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RESUMO
O presente artigo transita pela fundamentalidade da Educação Infantil como etapa da Educação Básica. Tem o propósito
de analisar o lugar da Consciência Fonológica apresentado na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, enquanto
mecanismo para contribuir com a leitura e escrita. O estudo, de natureza qualitativa, apoia-se na pesquisa bibliográfica e
seus balizadores teóricos e considera a perspectiva histórico-crítica na abordagem metodológica, assim como, pauta-se
na análise de conteúdos para a descrição, compreensão e interpretação dos materiais. A reflexão incursiona pelo
conceito de Consciência Fonológica (reflexão e manipulação dos sons da fala), alertando para a frágil e superficial
contribuição desta categoria no documento da BNCC, visto da sua importância e do seu estímulo desde a Educação
Infantil como aporte para o posterior desenvolvimento adequado da leitura e escrita, levando em consideração a herança
histórica do fracasso escolar (analfabetismo, dificuldades escolares e evasão escolar), o qual necessita de políticas
educacionais mais efetivas. Destacamos que o desenvolvimento adequado da leitura e escrita é um dos principais
desafios do sistema educacional brasileiro. Assim, advoga-se que a Educação Infantil seja alçada ao nível de importância
que lhe é devido, haja vista as possibilidades de desenvolvimento da criança em diferentes áreas, que a mesma propicia,
superando a descontinuidade das ações e das reformas por vezes desnecessárias e assentadas em paradigmas
equivocados. Exige-se, com efeito, recursos, pesquisas e formação docente direcionadas à qualidade dos processos
educativos, fazendo frente às desigualdades educacionais e sociais.
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ABSTRACT
This paper takes in the fundamentality of Early Childhood Education as a stage of Basic Education. It aims to analyze the
place of Phonological Awareness presented in the Common National Curricular Base - BNCC, as a mechanism to
contribute to reading and writing. This is a qualitative study, based on bibliographic research and its theoretical beacons
and it considers the historical-critical perspective in the methodological approach, as well as it is based on content
analysis for the description, understanding and interpretation of the materials. The reflection explores the concept of
Phonological Awareness (reflection and manipulation of speech sounds), alerting to the fragile and superficial
contribution of this category in the BNCC document, in view of its importance and its stimulus since Early Childhood
Education as a contribution to the subsequent proper development of reading and writing, taking into account the
historical heritage of school failure (illiteracy, school difficulties and school dropout), which requires more effective
educational policies. It is important to note that the proper development of reading and writing is one of the main
challenges of the Brazilian education system. Thus, it is requested that Early Childhood Education should be raised to the
level of importance it deserves, given the possibilities that child development provides in different areas, overcoming the
discontinuity of actions and reforms sometimes unnecessary and based on mistaken paradigms. In fact, resources,
research, and teacher training aimed at the quality of educational processes are required to face educational and social
inequalities.
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1 INTRODUÇÃO
Considerando o contexto educacional, com alto índice de fracasso escolar e sabendo que o aluno
para desenvolver a linguagem escrita necessita de ensino formal, trazemos para a discussão, reflexão e
interpretação a Consciência Fonológica nas políticas públicas educacionais. Este ensaio de natureza teórica e
bibliográfica objetiva analisar de que forma a Consciência Fonológica está inserida na Base Nacional Comum
Curricular para a Educação Infantil (EI) na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento posterior da
leitura e escrita.
Na abordagem metodológica, consideramos a perspectiva histórico-crítica, envolvendo a dimensão
bibliográfica e documental, com a intenção de mostrar as contradições entre a legislação e a prática escolar,
assim como levantar os aspectos históricos constituintes da temática. Na dimensão histórico-crítica, a história
é fator determinante para a ação do sujeito - o contexto histórico determina a situação vigente. Conforme
Saviani (2005), o ponto de vista histórico-crítico permitiu desmontar o raciocínio positivista, tornando
possível a negação da neutralidade, afirmando a objetividade, pois não existe conhecimento desinteressado.
O desenho metodológico com base na pesquisa qualitativa foi pautado no procedimento de análise
de conteúdos para a descrição, compreensão e interpretação dos materiais encontrados, amparado pela
proposta de Bardin (2016), que descreve a organização da análise de conteúdo em três polos cronológicos,
sendo o primeiro a pré-análise; o segundo, a exploração do material e o terceiro, o tratamento dos
resultados, a inferência e a interpretação.
