em garanti-los. 

 
[...] a compreensão dos processos de leitura e da aquisição desses 
processos pode ajudar a elaborar métodos de ensino e técnicas de 
reeducação adequadas. A leitura é uma questão pública. É um meio de 
aquisição de informação (e a escritura um meio de transmissão de 
informação), portanto um componente de um ato social. (MORAIS, 
1996, p. 12).  

 

Além disso, o já mencionado documento Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2010) no tópico 14 da Implementação das Diretrizes pelo 

Ministério da Educação, dentre os onze temas para serem debatidos sobre as orientações 

curriculares na educação da criança pequena está o da “linguagem escrita e o direito à 

educação na primeira infância”. 
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Embora os resultados em geral demonstrem que a habilidade para 
analisar a fala em unidades silábicas (ou outras unidades supra-
segmentais) pode ser adquirida naturalmente, a partir de experiências 
informais com a linguagem oral, muitos autores têm defendido a 
importância da sistematização de atividades pedagógicas visando 
desenvolver a consciência fonológica no período pré-escolar, de modo 
a facilitar a posterior aquisição da linguagem escrita (Manrique & 
Signorini, 1988; Soares & Martins, 1989; Maluf & Barrera, 1997). 
(BARRERA, 2003, p. 76). 

 

Neste sentido, os estudos sobre o desenvolvimento da consciência fonológica na 

Educação Infantil, aparecem tanto como uma possibilidade de contribuição para o 

estabelecimento desta orientação, quanto para a concretização do ideário de uma 

educação pública de qualidade, oferecendo subsídios para uma alfabetização eficaz, 

alfabetização esta, que tem sido, ao longo dos anos, o nosso “calcanhar de Aquiles”. 

 

4.2 Autoria e Filiação Institucional. 

  

A partir da análise dos resumos, pode-se constatar que os 52 estudos foram 

escritos por 49 mulheres, ou seja, 96% do total de autores e apenas dois homens, 

representando 4% dos pesquisadores. Destes, um realizou uma dissertação de mestrado 

– Quintas (2009) e o outro uma tese de doutorado – Carvalho (2003). 

Este dado evidencia que a tendência para se estudar temas relacionados à 

Educação Infantil é majoritariamente feminina, conforme os achados de Brejo (2007) e 

Pereira et al (2009), o que não deixa de ser uma conclusão esperada, fruto tanto do 

magistério, carreira geralmente exercida por mulheres, quanto pela histórica presença 

feminina na educação dos pequenos, que por muitos anos, teve a conciliação das 

identidades mãe-professora fortemente associadas. 

Além disso, a própria Educação, enquanto área do conhecimento tem sido um 

campo de estudo de significativa participação feminina. Segundo Melo e Oliveira 

(2006) em seu estudo sobre “A produção científica brasileira no feminino”, a 

participação da mulher no sistema científico brasileiro têm crescido consideravelmente 

nos últimos anos, sendo inclusive maior do que a masculina. 
 

[...] as áreas de Linguística e Ciências Humanas têm 
cerca de 60% dos seus pesquisadores do sexo feminino e 
as áreas de Ciências da Saúde e Biológicas concentram 
mais de 50% de mulheres. Portanto, das oito áreas do 
conhecimento listadas, em metade delas a participação 
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feminina é significativa (MELO; OLIVEIRA, 2006, p. 
318).  
 

Isto, segundo as autoras, reflete tanto o melhor desempenho das mulheres no 

ensino superior quanto seu engajamento na carreira científica, apesar dessa maior 

participação ainda se concentrar em áreas historicamente marcadas pelo estereótipo do 

papel dos “cuidados” como a educação, saúde e assistência social. 

Quanto ao vínculo institucional dos autores, estes estão distribuídos da seguinte 

forma, conforme consta na Tabela 3. 

Instituição Frequência Percentagem 
UTP 1 2% 
USP 2 4% 

PUC/RS 9 17% 
MACKENZIE 2 4% 

UFSCar 1 2% 
UFSM 13 25% 
USF 1 2% 

UFMG 4 8% 
UFSP 4 8% 

UFPA 2 4% 

UFPE 5 10% 

UFRJ 2 4% 

UFPR 1 2% 

PUC/SP 2 4% 

UFBA 1 2% 

UFSC 1 2% 

Total de autores 51 100% 
                                         Tabela 3: Vínculo institucional dos autores. 

De acordo com os dados da Tabela 3, apenas uma autora pertencia a 

Universidade Tuiuti do Paraná – UTP; duas a Universidade de São Paulo – USP; nove a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS; duas a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; uma a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar; doze 

autoras e um autor a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM; uma autora a 
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Universidade São Francisco – USF; quatro a Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG; quatro a Universidade Federal de São Paulo – UFSP; duas a Universidade 

Federal do Pará - UFPA; cinco a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; duas a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; uma a Universidade Federal do Paraná 

– UFPR; duas a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; um autor 

estava vinculado a Universidade Federal da Bahia – UFBA e uma autora a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC.     

Vale salientar que apenas uma autora, Heloísa Helena Motta Bandini, defendeu 

sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, no período temporal considerado 

por esta pesquisa, 2003 e 2006 respectivamente, por isso, temos na Tabela 1 um total de 

51 autores, num universo de 52 estudos.  

