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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema o uso do material apostilado na Educação Infantil, com objetivo 

de compreender as percepções de professoras que utilizaram esse material com crianças da pré-

escola. A investigação é de abordagem qualitativa, um estudo de caso, tendo como instrumento 

a aplicação de um questionário on-line, através da plataforma digital google forms, junto a três 

professoras da rede pública de um município do litoral norte do Rio Grande do Sul.  O 

referencial teórico e legal da investigação apoia-se em autores da área da Educação Infantil e 

da Didática, bem como nas legislações e documentos orientadores da educação nacional. Além 

disso, o estudo dialoga com pesquisas sobre Sistemas Apostilados e Livros Didáticos na etapa 

da Educação Infantil. A análise dos dados gerados pelo questionário possibilitou a reflexão 

acerca da utilização dos materiais apostilados na Educação Infantil, organizando-se em três 

eixos principais: i) a didática que se configura como aplicacionista e descontextualizada; ii) o 

planejamento que se afasta da especificidade da educação das crianças pequenas; e iii) o tempo 

acelerado e distante das infâncias. A partir da investigação, foi possível considerar que o 

material apostilado afasta-se do que indicam os documentos legais da etapa - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) e Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) -. Pontua-se que é importante que seja problematizado o processo de aquisição dos 

Sistemas Apostilados pelas redes municipais para a etapa da Educação Infantil, sendo 

imprescindível a escuta dos professores a respeito da implementação dessa abordagem de 

ensino no seu cotidiano.  

 

Palavras-chave:  Educação Infantil; sistema apostilado; pré-escola; planejamento docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Ese trabajo tiene como finalidad mostrar el uso del material apostillado en la educación infantil, 

con el objetivo de comprender perspectivas y desafíos de profesoras que utilizaron ese material 

con niños de preescolar. La investigación es de abordaje cualitativa, del tipo de estudio de caso, 

tiene como instrumento la aplicación de un cuestionario online mediante plataforma digital 

Google Forms y fue respondido por tres profesoras de la red pública del municipio del litoral 

norte del Río Grande do Sul. La referencia teórica y legal apoyase en autores del área de la 

Educación Infantil y de la didáctica, como también en las legislaciones y documentos 

orientadores de la educación nacional. Además, el estudio dialoga con las averiguaciones sobre 

sistemas apostillados y libros didácticos en la etapa de la educación infantil. El análisis de los 

datos que fueran acogidos por la encuesta nos dio posibilidades para la reflexión acerca de la 

utilización de los materiales apostillados en la educación infantil y fueron organizados en tres 

ejes principales: i) la didáctica que configurarse como aplicacionista y descontextualizada; ii) 

el planeamiento que se aleja de la especificidad de la educación de los niños; y iii) el tiempo 

acelerado y lejano de la niñez. Partiendo de esta investigación es posible considerar que el 

material apostillado alejase de las indicaciones de la etapa. - Pautas Curriculares Nacionales 

para la educación infantil (DCNEI) y la base Nacional común curricular (BNCC). Señala que 

es importante que sean problematizados los procesos de adquisición de los sistemas apostillados 

por las redes municipales para la etapa de la educación infantil, siendo que es imprescindible la 

escucha de los profesores en respecto de la implementación de ese abordaje de enseñanza en su 

cotidiano. 

 

Palabras Claves: Educación Infantil; sistema apostillado; preescolar; planificación docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como tema de pesquisa o uso do 

material apostilado na Educação Infantil. O objetivo foi compreender as percepções de 

professoras que utilizaram o material apostilado na etapa da Educação Infantil, mais 

especificamente na Pré-escola, em uma rede municipal de educação do estado do Rio Grande 

do Sul (RS).  

A escolha do tema desta pesquisa tem relação com minha vivência como atendente de 

Educação Infantil em uma turma de pré-escola, com crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 

meses, em uma escola municipal da região litorânea do RS. No período, naquela instituição, 

havia a exigência da Secretaria Municipal de Educação (SME) de que se trabalhasse com o 

Sistema Apostilado1.   

No grupo em que eu atuava, a apostila utilizada tinha quatro volumes2, cuja utilização 

era dividida por trimestres, tendo como ênfase, principalmente, as letras e demais conteúdos 

voltados para o letramento e/ou alfabetização. O material era vendido para a SME em formato 

de “pacote” com apostilas para alunos e professores, material de apoio (encartes, cds, links para 

acessar youtube) e formação continuada para os professores e supervisores acerca de como 

trabalhar com o material.  