A primeira fase, que é a pré-análise, constitui-se na fase de organização propriamente dita para
tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais. Deve ser precisa. É composta pela: leitura flutuante; a
escolha dos documentos; a formulação das hipóteses e dos objetivos; a referenciação dos índices e a
elaboração de indicadores; a preparação do material. A segunda fase, a exploração do material, é uma fase
longa e consiste em operações de decodificação, decomposição ou enumeração, em função de regras
formuladas previamente. A última fase é a do tratamento dos resultados obtidos e interpretação, em que os
resultados são tratados de maneira significativa, se estabelecem as operações estatísticas com os quadros de
resultados, diagramas, figuras e modelos. É o momento em que o analista propõe inferências e adianta
interpretações. (BARDIN, 2016).
No decorrer do trabalho, destacamos a relevância da estimulação da Consciência Fonológica desde a
Educação Infantil, pois é uma habilidade necessária para o desenvolvimento adequado da leitura e escrita.
Considerando os índices de dificuldades e desigualdades encontradas no âmbito educacional, torna-se
importante verificar as possibilidades de conceitos, como este da Consciência Fonológica, serem amparados
pelas políticas públicas educacionais, vindo ao encontro de responder inquietações frente ao combate a
herança histórica do fracasso escolar. Frisamos a necessidade de políticas educacionais mais efetivas.
2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A BNCC: REFLEXÕES SOBRE A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
A Educação Infantil é um espaço no qual a criança experimenta a mais variada gama de estímulos,
tanto físico/corporal, quanto emocional, psicológico ou de linguagem. Tais experiências vivenciadas pela
criança, tanto no ambiente familiar, como no escolar, compõem o seu desenvolvimento, conforme
professado por Bimonti (2008, p.15):
Experiências inadequadas nos períodos considerados críticos para o desenvolvimento de
determinadas habilidades, podem resultar num desenvolvimento cerebral inadequado,
possivelmente levando a dificuldades ou distúrbios; do mesmo modo a falta de experiência
repercutirá, podendo comprometer o desenvolvimento de habilidades da criança.

Tornada obrigatória, em 2013, para crianças de 4 e 5 anos, as políticas públicas destinadas à
Educação Infantil devem promover o desenvolvimento integral da criança, complementando e
diferenciando-se da educação familiar. Sob tal perspectiva tem sido alvo de discussões e pesquisas, no
intuito de proporcionar qualidade na educação o mais precocemente possível, com políticas públicas
educacionais que abandonem questões assistencialistas e de cuidados, praticadas historicamente, para se
tornarem efetivamente um direito da criança nesta etapa da vida, para o processo de desenvolvimento
humano (DANTAS, 2016).
Rev. Expr. Catól.; v. 10, n. 1; Jan - Jun; 2021; ISSN: 2357-8483

Mello e Sudbrack

10
3 BREVE REVISITAÇÃO HISTÓRICA
Neste segmento revisitamos aspectos do marco histórico da Educação Infantil, perspectivando a
reflexão e o avanço de suas concepções e práticas.
Para Hass (2016), retomar o contexto histórico quando novas propostas são implantadas na
Educação Infantil, faz-se necessário para que não ocorra a reprodução de ideias e concepções que
desconsideram as necessidades integrais de desenvolvimento da criança e também para que seja possível a
oferta da Educação Infantil articulada com as necessidades da família.
O eixo da política pública para a Educação Infantil teve relevante destaque, principalmente na década
de 1990, quando diversos documentos legais passaram a reconhecer e legitimar esta demanda, com o
propósito de fazer frente ao direito das crianças.
Neste particular, a partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), as políticas introduziram
uma nova ótica visualizando sua educação e a efetivação dos seus direitos sociais. Marco substantivo de
legitimação deste direito
[...] é o texto constitucional de 1988 no qual o direito foi legitimado em dupla perspectiva:
como direito social das trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais de contar com
creches e pré-escolas (artigo 7º inciso XXV) e como direito das crianças até seis anos de
idade (artigo 208º inciso IV) à educação infantil oferecida em creches e pré-escolas,
garantido pelo Estado (SCHIFINO, 2015, p. 58).

O momento presente do capitalismo neoliberal passou a exigir a força de trabalho familiar bem
como, o processo de emancipação feminina que levou a mulher a seguir uma carreira, ampliou a necessidade
da educação nesta faixa etária, impulsionando mudanças em decorrência da nova demanda da sociedade.
“Pari passu”, o movimento das mulheres que economicamente pertenciam as camadas médias
passou a reivindicar com mais ênfase espaços educativos para seus filhos, viabilizando, portanto, sua
inserção no mercado do trabalho (REIS; CUNHA, 2010).