Como registram os dados da Tabela 3, grande parte dos autores, na época de 

suas respectivas defesas, estava vinculado a instituições de ensino superior públicas, 36 

deles, ou seja, 71% dos pesquisadores. Isto significa que dentre as 16 instituições 

relacionadas, 11 são públicas, representando assim, 67% destas.  

Enquanto que apenas 15 autores, ou seja, 29% dos estudiosos, estavam filiados a 

5 instituições particulares de ensino superior do país, ou seja, apenas 33% do total, 

demonstrando assim, que a produção científica no Brasil tem sua maior concentração 

nas instituições de ensino superior públicas. Estes dados corroboram com os achados de 

Melo e Oliveira (2006, p. 314) que também constataram, que “a pesquisa brasileira 

processa-se nas universidades públicas e nos institutos de pesquisa (públicos): as 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas são responsáveis por 54% dos periódicos 

indexados no SciELO”. 

 

4.3 Localização geográfica das instituições em que os autores estavam vinculados. 

 

Se a partir dos dados da Tabela 3 foi possível perceber em quais instituições os 

51 autores estavam vinculados na época das produções das dissertações de mestrado e 

das teses de doutorado, outro aspecto igualmente significativo, diz respeito à localização 

geográfica destas instituições. 

Das cinco regiões em que o território brasileiro está dividido, qual concentra o 

maior número de produções? Qual produziu menos? Há alguma região que não tenha 

tido representatividade nestes estudos? 

Estes são dados que poderemos visualizar de maneira clara no gráfico a seguir: 
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Figura 2: Localização geográfica das instituições em que os autores estavam vinculados. 

 

Como bem representado no gráfico acima, observa-se que a Região Sul 

concentra o maior número de produções, 25 (48%) no total, seguida da Região Sudeste 

com 19 (36%), Região Nordeste com 06 (11%) e a Região Norte com apenas 02, 

representando4% das pesquisas. A Região Centro-Oeste foi a única que não apresentou 

nenhuma produção, em termos de dissertação e tese, referente à temática consciência 

fonológica na Educação Infantil, no recorte temporal e banco de dados delimitado por 

esta pesquisa. 

Todavia, vale salientar que apesar da Região Sul concentrar o maior número das 

produções, estas se concentram em apenas cinco instituições, distribuídas da seguinte 

forma: uma na UTP; nove na PUC/RS; treze na UFSM; uma na UFSC e na UFPR, 

representando assim, 31% das instituições. 

A Região Sudeste por sua vez, concentra o maior número de instituições, 

responsável por 50% destas. Suas 19 produções estão divididas em oito universidades, a 

saber: duas na USP; duas na Mackenzie; duas na UFSCar; uma na USF; quatro na 

UFMG; quatro na UFSP; duas na UFRJ e duas na PUC/SP. 

Em seguida está a Região Nordeste com seus seis estudos distribuídos em 

apenas duas instituições, representando 13% destas: cinco na UFPE e um na UFBA. Já 

a Região Norte, com apenas duas produções, ambas oriundas da UFPA, representa 6% 

do total das instituições. 
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Sendo assim, é possível concluir que das 52 produções encontradas, 44 destas, 

ou seja, 85% do total se concentram em 13 universidades, situadas predominantemente 

no eixo Sudeste/Sul do país, sendo a Região Sudeste hegemônica. Este dado também 

fora identificado por Melo e Oliveira (2006, p. 327), que constataram: 

 
Nos últimos vinte anos a produção científica brasileira cresceu 
extraordinariamente, mas é uma produção concentrada na região 
Sudeste do Brasil, onde se localiza a maior parte das instituições 
universitárias, programas de pós-graduação e os (as) pesquisadores 
(as) nacionais. 
 

Um fator que pode ser considerado para explicar tamanha hegemonia desta 

região em relação às demais pode ser o acelerado e fecundo desenvolvimento 

econômico e tecnológico da região Sudeste, que, consequentemente, possibilita maior 

investimento em educação e em pesquisa. 

É interessante notar também, que dentre as oito instituições localizadas na 

Região Sudeste do país, seis (USP, MACKENZIE, UFSCar, USF, UFSP e PUC/SP), ou 

seja, 75% destas se encontram no estado de São Paulo, que ao “[...] concentrar o maior 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional também domina o espaço científico brasileiro.” 

(MELO e OLIVEIRA, 2006, p. 314). Além disso, os mencionados autores verificaram 

ainda que as três primeiras instituições com maior participação nos periódicos 

indexados no SciELO são da Região Sudeste, situadas na cidade de São Paulo (USP, 

UNICAMP e UNESP) e que esta mesma região é responsável por 56,46 % dos 

periódicos indexados nesta importante base de dados. 

Na mesma direção, Silva, Luz e Filho (2010) assinalam que as Regiões Sudeste 

e Sul do país, concentram o maior número de grupos de pesquisa da área da Educação 

sobre infância, criança e Educação Infantil, sendo 56 (37,3%) e 34 (22,6%) 

respectivamente, do total de 150 grupos encontrados, representando juntas, 

aproximadamente, 60% dos grupos. Em seguida vem a Região Nordeste com 25 grupos, 

correspondendo a 16,6%.  