A formação continuada era realizada pela empresa com os grupos de supervisores e de 

professores, compreendendo, entre outras ações, a indicação do número de atividades que 

deveria ser feita com as crianças diariamente, bem como o tempo estimado para conclusão de 

cada apostila, que era aplicada por trimestre. Finalizado o período estipulado para a 

aplicabilidade das propostas do material, as supervisoras apresentavam para a editora “os 

resultados” de cada professor/turma/criança, em um encontro de cunho avaliativo, no qual eram 

reformuladas mudanças quanto à aplicação do material, visando atingir o resultado projetado 

pela empresa idealizadora do Sistema Apostilado.  

O material apostilado3 utilizado pelas crianças, na ocasião, era dividido em 3 volumes. 

O Volume 1 continha 64 páginas de atividades e 16 páginas de material de apoio, sendo dividido 

 
1 Conjunto de Manuais didáticos padronizados para uso em situações de ensino e organizados a partir de um grupo 

conteúdos curriculares explorados através de textos, explicações e exercícios, distribuídos em blocos 

correspondentes a aulas, bimestres, trimestres ou outros períodos determinados. 
2 No primeiro ano de aquisição do material pela SME foram adquiridos os 4 volumes da obra, após isso, foi 

observado que não havia tempo hábil para utilizá-los. Nos anos seguintes, optou-se por adquirir, então, apenas 3 

volumes. 
3 Nesse Trabalho de Conclusão de Curso, optamos por não indicar o nome do Sistema Apostilado utilizado pela 

rede municipal em questão.  



12 

 

em dois capítulos: “A vida na pré-história” e “Barulhinhos do corpo”. O Volume 2 continha 56 

páginas com atividades e 17 páginas de material de apoio, também dividido em dois capítulos: 

“Dinossauros” e “Canta e Dança, Minha Gente”. E, por último, o Volume 3 continha 56 páginas 

de atividades e 16 páginas de material de apoio, dividido em dois capítulos: “Fome? Come!” e 

“Olhos de Lince”. 

Essa abordagem didática do material apostilado me incomodava, tendo em vista que 

tinha conhecimento, com base nos estudos realizados no Curso de Pedagogia e nos documentos 

legais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009), de que a Educação 

Infantil não é uma fase escolar preparatória para as etapas sequentes. Como indicado na BNCC 

(BRASIL, 2018), a primeira etapa da Educação Básica não tem como objetivo alfabetizar, e 

sim promover as experiências das crianças com o mundo, brincadeiras e interações, envolvendo 

as práticas de educar e cuidar. 

Nos momentos vividos com o grupo, como atendente, chamava-me atenção o fato de 

que as propostas das apostilas envolvendo brincadeiras e interações, eixos norteadores da 

Educação Infantil (BRASIL, 2009), eram mecanizadas e diretas, sem a participação das 

crianças, sem possibilitar que a imaginação delas fluísse e que pudessem brincar e explorar 

livremente. 

Essa cultura do material apostilado e do Livro Didático (LD) na Educação Infantil vem 

sendo abordada em diversas pesquisas como as de Motta (2001), Nascimento (2012), Ângelo 

(2018) e Lamperti e Silva (2019), que enfatizam, de modo geral, a problemática do seu uso na 

educação das crianças pequenas. Apesar disso, pesquisadores têm identificado também que o 

uso de materiais apostilados vem crescendo na Educação Infantil (NASCIMENTO, 2012), 

assim como o uso do Livro Didático (GOBBATO; BOITO; BARBOSA, 2018), tanto nas redes 

privadas, como públicas. 

Ao encontro das considerações dessas pesquisas sobre a utilização do Sistema 

Apostilado e do Livro Didático, as DCNEI (BRASIL, 2009) apresentam que a educação em 

espaços coletivos deve ter práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento integral das crianças, mas sem antecipar os processos do Ensino Fundamental. 