Evento substancialmente indutor dos direitos da criança deu-se com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), no qual é sublinhado que a família e o poder público, são responsáveis
por garantir o direito à educação das crianças e adolescentes, independente das condições de vida dos
sujeitos. E assim, para garantir o acesso a Educação Infantil, novos programas e políticas públicas foram
planejados (ZWETSCH; ANTUNES, 2016).
Essa perspectiva dos direitos da criança pequena, desempenha também um corte na visão
assistencialista da educação na infância, inserindo-a nas políticas públicas. Trata-se de um reconhecimento
de que essa faixa etária também deveria ter suas prioridades atendidas, assim, promovendo normativas que
as amparassem.
No decurso da história, tais mudanças sofreram os impactos do neoliberalismo, pois como descreve
Carrijo (2008, p.102):
As políticas e leis implementadas tratavam e tratam a questão de forma bastante
reducionista, tanto no que se refere às concepções, quanto com relação às alternativas
práticas e organizacionais. O desenrolar da história da Educação Infantil no Brasil traz a
marca do descaso e da intenção de dominar e submeter às classes subalternas, que
representa, em síntese, formas de permanência da situação social vigente, cuja lógica é da
desigualdade, que favorece as elites políticas e econômicas.

Esta perspectiva continua a produzir a desigualdade na educação, com oferta de educação de
qualidade inferior aos estratos sociais menos favorecidos. Não obstante várias decisões e marcos legais
foram ratificando a importância da Educação Infantil, entre os quais, a criação da Coordenação Geral de
Educação Infantil/COEDI, na Secretaria de Educação Básica/SEB, do Ministério de Educação – MEC. Conforme
Dantas (2016) essa coordenação tinha por objetivo prestar assistência técnica aos estados e municípios no
desenvolvimento de seus programas educacionais, articulando essa etapa com as seguintes. Tinha também
por objetivo subsidiar a formulação da política nacional de Educação Infantil.
O relevo atribuído à Educação Infantil (creche e pré-escola) na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira nº 9394 de 1996 - LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), como primeira etapa da Educação Básica, para
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crianças de até seis anos está definida em seus artigos 29 e 30. Pela disposição da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira nº 11.274 de 2006 – LDB 11274/06 (BRASIL, 2006), a duração do Ensino Fundamental
(EF) é de nove anos, na qual a matrícula é obrigatória, a partir dos seis anos e a Educação Infantil é
compreendida na faixa etária de zero a três anos e quatro a cinco anos, compreendendo creche e pré-escola
respectivamente. Destaca que as crianças que completam seis anos após a data de 31 de março, aprovada
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução nº 05 de 17/12/2009 (BRASIL,
2009), terão matrícula assegurada na primeira etapa da Educação Básica. (BRITO, 20--).
Sucederam-se documentos exarados pelo MEC, ao longo dos anos de 1990 e 2000 com ideias
específicas e inerentes à Educação Infantil, com a finalidade de dar diretrizes e de estabelecer parâmetros de
qualidade para o atendimento educacional da primeira infância. Destacam-se os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010), os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil
(BRASIL, 2006), além do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014).
Ato contínuo, entre os documentos produzidos, pelas políticas educacionais para amparar a
Educação Infantil as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEI), são instituídas pela Resolução CEB Nº 1, de 7
de abril de 1999 e, fixadas posteriormente pela Resolução CEB Nº 5, de 17 de dezembro de 2009 (BRASIL,
2018).
As DCNEI (BRASIL, 2010), são validadas como referência para subsidiar as instituições de EI no
planejamento e elaboração de propostas para o trabalho pedagógico, orientando o processo de
aprendizagem das crianças. Conforme Dantas (2016), as Diretrizes assumem um caráter mandatório,
materializando-se como instrumento de consulta e estudo, configurando-se num documento/resolução
normativo, que foi publicado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Tal documento descaracterizou-se
da proposta de diretriz para tornar-se o próprio currículo, e, portanto, prescritivo.
O conteúdo das DCNEI (BRASIL, 2010) pretendiam como a própria denominação indica ser de ordem
geral e não específica, não podendo comprometer a autonomia das instituições e das redes de educação.
Esse percurso culminou com a proposição da BNCC, na qual elegemos para este ensaio a presença/ou não,
da Consciência Fonológica, enquanto aporte para leitura e escrita.