Ainda de acordo com os autores citados acima, a Região Centro-Oeste concentra 

14,6% dos grupos relacionados à infância, criança e Educação Infantil, sendo 22 no 

universo de 150. No entanto, não foi encontrada nenhuma produção, em termos de teses 

e dissertações, que sobre a Consciência Fonológica na Educação Infantil no período 

temporal e na base de dados considerados por esta pesquisa. 
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4.4 Distribuição das produções por área do conhecimento. 

 Os 52 estudos que compõe o corpus de análise desta pesquisa se distribuem em 

13 áreas do conhecimento específicas e 04 interligadas (conforme definidas nos 

resumos indexados no Banco de Teses da CAPES), como registrado na tabela abaixo: 

Área de Conhecimento Frequência Percentagem 

Fonoaudiologia 16 31% 

Linguística Aplicada 10 19% 

Educação 07 13% 

Psicologia do 

Desenvolvimento Humano 

03 6% 

Música 02 4% 

Educação Especial 02 4% 

Linguística 

Aplicada/Psicolinguística 

02 4% 

Linguística 02 4% 

Educação/Psicologia 01 2% 

Fundamentos e Medidas da 

Psicologia 

01 2% 

Psicologia Experimental 01 2% 

Métodos e Técnicas de 

Ensino 

01 2% 

Teoria e Análise Linguística 01 2% 

Psicologia Cognitiva 01 2% 

Psicologia 01 2% 

Área não especificada 01 2% 

Total 52 100% 
Tabela 4: Distribuição das produções por área do conhecimento. 

Conforme elucidado acima, a Fonoaudiologia concentra a maior parte dos 

estudos sobre Consciência Fonológica na Educação Infantil, 16 destes, ou seja, 31% do 

total. Seguida por Linguística Aplicada 10 (19%); Educação 07 (13%) e Psicologia do 

Desenvolvimento Humano 03 (6%). Música; Educação Especial e Linguística 

Aplicada/Psicolinguística com 02 produções cada uma, representando juntas 16% dos 
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estudos. E com apenas uma pesquisa as áreas de Linguística; Educação/Psicologia; 

Fundamentos e Medidas da Psicologia; Psicologia Experimental; Métodos e Técnicas 

de Ensino; Teoria e Análise Linguística; Psicologia Cognitiva e Psicologia 

correspondendo, conjuntamente, a 14% dos estudos aqui considerados. 

Temos ainda uma produção que não especificou a área de estudo em que estava 

vinculada, correspondendo a 2% do total dos resumos encontrados.  

Esses dados evidenciam que a temática da consciência fonológica em crianças 

pequenas tem sido objeto de interesse de estudiosos das mais diversas áreas do 

conhecimento, permitindo um diálogo interdisciplinar, assim como, uma visão 

multidimensional e integradora da temática em questão. 

Nazari (2010) em seu estudo intitulado “Panorama de Pesquisas sobre 

Consciência Fonológica de Crianças com Desenvolvimento Normal realizadas no Brasil 

de 1991 até 2009”, que, inclusive, compõe o corpus de trabalhos aqui analisados, 

também constatou que grande parte dos estudos foram desenvolvidos por profissionais 

da área da Fonoaudiologia, Psicologia e Linguística. A autora também sinaliza para o 

fato da Educação, enquanto campo de conhecimento, apresentar poucas produções sobre 

a temática em questão, afirmando que esta “deveria estar mais empenhada em pesquisar 

subsídios ou facilitadores para melhor aprendizagem da leitura e escrita” do que outras 

áreas como a Fonoaudiologia e a Linguística (p. 91). 

No entanto, faz-se necessário, termos cautela na afirmação de determinados 

discursos, pois considerando o fato da Fonoaudiologia e da Linguística serem as áreas 

que mais produzem sobre a temática em questão, não deixa de ser uma conclusão 

esperada, afinal, tanto uma como a outra tem na fala, na linguagem oral e escrita uns de 

seus objetos de estudo. Diferentemente da Educação, que por ser uma área marcada pela 

diversidade de discursos, oriundos dos mais diversos campos do saber, se debruça em 

investigar inúmeras questões pertinentes ao âmbito escolar, igualmente relevantes como 

a temática da alfabetização. 

Neste sentido, soa-nos um tanto partidário delegar a ela a responsabilidade de 

produzir mais sobre esta ou aquela temática. Uma vez que: 

 
[...] a educação é um campo de saber fundamentalmente mestiço, em 
que se cruzam, se interpelam e, por vezes, se fecundam, de um lado, 
conhecimentos, conceitos e métodos originários de campos 
disciplinares múltiplos, e, de outro lado, saberes, práticas, fins éticos e 
políticos. O que define a especificidade da disciplina é a mestiçagem, 
essa circulação. (CHARLOT, 2006, p. 9). 
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Ademais, a questão que aqui se coloca não é meramente saber a quantidade que 

cada área produz, mas a necessidade de socialização e divulgação mais intensa desses 

estudos. Mesmo porque, a questão da inter e transdisciplinaridade tornam-se 

interessante na medida em que um mesmo objeto de estudo é fonte de interesse de 

diversos pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento, onde cada um pode 

contribuir, com as especificidades de sua área, enriquecendo a discussão e permitindo 

um melhor entendimento deste objeto. Pois como diria Charlot (2006, p. 9) “[...] Quem 

deseja estudar um fenômeno complexo não pode ter um discurso simples, 

unidimensional” que é o caso do processo de alfabetização, por exemplo. 