Nessa mesma perspectiva, a BNCC para a Educação Infantil reitera que a criança é sujeito 

histórico e de direitos e que pode “[...] construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de 

suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 

desenvolvimento e socialização” (BRASIL, 2018, p.33).  
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Na minha vivência, observei também que as professoras se sentiam “presas” e com seus 

planejamentos “trancados”, pois as mesmas tinham que executar as apostilas e também as outras 

propostas indicadas pela Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), como o trabalho com 

datas comemorativas (dia da água, da árvore, do soldado, do índio). Algumas professoras 

comentavam sobre o quanto se sentiam diminuídas em sua capacidade de elaborar propostas 

para as crianças, e aquilo me inquietava, pois, como acadêmico do curso de Pedagogia, sabia 

que, futuramente, aquele lugar de limitado protagonismo docente possivelmente seria meu.   

Essas situações e observações me levaram a questionar: A didática dos métodos 

apostilados e livros didáticos dá liberdade para a criança imaginar, brincar, fantasiar, criar, 

recriar? São respeitados e considerados os desejos e questionamentos das crianças? Tais 

materiais consideram a “bagagem cultural” das crianças que as utilizam? Ou será que trazem 

uma cultura pronta e sistematizada, pensada somente para a comercialização e não no processo 

de aprendizagem?  

Diante dessas inquietações e dos apontamentos relacionados às normativas legais para 

a Educação Infantil, essa pesquisa buscou responder à seguinte questão norteadora: Como os 

professores de uma instituição pública do litoral norte do RS compreendem a abordagem do 

Sistema Apostilado na Pré-escola?  

Assim, o objetivo geral do estudo foi investigar as percepções das docentes sobre o uso 

do Sistema Apostilado na Pré-escola em uma instituição na região litorânea do RS. 

Em decorrência, os objetivos específicos da investigação foram: 

• Identificar quais são os limites percebidos pelo grupo participante da pesquisa com 

relação ao uso do Sistema Apostilado, no que se refere à didática e ao planejamento 

docente; 

• Analisar se as respondentes do questionário consideram apropriado ou não o uso do 

material apostilado com crianças pequenas na Educação Infantil. 

Diante do exposto, este TCC está organizado da seguinte forma: o primeiro capítulo 

equivale a essa introdução e, no segundo capítulo, apresentamos o referencial histórico, teórico 

e legal sobre a Educação Infantil, bem como compreensões sobre didática e planejamento com 

crianças pequenas. No capítulo 3, é apresentada uma contextualização sobre o uso de materiais 

apostilados e de livros didáticos na Educação Infantil e a revisão de artigos e pesquisas sobre o 

tema. No capítulo 4, aborda-se a metodologia usada para essa pesquisa, seguida da análise de 

dados no capítulo 5. Por fim, no capítulo 6, trazemos as considerações finais do estudo.  

 



14 

 

2 EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Este capítulo consiste em apresentar a Educação Infantil no âmbito da Educação Básica. 

A primeira seção apresenta o histórico e identidade pedagógica da Educação Infantil. A 

segunda discorre sobre a didática e a metodologia de planejamento para os encontros com as 

crianças. 

 

2.1 HISTÓRIA E IDENTIDADE PEDAGÓGICA  

 

Segundo Oliveira (2012), no Brasil, o atendimento em instituições como creches 

praticamente não existia até meados do século XIX, e a situação só passou a se modificar a 

partir da segunda metade do século XIX. Para a autora, a criação de creches, asilos e internatos 

surgiu para atender à demanda de crianças abandonadas e a alta mortalidade infantil, com “o 

discurso de medicamentação a respeito da assistência aos infantes” (OLIVEIRA, 2012, p. 100). 

Na década de 1950, o atendimento das crianças brasileiras nas creches tinha apenas um 

caráter assistencial, dirigido às crianças pobres, com a preocupação em “alimentar, cuidar da 

higiene e da segurança física. Sendo pouco valorizado um trabalho orientado à educação e ao 

desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças”. (OLIVEIRA, 2012, p. 101). 

A educação como direito social das crianças afirmou-se na Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), com o reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado. Na 

década de 1990, novos rumos foram definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), concretizando “as conquistas dos direitos das crianças promulgadas pela Constituição” 

(OLIVEIRA, 2012, p.117). Somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) (BRASIL, 1996), que regulamenta o sistema educacional brasileiro, criada com base 

nos princípios da Constituição Federal, a Educação Infantil brasileira é designada como 

primeira etapa da Educação Básica. Nesse sentido, no Art. 29, é afirmado que: 

  

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral de crianças até 5 anos, em seus aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. [Redação dada pela Lei n. 12.796 de 2013] (BRASIL, 1996). 