4 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Por um longo período, a criança esteve ausente das políticas públicas educacionais. E em
concordância com Gobbato (2016, p.85):
[...]. Verifica-se que não só inexistiam políticas públicas como também não era próprio ver a
criança como um ser humano digno de direitos, com necessidades específicas e inserida no
contexto sócio-histórico. A redefinição do conceito de criança deu-se aliado aos novos
rumos da economia e da política. A partir de então, a criança passa a ser considerada.

A BNCC (BRASIL, 2017), para a Educação Infantil, é o mais recente norteador de políticas públicas
para imprimir uma outra feição à esta etapa educativa, no qual as políticas públicas irão se basear para
designar o caminho neste âmbito. Sua organização contempla os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, com os eixos estruturantes de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecerse, incluindo ainda os campos de experiências. Para que essa proposta, se efetive, exige-se formação do
educador, conhecendo profundamente cada eixo. Da mesma forma, para as redes de ensino, as instituições
escolares e as formações docentes impõem-se o entendimento do que será ofertado aos educandos, visto
que a BNCC (BRASIL, 2017) visa atingir o âmbito nacional, implicando uma mudança de paradigma acerca da
educação da criança nesta faixa etária.
Os campos de experiência da BNCC (BRASIL, 2017) para a Educação Infantil são cinco e cada um
apresenta os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento discriminados e divididos em três grupos por
faixa etária, sendo que dois grupos encaixam-se em creche e um grupo encaixa-se em pré-escola. A
definição e a denominação dos campos de experiências também se basearam nas DCNEI (BRASIL, 2010) em
relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças e associados as suas
experiências.
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Há que refletir sobre a complexidade em propor e definir orientações curriculares numa política
pública que, visa atender ao nacional e ao local, considerando as especificidades dos sujeitos, os processos
educativos, as práticas de cultura que, para sua realização, precisa de planejamento, intencionalidade e
sistematização (DANTAS, 2016).
Registramos que, historicamente, o planejamento das políticas públicas, não se dá sem tensões entre
grupos que fazem valer suas demandas, numa disputa de poder. De igual forma a implementação de
políticas tem demonstrado sua descontinuidade e equívocos de toda a ordem acrescidos da formação
deficitária dos docentes. Nessa direção, a qualidade da Educação Infantil acaba sendo reduzida ao currículo
se não for acompanhada de formação e valorização docente.
A BNCC (BRASIL, 2017), consagra-se como documento que orienta a elaboração dos currículos nas
redes e escolas públicas e privadas.
No próximo item, oferecemos subsídios conceituais para a reflexão sobre a temática abordada e que
colaboram para a diminuição das desigualdades educacionais, as quais são decorrentes das desigualdades
sociais causadas pelo capitalismo e pela mercantilização.
5 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, LINGUAGEM ESCRITA E EDUCAÇÃO INFANTIL
A herança do analfabetismo e do fracasso escolar necessita de políticas educacionais mais efetivas,
no horizonte da superação da descontinuidade das ações, das reformas por vezes desnecessárias e
assentadas em paradigmas equivocados. Exige-se, com efeito, recursos, pesquisas e formação docente
direcionadas à qualidade dos processos educativos, na perspectiva da alfabetização e do acesso às
aprendizagens posteriores, fazendo frente às desigualdades. Para Reis e Cunha (2010, p.106):
O fato é que há uma distância entre o que se conhece das leis e o que realmente acontece
nos municípios brasileiros. Na verdade, há uma certa omissão dos governos federal e
estadual em suas responsabilidades quanto à efetivação de políticas públicas e formação de
professores de Educação Infantil, desde o simples apoio financeiro aos municípios até as
questões que se referem à interpretação das leis e suas devidas lacunas, especialmente
àquelas que regem e direcionam os destinos das populações mais pobres.

A análise das Taxas de Rendimento Escolar (INEP, 2016), no item Taxa de Reprovação, aponta que
9,5% dos alunos da rede pública do Ensino Fundamental e 12,9% do Ensino médio reprovaram. Esta
porcentagem de 9,5% de reprovações no Ensino Fundamental foi caracterizada por 12,5% de reprovações no
3º ano, 15,7% no 6º ano e 9,4% no 9º ano. Os indicadores assinalados (INEP, 2016) revelam o fracasso
escolar, evidenciando que o “[...] permanente desejo de escolarização das classes populares conservam, ainda
hoje, sua condição apenas de promessa, de sonho e de desejo” (PATTO, 1999, p.21).
Tal evidência convida a refletir sobre o papel que a educação infantil pode desempenhar face à
dramaticidade deste quadro de insucesso. Este cenário convoca a atenção para a Consciência Fonológica
nesta faixa de idade.