Porque ao que parece é que todo este saber não tem sido socializado para quem 

realmente interessa, profissionais que atuam diretamente com a criança pequena, os 

pedagogos. Na verdade, todo este conhecimento tem se conglomerado no interior das 

Instituições de Ensino Superior e nos Institutos de Pesquisa, não conseguindo 

ultrapassar os muros destes estabelecimentos e adentrar, com todas as suas ricas 

contribuições nas salas de aula da Educação Básica. 

Afinal, do que vale os exitosos resultados alcançados pela comunidade 

científica, se estes não têm cumprido com eficácia o seu propósito de utilidade social? 

A indagação é pertinente, todavia nos leva a um segundo questionamento: Com 

base em que podemos afirmar isto? 

O argumento fundamental é a própria realidade, os dados por si só revelam o 

sombrio panorama da educação pública brasileira. Iniciamos este trabalho apresentado 

os resultados da edição 2011 do SAEB/Prova Brasil no que diz respeito à proficiência 

em Língua Portuguesa e podemos perceber que os alunos do 5o ano, antiga 4a série, em 

relação a esta disciplina ainda se encontram muito aquém do exigido para alunos desta 

turma. E que um numeroso contingente desses alunos, chegam ao Ensino Fundamental 

II sem fazerem uso competente da língua escrita. 

Neste sentido, não se pode esperar diante de problemas tão vitais como os 

descritos, faz-se necessário o constante, fecundo e profícuo diálogo entre estes 

profissionais (Educação e áreas afins), de maneira a possibilitar uma maior 

disseminação e visibilidade dos significativos resultados alcançados por estas pesquisas, 

de modo a contribuir para o aperfeiçoamento da prática educativa daqueles que 

trabalham diretamente com as crianças pequenas, os pedagogos.  
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4.5 Os objetos de estudo. 

 

A partir da leitura minuciosa dos 52 resumos, estes foram agrupados em quatro 

categorias distintas em consonância com o objeto de estudo. Para defini-las, 

consideraram-se as informações apresentadas pelo próprio autor no resumo e aqueles 

que não apresentavam de maneira explícita a relação do seu estudo com a temática em 

questão, foram feitas inferências a partir de indicadores dispersos ao longo do resumo. 

Vale ressaltar que os mesmos poderiam ser inseridos em mais de uma categoria 

temática, entretanto optou-se por classificar cada produção em apenas uma delas. A 

classificação realizada apresenta-se exposta no gráfico a seguir.  

 

 

Figura 3: Frequência dos resumos por Objeto de Estudo. 

A partir da análise da Figura 3, pode-se perceber a disposição dos objetos de 

estudo dos 52 resumos nas quatro categorias, que se encontram da seguinte maneira em 

ordem crescente de representatividade: A CF em crianças com deficiência auditiva; A 

CF em crianças com desvio/transtorno fonológico; A CF e a apropriação da leitura e da 

escrita e A CF como instrumento de avaliação. 
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No universo de 52 resumos, apenas duas produções discutem a CF, 

exclusivamente, em crianças com deficiência auditiva, representando 4% do total das 

produções, este é o caso de Ribeiro (2005) e Bandini (2006). 

Silva (2001); Vieira (2005); Pereira (2006); Dias (2009) e Freitas (2011), por sua 

vez, foram os 05 estudos realizados exclusivamente com crianças que apresentavam 

desvio/transtorno fonológico, correspondendo assim a 9,5% do total dos estudos. 

A CF e a sua relação com a apropriação das habilidades em leitura e escrita foi 

abordada por 17 estudos, ou seja, 32,5% das produções, este é o caso de: Ferreira 

(2002); Costa (2002); Abbud (2003); Santos (2004); Freitas (2004); Romero (2004); 

Godoy (2005); Basso (2006); Gindri (2006); Camelo (2006); Leite (2006); Aquino 

(2007); Coelho (2008); Guedes (2009); Oliveira (2010); Lima (2010) e Nazari (2010). 

A maior parte das pesquisas enfocou a CF como instrumento de avaliação sendo 

28 produções, correspondendo a 54% do total, são eles: Cielo (2001); Souza (2001); 

Carvalho (2003); Santos (2003); Bandini (2003);Ardenghi (2004); Ferracini (2005); 

Michalick (2005); Ramos (2005); Bublitz (2006); Lima (2007); Balestrin (2007); 

Gardinal (2007); Pereira (2007); Marchetti (2007); Cruz (2008); Marchetti (2008); 

Lasch (2008); Wolff (2008);Pacheco (2009); Souza (2009); Mendonça (2009); 

Mesquita (2009); Quintas (2009); Costa (2010); Kaminski (2010); Souza (2010) e 

Pereira (2011). 

Esses dados são reveladores de que a Consciência Fonológica é uma temática de 

característica multidimensional, ou seja, pode ser abordada sob diversas perspectivas a 

depender do que se deseja buscar.  