 

Em 2009, foram aprovadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil, através da Resolução CNE/CEB nº 05/09 (BRASIL, 2009). Segundo Barbosa (2014, 

p. 3), essas diretrizes apresentam e defendem “uma concepção de sociedade, de educação e de 
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infância que será adotada pelos sistemas educacionais na orientação das políticas públicas de 

Educação Infantil”. A referida autora salienta ainda que as DCNEI precisam também estar 

presentes como fundamentação da organização do cotidiano das escolas infantis, e menciona 

que: 

 

As diretrizes apresentam a escola de Educação Infantil como um espaço 

educacional que tem o importante papel de compartilhar, de forma 

indissociável, a educação e cuidado das crianças pequenas com suas famílias. 

Essa é uma característica essencial deste tipo de instituição e a distingue de 

outros tipos de estabelecimentos e níveis educacionais.  (BARBOSA, 2014, p. 

3). 

 

Segundo Oliveira (2012, p. 112), “tais diretrizes trataram o cuidar e o educar como 

aspectos indissociáveis e defendem uma concepção de criança como sujeito ativo, que interage 

com o mundo por meio de brincadeira e, principalmente, com alguém com direito de viver a 

infância.” Trata-se de um documento que alicerça a função sociopolítica e pedagógica da etapa: 

 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais; II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias; III - 

possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; IV - 

promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; V - construindo novas formas de 

sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 

democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. (BRASIL, 2009, não paginado). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil enfatizam, em seu Artigo 

9º, que os eixos estruturantes das práticas pedagógicas são as interações e a brincadeira, que 

devem ser privilegiadas em experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se 

de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, 

possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

Nesse contexto, as propostas pedagógicas das creches e pré-escolas:  

 

[...] deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é 

sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2009, 

não paginado). 
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O currículo na Educação Infantil é concebido como “conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade” (BRASIL, 2010, p.12). Assim, 

notamos que os documentos apontam que o professor deve planejar as ações com as crianças 

pensando sempre no contexto cultural e o meio em estão inseridas, respeitando seus tempos e 

buscando estimular o pensamento reflexivo e crítico.  

O documento da BNCC (BRASIL, 2018), homologado em 2018, destaca o 

desenvolvimento de competências e habilidades, promovendo atividades integradas e 

interdisciplinares, com base em eixos que envolvem os princípios para formação cidadã. Além 

disso, enfatiza que a Educação Infantil é contexto de descobertas, vivências e integração, 

envolvendo as práticas de educar e cuidar, valorizando a criança e acreditando em seu 

protagonismo no processo de aprendizagem.  

Na BNCC para Educação Infantil (BRASIL, 2018), são apresentados seis direitos de 

aprendizagem para auxiliar o professor em suas práticas pedagógicas, em sintonia com o que é 

considerado fundamental no processo de desenvolvimento da criança pequena. São eles: 

 

•  Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  

•  Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

•  Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 

realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  

•  Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 

suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  

•  Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

 • Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

(BRASIL, 2018, p. 37). 

 

Assim, a atuação docente deve se basear em uma proposta pedagógica visando 
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promover a interação social, instigando o imaginar, o criar e respeitando a cultura de cada 

indivíduo, possibilitando que a criança sinta prazer em aprender coisas novas relativas ao seu 

mundo. Para tanto, o planejamento precisa ser flexível e dar ênfase às curiosidades delas, sem 

intuito de antecipar qualquer fase da educação, mas ampliando seus repertórios e saberes. Na 

Educação Infantil: 

 
[...] as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, 

habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem 

e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as 

interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, 

portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

(BRASIL, 2018, p. 42). 

 

A BNCC estabelece também cinco Campos de Experiência para a Educação Infantil, 

que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. 

São eles: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações (BRASIL, 2018). 

Como podemos observar, diante das mudanças ocorridas nas últimas décadas no cenário 

educacional, a Educação Infantil solidificou-se como etapa educacional, de caráter pedagógico. 

Nesse processo, a “creche” deixou de ser apenas um local de cuidados e “guarda” das crianças 

e passou a ser reconhecida como instituição educativa onde se aprende brincando, priorizando 

o tempo, espaço e possibilidades de cada um, acolhendo a todos.  

Nessa perspectiva, na seção seguinte, discorremos sobre didática e planejamento, 

compartilhando estudos sobre a temática e o que esses elementos representam na Educação 

Infantil. 