Conforme Blanco-Dutra e outros (2012), Consciência Fonológica é a capacidade de reflexão, saber
que se pode dividir uma palavra em unidades menores e a manipulação da língua, capacidade de executar
tarefas em que sons são apagados, acrescentados ou substituídos. O mesmo é reconhecido por Amorim
(2014, p.36) quando conceitua “[...] 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”. Essa habilidade não deve ser treinada, mas o educador deve
mediar/estimular o seu desenvolvimento com atividades que levem em conta a reflexão e a manipulação dos
sons da fala de maneira intencional.
Conforme Alves (2012), a Consciência Fonológica caracteriza-se por uma grande gama de
habilidades que, por serem distintas e envolverem unidades linguísticas, também diferenciadas, revelam-se
em momentos específicos da maturação da criança, ou seja, os diferentes níveis de Consciência Fonológica
se desenvolvem em um continuum de complexidade. Os níveis são segmentados em: consciência no nível de
sílaba, que expressa a capacidade de segmentar as palavras em sílabas, sendo esta adquirida antes da
alfabetização; consciência no nível intrassilábico, representada pelas rimas e aliterações e consciência no
nível dos fonemas, designando a capacidade de reconhecer e manipular as menores unidades de som que
possuem caráter distintivo na língua.
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Já Caxias (2015) refere que os diferentes níveis de Consciência Fonológica englobam: consciência de
palavras, a qual se caracteriza pela capacidade da segmentação das frases em palavras e pela percepção e
organização das palavras em uma sequência com sentido; consciência silábica é a transformação da palavra
em sílabas ou das sílabas em palavras; consciência de rimas e aliterações é entender que as palavras podem
ser divididas em unidades maiores que os fonemas e menores que as sílabas; consciência fonêmica –
capacidade de isolar as unidades sonoras em fonemas.
A consciência de rimas e aliterações é chamada por alguns autores como consciência no nível
intrassilábico. O nível de consciência fonêmica é o último nível a ser adquirido e também o mais complexo.
Para Diniz (2008, p.23):
Consciência Fonológica, além de ser uma reflexão intencional sobre a fala, se constitui de
diferentes níveis perceptivos: a percepção de palavras curtas e compridas, o reconhecimento
da repetição do conjunto dos mesmos sons no início de palavras (aliteração), ou no final
dessas (rima); e finalmente a decomposição da linguagem oral em palavras, sílabas e
fonemas. Então, a medida que se toma consciência de frases, palavras e outras unidades
segmentares, se desenvolve gradualmente a consciência do sistema sonoro da língua ou a
Consciência Fonológica.

E acrescentamos o conceito referindo que Mello (2013) explica que a Consciência Fonológica permite
ao aprendiz operar com os fonemas, sílabas, palavras, rimas e aliterações nas atividades de contar, unir,
adicionar, suprimir, substituir, transpor, acrescentar e comparar no processo de aquisição e produção da
escrita e da leitura, auxiliando na compreensão das diferentes representações dos fonemas e grafemas.
Diversas formas de oferecer as atividades podem ser pensadas e a criatividade do professor pode
fazer com que novas atividades surjam a cada dia e sejam de interesse das crianças, pois o estímulo dessa
habilidade contribui e favorece o desenvolvimento da leitura e escrita, tornando-o menos traumático e
menos complexo, pois, o aprendizado da linguagem escrita não é natural, assim como é o da linguagem oral.
Zorzi (2015, p. 26) menciona:
[...], para escrever, a criança tem que tomar consciência da estrutura sonora da palavra,
precisa dissecá-la e transformá-la em símbolos alfabéticos, o que nos leva à questão das
correspondências entre letras e sons, remetendo-nos diretamente às noções de Consciência
Fonológica e de correspondência fonema-grafema.

O desenvolvimento da Consciência Fonológica acontece quando percebemos conscientemente os
fonemas que estamos falando e deixamos de prestar atenção ao significado de nossa fala. Para o domínio da
escrita, essa tomada de consciência é necessária.
Embora sem usar a noção de Consciência Fonológica, Vygotsky há muito já afirmava que
para aprender a escrever, a criança terá que se libertar do aspecto sensorial da linguagem e
substituir as palavras ou sons que pronuncia, por imagens de sons ou de palavras. Isso
significa que, quando a criança fala, a consciência dos sons que ela pronuncia é muito
imperfeita, uma vez que sua atenção está dirigida para o sentido e não para a composição
sonora da palavra. (ZORZI, 2015, p. 26).