Nas categorias A CF em crianças com deficiência auditiva e A CF em crianças 

com desvio/transtorno fonológico, os estudos sinalizam para o fato de que atividades 

envolvendo a estimulação e o desenvolvimento da CF contribui para o diagnóstico de 

crianças com desvios e/ou transtornos fonológicos, dislexia e com deficiência auditiva, 

assim como, pode ser um eficaz instrumento no tratamento destes déficits, e até mesmo, 

na prevenção, de alguns casos, se diagnosticados precocemente. Referente a isto Dias 

(2009) afirma que avaliações envolvendo a Consciência Fonológica pode revelar 

informações importantes sobre o conhecimento fonológico de uma criança, desde o 

diagnóstico até o término de uma terapia fonológica.  

Na categoria A CF e a apropriação da leitura e da escrita, os estudos são 

unânimes na ratificação da existência de uma correlação significativa entre Consciência 

Fonológica e desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, já evidenciada por 
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estudos anteriores como o de Barrera; Maluf (2003) e Paula; Mota; Keske-Soares 

(2005). 

E na última categoria denominada A CF como instrumento de avaliação, que 

reuniu o maior número de produções, 28 no total, é representada por pesquisas que, em 

muitos casos, não tinham a Consciência Fonológica como objeto de estudo em si, mas 

utilizaram, dentre tantos outros instrumentos de coleta de dados, protocolo de tarefas ou 

atividades envolvendo esta determinada habilidade metalinguística para o alcance de 

seus respectivos objetivos.   

Em suma, podemos então constatar que a Consciência Fonológica tanto pode 

auxiliar no processo de alfabetização das crianças pequenas, como pode contribuir 

significativamente para o trabalho com crianças com desvio/transtorno fonológico, 

dislexia e deficiência auditiva, assim como, pode colaborar como instrumento de 

avaliação em pesquisas das mais distintas áreas do conhecimento que desejam 

investigar as habilidades metalinguísticas. 

Outro aspecto, igualmente de suma importância referente às pesquisas, diz 

respeito à natureza dos estudos (empírico ou bibliográfico). Das 52 produções 

catalogadas no recorte temporal de 2001 a 2011, 49, ou seja, 94% são pesquisas 

empíricas, enquanto que apenas 4%, isto é, duas produções são estudos bibliográficos, 

este é o caso de Ramos (2005) e Nazari (2010). Somente uma pesquisa, correspondendo 

a 2% do total, se caracteriza como uma pesquisa “híbrida”, pois realiza tanto um estudo 

bibliográfico, com análise documental, como uma pesquisa de campo com entrevistas, 

este é o caso de Coelho (2008). 

 

4.6 Dos resumos “excluídos”. 

  

No universo de 197 produções sobre Consciência Fonológica, 145, ou seja, 74% 

das pesquisas não tratam desta determinada habilidade metalinguística no campo da 

Educação Infantil. Sendo 103 resumos provenientes de Dissertações de Mestrado, 

representando 52% do total e 42 procedentes de Teses de Doutorado, ou seja, 21% das 

pesquisas. 

Estes estudos abordam a temática em questão fora do contexto da Educação 

Infantil e foram agrupadas em 16 categorias distintas. Vale ressaltar, que um mesmo 

resumo poderia ter sido classificado em mais de uma categoria, porém, optou-se por 

classificar cada pesquisa apenas uma única vez. 



72 
 

1) Consciência Fonológica no Ensino Fundamental: 

Nesta categoria, encontram-se agrupados os 82 estudos que trabalham a 

Consciência Fonológica no Ensino Fundamental I e II, representando 56,5% do 

total de resumos “excluídos”, sendo neste sentido, a categoria que concentra o 

maior número de trabalhos.  

 

Godoy (2001); Salles (2001); Rizzatti (2001); Lustosa (2001); Ruschel 

(2001);Capellini (2001); Guimarães (2001); Pestun (2001).Rosal (2002); 

Silveira (2002); De Paula (2002); Lima (2002);Crenitte (2002). Ichikawa 

(2003); Oliveira (2003); Abreu (2003); Ribeiro (2003). Sá (2004); Marchett 

(2004); Pereira (2004); Santos (2004); Ilha (2004). Silva (2005); Ferreira 

(2005); Bicudo (2005); Barbosa (2005); Ferreira (2005); Salles (2005); 

Matumoto (2005).Guaraldo (2006); Guimarães (2006); Moraes (2006); Santos 

(2006); Prudencio (2006); Guistina (2006).Nikaedo (2007); Varanda (2007); 

Beber (2007); Scadelai (2007); Siccherino (2007); Serra (2007); Herrero 

(2007); Paula (2007). Cabral (2008); Mei (2008); Nicolaiewsky (2008); Freitas 

(2008); Ferreira (2008); Melo Filha (2008); Toffoli (2008); Menezes (2008); 

Klein (2008); Bispo (2008); Corso (2008); Suehiro (2008); Scherer (2008).  

Rodrigues (2009); Funai (2009); Silva (2009); Gerhardt (2009); Pinheiro 

(2009); Miranda (2009); Gonçalves (2009); Oliveira (2009); Lucena 

(2009);Tosim (2009); Salido (2009); Carvalho (2009).Carvalho (2010); Saglia 

(2010); Justino (2010); Segin (2010); Pinto (2010); Guimarães (2010).Leite 

(2011);Matos (2011); Souza (2011); Moraes (2011); Almeida (2011); Santos 

(2011); Patah (2011); Ardito (2011); Zamo (2011); Puliezi (2011).  