Sob tal perspectiva, estimular as crianças desde a Educação Infantil com atividades lúdicas que
contemplem manipulação e reflexão dos sons, ou seja, com atividades de Consciência Fonológica, pode
contribuir na diminuição das dificuldades escolares e de aprendizagem, as quais geram o fracasso escolar.
Essas atividades levam a criança a perceber através das brincadeiras, os sons orais, independentemente se
em palavras, sílabas ou fonemas.
Neste sentido, as crianças vão construindo o seu entendimento através das reflexões que fazem
sobre as semelhanças e diferenças, sobre os sons curtos e longos, sons que rimam, sons iguais presentes no
começo, meio e fim das palavras. Essa maneira de brincar, refletindo e manipulando, oralmente os sons,
prepara a criança para fazer o mesmo quando estiver inserida no Ensino Fundamental e estiver submetida à
aprendizagem da linguagem escrita, ou seja, a alfabetização.
As crianças que não aprendem ler e escrever inserem-se no que chamamos de analfabetos
funcionais e são excluídas e discriminadas na escola e na sociedade, assim como, podem desenvolver
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problemas emocionais e familiares. Suas oportunidades são menores e desiguais, perante os espaços dos
demais que conseguem desenvolver a leitura e a escrita de modo efetivo, ou seja, lendo, escrevendo e
compreendendo.
Conforme Zorzi (2010), não há como negar a importância do ato de ler e suas implicações no
desenvolvimento escolar, cognitivo, social e emocional das crianças. Ressalta ainda que em sociedades
letradas, aqueles que escrevem mal sofrem, além de um processo de exclusão escolar, um processo de
exclusão social, com prejuízos que poderão repercutir até mesmo no desempenho profissional, que é
confirmado por Scherer (2008), quando menciona que as habilidades de ler e escrever serão utilizadas por
toda a vida e são consideradas a porta de entrada para a vida escolar. Com o decorrer dos anos as
complexidades das informações e conhecimentos aumentam, e a alfabetização e o letramento serão esteios
fundamentais. Depreende-se que, cada vez mais são inadiáveis os investimentos e incentivos nessa área,
além de as universidades intensificarem as pesquisas e a produção de conhecimentos neste campo.
Observada a importância desta temática, a sua discussão e estudo é de extrema relevância para a
redução do fracasso escolar e exclusão social, pois não é abordada nos currículos que preparam o professor
para trabalhar na EI e no EF, assim como, também não é amparada nas políticas públicas curriculares.
De acordo com Scherer (2012), na escola muito pouco se sabe sobre Consciência Fonológica, pois
para muitos professores esta tem relação somente com a fala e linguagem e não com as questões
pedagógicas. E é esta falta de conhecimento sobre a Consciência Fonológica e de sua importância que nos
faz questionar a formação dos pedagogos e a proposição de políticas públicas.
Diante do que foi exposto, da importância da Consciência Fonológica relacionada com a
alfabetização, entendemos e concordamos com Morais e Silva (2011), quando referem que favorecer o
desenvolvimento da Consciência Fonológica nos Anos Finais da Educação Infantil faz com que as crianças
comecem a aprender a ler e a escrever e a refletir sobre os segmentos sonoros das palavras mesmo quando
a escola ainda não as está alfabetizando.
Reiteramos que o objetivo da Educação Infantil não é alfabetizar a criança precocemente, mas sim o
de oferecer às crianças situações e oportunidade através de jogos, brincadeiras e interações, que as levem à
aproximação com a linguagem escrita, para que esta produza sentido. Essa aproximação deve ser sempre de
forma lúdica e prazerosa e não metódica e normativa.
6 A BNCC E A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
A análise da BNCC é indispensável quando estudamos as políticas públicas de educação, pois é o
documento mais recente da política curricular, que define as aprendizagens essenciais que os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas de Educação Básica, composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio, assegurando os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento em consonância com o
Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014).
As ações práticas devem ser dotadas de intencionalidade, tendo por objetivo atingir o
desenvolvimento da aprendizagem das crianças, porém, para que isso aconteça é necessário que os
professores tenham conhecimentos teóricos que os capacitem para essa prática, e as políticas públicas
curriculares integrem tais conteúdos em seus programas e projetos.
Assim, deliberamos sobre os conceitos principais – BNCC (BRASIL, 2017), Política de Educação
Infantil, Linguagem Escrita e Consciência Fonológica e agora vamos explanar a análise de como a teoria do
documento da BNCC (BRASIL, 2017), insere a Consciência Fonológica enquanto um mecanismo de
contribuição para a construção da leitura e escrita.
O processo de aprender a ler e escrever é complexo, por este motivo devemos nos preocupar com
ele e refletirmos conceitos e concepções que estejam ou deveriam estar inseridas nas políticas públicas, para
assim, contribuir na diminuição dos índices do fracasso escolar e da exclusão, com a facilitação e viabilização
de uma alfabetização efetiva e funcional, sem traumas.
Acreditamos, então que, se a Base propõe-se a orientar e a normatizar aprendizagens essenciais e
que o campo de experiência da BNCC (BRASIL, 2017) para a EI define os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, estes devem trazer à tona os principais aspectos que contribuem para o desenvolvimento
das crianças, dentre eles a Consciência Fonológica. Assim, durante a leitura e análise dos cinco campos de
experiência, observamos que apenas um deles, o quarto campo, faz referência à consciência fonológica. Vale
referir que os campos de experiência são: 1 - O eu, o outro e o nós; 2 - Corpo, gestos e movimentos; 3 Rev. Expr. Catól.; v. 10, n. 1; Jan - Jun; 2021; ISSN: 2357-8483
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Traços, sons, cores e formas; 4 - Escuta, fala, pensamento e imaginação e 5 - Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações da BNCC (BRASIL, 2017) para a EI.
Apontamos que o quarto campo de experiência possui nove objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para cada faixa etária. Conforme Dantas (2016) um campo de experiência oferece diversos
tipos de situações, as quais propiciam às crianças experiências que podem envolver sua história de vida, suas
percepções, relações e interações com as pessoas e com as coisas do mundo que a cerca. A aprendizagem
vai além da realização de atividades, muitas vezes mecânicas e repetitivas, as quais são comumente
visualizadas em creches e pré-escolas.
Analisando cada um dos nove objetivos no quarto campo de experiência, entendemos que a BNCC
traz como orientação experiências que englobam habilidades a serem desenvolvidas, sugerindo atividades
específicas. Verificamos que a habilidade de Consciência Fonológica na etapa da Educação Infantil é
abordada somente no objetivo número dois desse campo de experiência, considerando atividades para as
crianças bem pequenas e também para as crianças pequenas.
Para as crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses), foi sugerido: Identificar e criar
diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. E para as crianças
pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) foi sugerido: Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções,
criando rimas, aliterações e ritmos.
Destacamos que essas atividades, sugeridas na BNCC (BRASIL, 2017), para a Educação Infantil,
estimulam o desenvolvimento da habilidade de Consciência Fonológica, porém a forma como é apresentada
é frágil e pobre de conteúdo. Devido à amplitude que a Base receberá a partir da sua execução, acreditamos
que tanto o conceito de Consciência Fonológica poderia ter sido citado, como também uma gama maior de
experiências poderiam ter sido expostas. Sugerir o conceito poderia incentivar que reflexões sobre ele
fossem efetuadas e a partir de então mais atividades poderiam ser elaboradas. Quando são sugeridas e
citadas atividades, muitas pessoas que terão acesso a esta leitura não saberão à que conceito tais atividades
estarão relacionadas, podendo apenas repeti-las sem ao menos entender o porquê e sem ter objetivo em
fazê-las. Isso é percebido na prática, quando verificamos que muitos professores utilizam atividades de
consciência fonológica em sala de aula, mas não sabem que as estão utilizando, ou seja, desconhecem os
propósitos a que se destinam.
Entendemos que por ser a Consciência Fonológica uma habilidade de extrema importância para a
posterior alfabetização no Ensino Fundamental, é primordial que seja orientada a sua utilização desde a
Educação Infantil.
Analisando toda a proposição dos objetivos dos campos de experiências sugeridos pela BNCC
(BRASIL, 2017) para a Educação Infantil, percebemos que os demais também são citados de forma
inconsistente e que geram o alerta para que a BNCC (BRASIL, 2017) não se converta em manual em que as
experiências de aprendizagens e de desenvolvimento sejam restritas ao documento.
A proposição dos campos de experiência de aprendizagens e de desenvolvimento citando os
objetivos pode fazer com que este trabalho se organize de forma mecânica, com propostas fechadas e
dotadas de atividades repetitivas e exaustivas, notadamente, quando falamos de linguagem escrita. O
trabalho com a escrita na Educação Infantil de maneira alguma pode se pautar no simples treino para
decorar o nome das letras ou na introdução de métodos de alfabetização. O que a criança precisa é entender
o sentido que essas letras têm, onde aparecem, porque aparecem, o que são e, também, a reflexão sobre a
oralidade, que futuramente levará ao entendimento da escrita.