 

2) Educação de Jovens e Adultos: 

 

O trabalho com a Consciência Fonológica não tem se restringido apenas às 

crianças. Alguns estudiosos têm desenvolvido pesquisas tendo como sujeitos 

alunos das classes de Educação de Jovens e Adultos - EJA. São os casos de: 

Rodrigues Luiz (2003); Melo (2006); Sá (2006); Cavalcanti (2009); Moura 

(2009); Bottino (2010) e Souza (2011) que juntos representam 5% das 

produções “excluídas”.  
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3) Adolescentes: 

 

Apenas uma pesquisa trabalha a Consciência Fonológica tendo como sujeitos 

adolescentes: Caiado (2005), correspondendo 1% das pesquisas. 

 

4) Jovens com Necessidades Especiais: 

 

Rochefort (2001); Moussatché (2002) e Cruz (2005) são pesquisas que foram 

desenvolvidas junto a jovens com necessidades especiais: deficiência mental 

moderada, jovens com Síndrome de Down e adolescentes com atraso no 

desenvolvimento, respectivamente. Representando 2% dos resumos. 

 

5) Não apresenta os descritores relacionados à Educação Infantil: 

 

Quatro estudos apesar de abordarem a habilidade metalinguística em questão 

não apresentaram nenhum dos descritores relacionados à Educação Infantil 

considerados por esta pesquisa, foram estes: Veiga (2005); Oliveira (2009); 

Justi (2009) e Silva (2011), correspondendo 3% dos estudos. 

 

6) Adultos: 

 

Motta (2007); Horácio (2010); Vacari (2010) e Xhafaj (2011) são trabalhos que 

tiveram como sujeitos pessoas na fase adulta, representando 3% das pesquisas. 

Vale ressaltar que estes trabalhos não apresentaram de forma explícita se seus 

respectivos sujeitos estavam vinculados a alguma instituição de ensino, por isso, 

não foram agrupados com os estudos das classes de EJA. 

 

7) Estudantes de Graduação: 

 

Somente uma pesquisa (0,7%) trabalhou a questão da Consciência Fonológica 

em alunos da Graduação. Foi o caso de: Aquino (2010). 
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8) Descritores dissociados e outras habilidades metalinguísticas: 

 

Em virtude de no momento da busca pelos resumos que tratassem da 

Consciência Fonológica no Banco de Teses da Capes, escolhermos marcar a 

opção “TODAS AS PALAVRAS”, ao invés de “EXPRESSÃO EXATA”, na 

tentativa de abarcar o maior número de produções possíveis, nos deparamos 

com pesquisas que não tratavam da Consciência Fonológica em si, mas de 

outras habilidades metalinguísticas. Estes são os casos de: Gonçalves (2006) 

que pesquisou a Consciência Fonêmica; Costa (2007), que trabalhou com a 

Opacidade Fonológica e Carmo (2011) que estudou a Consciência Sintática.  

Houveram ainda algumas pesquisas que não apresentaram de forma conjunta o 

descritor “Consciência Fonológica”. Antes, estas palavras aparecem dispersas 

no corpo do texto sem fazer menção à habilidade metalinguística aqui 

considerada. Estes foram os casos de: Pereira (2004); Fernandes (2006) e 

Ferrari (2008). 

Os seis estudos representam, conjuntamente, 4% dos resumos “excluídos”.  

 

9) Ensino Médio: 

 

Apenas um trabalho (0,7%) teve como sujeitos alunos do Ensino Médio. Este 

foi o caso de: Battistella (2010). 

 

10) Crianças que se encontraram acima da faixa etária considerada por 

esta pesquisa: 

 

Num universo de 197 resumos que tratavam da Consciência Fonológica 17, ou 

seja, 12% destes trabalharam com crianças acima da faixa etária considerada 

por esta pesquisa e que não apresentaram no corpo do resumo de forma 

explícita a qual nível de ensino estas crianças estavam vinculadas na época da 

pesquisa.  

Estes são os casos de: Ronchi (2004); Silva (2004); Souza (2004); Borges 

(2005); Poleti (2005); Kaminski (2006); Hein (2006); Pinto (2008); Nicolielo 

(2009); Camargo (2009); Murphy (2009); Andrade (2010); Galeti (2011); 

Zuanetti (2011); Batista (2011); Granzotti (2011) e Oliveira (2011). 
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11) Professoras Alfabetizadoras: 

 

Dois trabalhos tiveram como sujeitos professoras das classes de alfabetização, 

correspondendo a 1,3% das pesquisas. Este é o caso de: Vicentin (2006) e 

Coutinho (2009). 

 

12) Classes de Alfabetização: 

 

Rizzatti (2004); Durigan (2007) e Gondim (2007), por sua vez, são pesquisas 

que foram desenvolvidas em classes de alfabetização (2%), que desde 9 de 

janeiro de 2001 com a Lei no 10.172 que aprova o Plano Nacional de Educação, 

foram extintas da Educação Infantil. 

 

13) Métodos de Alfabetização: 

 

Duas pesquisas (1,3%) se debruçaram em trabalhar a Consciência Fonológica 

presente em alguns métodos de alfabetização, foram os casos de: Costa (2008) e 

Machado (2008). 

 

14) Estudantes da Educação de Jovens e Adultos e Crianças do Ensino 

Fundamental: 

 

Apenas uma pesquisa, Correa (2009), teve como sujeitos tanto alunos oriundos 

das classes de EJA quanto crianças pertencentes ao Ensino Fundamental, 

representando 0,7% dos estudos. 

 

15) Estudantes de Graduação e Crianças: 

 

Assim como a categoria anterior, somente uma pesquisa (0,7%) trabalhou a 

Consciência Fonológica tendo como sujeitos concomitantemente, estudantes de 

graduação e crianças, a saber: Oliveira (2010). 
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16) Atividades Complexas: 

 

Apesar de alguns resumos, tanto das teses quanto das dissertações, não 

apresentarem de forma explícita a faixa etária das crianças ou o nível de ensino 

em que as mesmas eram pertencentes no momento da pesquisa, estes não foram 

considerados como parte do corpus de estudos deste trabalho, pois 

consideramos os seguintes aspectos: 

As atividades sugeridas por algumas produções como “Ditado de palavras e de 

pseudopalavras”; “leitura em voz alta” e “escrita de palavras ou frases”, 

pressupõe que os sujeitos, neste caso as crianças, já estivessem em processo de 

alfabetização ou já fossem alfabetizadas, ou seja, as atividades propostas 

demandam competências que não correspondem ao currículo da Educação 

Infantil e que por isso, não podem ser exigidas das crianças que frequentam este 

determinado nível de ensino. São os casos de: Brazorotto (2002); Melo (2002); 

Batista (2003); Frota (2003); Lukasova (2007); Sas (2009) e Barbosa (2011), 

representando 5% do total dos resumos “excluídos”.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto neste estudo, constatou-se que, num universo de 197 

produções sobre a Consciência Fonológica, indexadas no Banco de Teses da Capes, no 

recorte temporal de 2001 a 2011, apenas 52 referem-se à Educação Infantil, 

correspondendo a 26,3% do total, sendo 42 Dissertações de Mestrado e 10 Teses de 

Doutorado. Evidenciando assim, uma necessidade cada vez mais imperiosa de se 

intensificar e aprofundar a produção acadêmica em torno desse assunto, de maneira que 

possibilite uma reflexão mais profunda e consistente acerca do mesmo, principalmente 

em cursos de formação de professores. 

No que se refere aos autores há o predomínio do sexo feminino, sendo 49 

mulheres e 02 homens, num total de 51 autores. Isto evidencia que as temáticas que 

giram em torno da Educação Infantil, ainda é uma área do conhecimento 

hegemonicamente feminina. Outro aspecto a se considerar referente à autoria é que, na 

época das produções, estes pesquisadores estavam vinculados a Instituições de Ensino 

Superior públicas, confessionais e privadas, sendo a primeira hegemônica em relação às 

duas últimas. Tendo a Região Sul, o maior número de publicações e a Região Sudeste 

uma maior representatividade em termos de instituições. 

Concernente aos objetos de estudo, estes foram classificados em 04 categorias 

distintas, são elas: A CF em crianças com desvio/transtorno fonológico; A CF e a 

apropriação da leitura e da escrita; A CF como instrumento de avaliação e A CF em 

crianças com deficiência auditiva. 

Quanto à metodologia, encontram-se o predomínio de estudos empíricos em 

relação às pesquisas bibliográficas. Sendo oriundos, sobretudo, das áreas de 

Fonoaudiologia, Linguística Aplicada e Educação. 

Os autores finalizam seus estudos, apontando para alguns aspectos relevantes 

como: a defesa da necessidade de estimulação desta determinada habilidade 

metalinguística, a CF, desde a Educação Infantil de maneira a contribuir para o processo 

de alfabetização das crianças, ratificando a ideia de quanto maior a exposição linguística 

desde a mais tenra idade, melhor serão os resultados na apropriação da leitura e da 

escrita.  

Apontam para a existência de vários níveis de CF e que o desempenho em 

atividades envolvendo esta determinada habilidade metalinguística melhora com a 

maturidade biológica e com o avançar do nível de escolaridade. Dado este, igualmente 
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constatado por Pestun; Omote; Barreto e Matsuo (2010). Referente aos níveis de CF 

Barrera (2003, p. 74) assinala: 

 

[...] alguns autores (Bryant & Bradley, 1985; Bowey, 1994; Maluf & 
Barrera, 1997) têm defendido a idéia da existência de diferentes níveis 
de consciência fonológica, alguns dos quais provavelmente precedem 
a aquisição da linguagem escrita, enquanto outros parecem ser mais 
um resultado dessa aquisição. 
 

Outro aspecto relevante que alguns estudos apontam diz respeito às crianças 

pequenas, na faixa etária de 4 e 5 anos terem mais facilidade nas atividades envolvendo 

a identificação de rimas e a consciência de sílabas, enquanto que as que envolviam a 

detecção de fonemas (consciência fonêmica) apresentaram-se como mais difíceis para a 

elas. Isto já era de se esperar, pois segundo Silva (2001) a consciência fonêmica consiste 

no último aspecto da consciência fonológica a ser adquirido e será desenvolvida 

gradualmente à medida que a criança vivencia atividades mais específicas com os 

fonemas, além disso, como já relatado neste trabalho, não é da competência da criança 

da Educação Infantil garantir isso neste determinado nível de ensino.  