Mesmo que a Base recomende que essas atividades não sejam consideradas de forma rígida, em
que diferenças de ritmo precisam ser respeitadas, é difícil acreditar que isto acontecerá a nível nacional,
principalmente quando sabemos que existem profissionais com precária formação e que irão basear-se na
BNCC para atuar na Educação Infantil.
Ao se posicionar sobre a BNCC (BRASIL, 2017), umas das críticas de repúdio da Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) a este documento está no fato de “Especificamente
no que se refere à Educação Infantil, por exemplo, a terceira versão apresenta redução nas concepções de
linguagem e de ensino/aprendizagem” (ANFOPE, 2017, p. 3).
A criança aprende muito com as experiências que lhe são proporcionadas, assim, ao reduzir a área da
linguagem, considerada uma área de expressiva importância, o documento da BNCC para a Educação
Infantil, poderá comprometer a postura dos profissionais que atuam, caso estes orientem-se exclusivamente
pelo documento.
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O ambiente e o trabalho na EI são diferentes do EF, no entanto, o professor, responsável por
proporcionar as experiências para a criança, também precisa planejar suas aulas, precisa refletir sobre sua
prática, ter intenções e objetivos concretos para com as crianças. A busca pelo aperfeiçoamento para
estimular as crianças em todas as linguagens, inclusive a escrita deve ser constante.
É necessário, portanto, atentar para que a Educação Infantil de qualidade seja efetiva, assim, não
basta a definição de diretrizes, é preciso, de fato, oportunizar o acesso e garantir as condições físicas
apropriadas, aliadas a um atendimento especializado, com professores adequadamente remunerados e
habilitados, sem a dissociação do cuidar e do educar, e que esse último aspecto ocorra com respeito à
criança, à infância, suas especificidades e seu desenvolvimento (GOBBATO, 2016, p. 89).
Zorzi (2015) incita para que as evoluções sejam incorporadas à educação, com objetivos e estratégias
definidos e, não é o que vemos na BNCC (BRASIL, 2017) para esta etapa educativa. Sob tal panorama ficará
difícil a superação das desigualdades educacionais e sociais. Urgem propostas bem fundamentadas
teoricamente e politicamente, para se alcançar a alfabetização e a consolidação da aquisição da leitura e da
escrita.
Ficaremos na perspectiva de que a BNCC (BRASIL, 2017) consiga superar as lacunas apresentadas e
vivenciadas em todo o contexto histórico educacional, pois o que vemos até hoje é um distanciamento de
sua efetividade. A superação das desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, constituem um
direito de todos e de cada um. Superadas tais fragilidades, as assimetrias educacionais poderão ser
minimizadas.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto da Educação Brasileira se configura de maneira tal, que desperta inúmeras inquietações e
indagações, nos movendo a entender um pouco das Políticas Educacionais e a acreditar que pesquisas neste
âmbito podem suscitar mudanças na configuração das políticas e na redução do fracasso escolar, e,
consequentemente da desigualdade social. O desenvolvimento adequado da leitura e escrita é um dos
principais desafios do sistema educacional brasileiro.
Assim, com o propósito de contribuir para a diminuição dos altos índices de fracasso escolar,
caracterizado pelo analfabetismo, dificuldades escolares e evasão escolar é que optamos por desenvolver
este estudo. Convictas da importância do estímulo da Consciência Fonológica na EI, pois facilita o
aprendizado posterior da leitura e escrita e pode ser desenvolvida de maneira intencional, durante as
interações e de forma lúdica, conforme a faixa etária e o ritmo individual de cada criança, é que verificamos
que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para Educação Infantil insere algumas
experiências de Consciência Fonológica nos seus preceitos, porém, aborda esta questão superficialmente e
com pobreza de conteúdo, não utilizando a denominação de Consciência Fonológica e o seu conceito.
Destacamos que a forma abordada pela Base, apenas sugere atividades mínimas de consciência fonológica,
para duas faixas etárias no campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” não especificando
a sua importância para a aquisição da leitura e escrita e também não aprofundando o conceito.
Desta forma, concluímos que pesquisas e estudos nessa área são indispensáveis para que o conceito
de Consciência Fonológica seja incluído nas Políticas Públicas de Educação, visto que, são essas políticas que
orientam as práticas pedagógicas educacionais e os cursos de formação dos professores, os quais podem
proporcionar para a criança um atendimento educacional de qualidade.
Superar a tríade, perversa, do acesso ao sistema escolar, da exclusão e da qualidade social, principia
pela educação da infância.
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