Outro dado relevante diz respeito à pesquisa de Gardinal (2007) que constata 

que as crianças que na Educação Infantil apresentam mais recursos cognitivos, noções 

mais avançadas de leitura e escrita e maior sensibilidade a rimas, entre outros 

indicadores, apresentam melhores resultados na transição para o Ensino Fundamental, o 

que indica que trabalhar com a CF desde a pré-escola pode ser um facilitador para a 

criança de seis anos ingressar, sem grandes dificuldades, no ensino regular. 

É interessante assinalar também que alguns resumos trouxeram informações 

insuficientes como a faixa etária dos sujeitos investigados, havendo por isso, a 

necessidade de se buscar na rede o trabalho na íntegra, na tentativa de sanar este 

impasse.  

Em suma, a utilização desta metodologia de pesquisa denominada de Estado da 

Arte permitiu-nos uma visão clara do processo e das condições de desenvolvimento da 

produção científica acerca da Consciência Fonológica na Educação Infantil no Brasil, 

indexada no Banco de Teses da Capes nos dez primeiros anos do Século XXI. 

Demonstrando que apesar de haver uma expressiva produção, esta é inadequadamente 

divulgada, sobretudo, entre aqueles que são os maiores responsáveis pela alfabetização 

dos milhares de crianças que cotidianamente vivenciam o espaço escolar: os 
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professores. Dado este, também constatado por Megid (1999) em sua tese de doutorado 

sobre o ensino de ciências no Brasil. 

São estudos que, em sua maioria, não consideram os resultados já alcançados 

por pesquisas anteriores, pois foi possível perceber muitas pesquisas tendo como 

objetivo buscar averiguar o já constatado por estudos antecedentes, sem acrescentar, 

aparentemente, nenhuma novidade a temática em questão. Evidenciando assim, que a 

pesquisa científica no Brasil carece de memória, como diria Charlot (2009). 

É importante assinalar também o fato de algumas produções terem como 

objetivo de pesquisa o óbvio, ou seja, saber se uma criança com desvio e/ou transtorno 

fonológico teria o mesmo desempenho de uma criança considerada normal em 

atividades de CF. O que queremos aqui assinalar não é o fato da questão da pesquisa em 

si, mas em como há certa fragilidade na elaboração destas questões, pois o já esperado 

foi confirmado na apresentação dos resultados destas produções, ou seja, as crianças 

com desvio e/ou transtorno fonológico apresentaram desempenho inferior nas atividades 

de CF em relação às crianças que não apresentavam esses déficits, o que não consiste 

em surpresa alguma. 

Nesta perspectiva, acreditamos que faz-se necessário repensarmos a maneira 

como estamos realizando pesquisa científica no Brasil ou melhor, o que temos 

denominado como pesquisa. Pois, se a ideia que subsidia um estudo que se pretenda 

científico é o da originalidade, criatividade, descoberta de novos conhecimentos sobre 

uma determinada área, precisamos então desenvolver o hábito de procurar conhecer o já 

produzido, o já alcançado para depois delinearmos o que ainda é considerado lacuna em 

um determinado campo, para assim podermos fazer pesquisa, no intuito de apresentar 

para a sociedade um conhecimento novo, relevante, legítimo e proveitoso. E não a 

mesma pesquisa realizada em lócus diferentes. Até porque, não se tem valia nenhuma 

comprovar o já comprovado, a não ser para refutá-lo.    
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Apêndice 01: Resumos das Teses e Dissertações sobre Consciência Fonológica no 
Brasil no período de 2001 – 2011. 

Ano Teses Dissertações Total 

2001 04 08 12 

2002 04 06 10 

2003 03 09 12 

2004 06 08 14 

2005 04 14 18 

2006 04 16 20 

2007 04 15 19 

2008 05 17 22 

2009 08 21 29 

2010 04 15 19 

2011 06 16 22 

Total 52 145 197 

Fonte: Banco de Teses da Capes. 
Elaborada pela autora. 
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Apêndice 02: Resumos das Teses e Dissertações sobre Consciência Fonológica na 
Educação Infantil no Brasil no período de 2001 – 2011. 

Ano Teses Dissertações Total 

2001 01 02 03 

2002 01 01 02 

2003 01 03 04 

2004 02 02 04 

2005 01 05 06 

2006 02 05 07 

2007 01 05 06 

2008 - 05 05 

2009 - 07 07 

2010 01 05 06 

2011 - 02 02 

Total 10 42 52 

Fonte: Banco de Teses da Capes. 
Elaborada pela autora. 
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Apêndice 03: Resumos das Teses e Dissertações sobre Consciência Fonológica no 
Brasil no período de 2001 – 2011 que não se constituem como objeto de estudo desta 
pesquisa. 

Ano Teses Dissertações Total 

2001 03 06 09 

2002 03 05 08 

2003 02 06 08 

2004 04 06 10 

2005 03 09 12 

2006 02 11 13 

2007 03 10 13 

2008 05 12 17 

2009 08 14 22 

2010 03 10 13 

2011 06 14 20 

Total 42 103 145 

Fonte: Banco de Teses da Capes. 
Elaborada pela autora. 
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