 

2.2 DIDÁTICA E PLANEJAMENTO COM CRIANÇAS PEQUENAS  

  

Conforme Franco (2019), há uma certa dificuldade dos professores em distinguir o 

significado de didática, sendo que ainda prevalecem compreensões negativas em relação ao 

próprio termo e ao ensino, com foco na centralidade do adulto e na transmissão de 

conhecimentos. Em contraponto, a autora afirma que a “didática realiza-se apenas e tão somente 

através da aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo” (FRANCO, 2019, p.13). 

Na Educação Infantil, a discussão sobre didática é incomum, existe uma ausência de 

debates sobre o tema, uma vez que a didática tradicional com sua ênfase conteudista e 
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transmissiva afasta-se das especificidades da educação das crianças pequenas (GOBBATO, 

2018). Conforme visto na seção anterior, a Educação Infantil tem como objetivo o 

desenvolvimento integral e a aprendizagem das crianças (BRASIL, 1996). 

Nessa direção, Gomes (2018) salienta que, ao tratarmos sobre didática na Educação 

Infantil, não podemos esquecer que:  

 

A Educação Infantil supõe uma organização do trabalho pedagógico nas 

unidades educacionais que considere a educação em uma dimensão de 

educação global, integral da criança pequena, promovendo, de forma 

concomitante, a promoção do acesso à cultura e a “incompletude” do ser 

humano e sobretudo as características das crianças pequenas. (GOMES, 2018, 

p.176) 

 

Com isso, pode-se pensar que a didática clássica, rígida e prescritiva, não é apropriada 

na pedagogia na Educação Infantil, em que se faz necessário uma abordagem aberta, 

preocupada com contextos para as experiências das crianças como afirmam Gobbato, (2018). 

Isto é, uma abordagem didática cotidiana que se aproxime da especificidade da ação docente 

em creches e pré-escolas, que envolve o cuidar e educar, seja tecida no encontro, por meio da 

observação e priorização das dúvidas e questionamentos das crianças, em contextos brincantes 

e significativos para os seus percursos de aprender (GOBBATO; BOITO; BARBOSA, 2018). 

Nesse sentido, Gobbato e Barbosa (2019) defendem que a didática na Educação Infantil 

exige que se reconsidere o trabalho docente, pois as didáticas participativas e alternativas 

podem possibilitar uma ação significativa docente junto às crianças pequenas. As autoras 

referidas indicam uma abordagem didática na perspectiva da artesania, o que pressupõe um 

entrelaçamento entre fazer e pensar, entre ética e técnica na ação docente, tendo em vista 

construir possibilidades para que as crianças possam criar, recriar e descobrir o mundo sem 

intenção de adiantar o que é próprio da etapa do Ensino Fundamental (GOBBATO; BARBOSA, 

2019).  

A esse respeito, Nigris (2014) apresenta a didática da maravilha, abordagem que centra-

se em seguir a admiração e as curiosidades das crianças, promovendo sua ampliação, e não 

sobre um projeto previamente definido pelo professor. Portanto, a autora defende uma didática 

“sem apagamentos”, que permita às crianças elaborarem respostas e estratégias diferentes 

daquelas previstas pelos professores (NIGRIS, 2014, p. 149).  

Em uma perspectiva didática na qual a criança e sua experiência tornem-se o centro, é 

preciso a construção de um “planejamento flexível”, no qual o professor prepara um contexto 

e pensa em possibilidades para um projeto, mas a direção do percurso é construída com os 
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questionamentos e as curiosidades das crianças. O planejamento, que é um elemento da 

didática, desempenha um papel importante na realização das propostas, portanto deve ser 

elaborado de forma dinâmica e com cuidado, levando em consideração a criança, o seu espaço, 

desejos e curiosidades.  

Com relação ao planejamento na Educação Infantil, Ostetto (2000) nos apresenta que, 

muitas vezes, esse configura-se em torno de “listas de atividades” ou “datas comemorativas”. 

A preocupação com o “conteúdo” é tão grande, que coloca-se em segundo plano o cuidado, o 

brincar, as aprendizagem cotidianas das crianças, esquecidas em um planejamento que, por sua 

vez, foca em eventos ou conteúdos a serem aprendidos, sem embasamento em princípios 

educativos apropriados à educação na creche e pré-escola (OSTETTO, 2000).  

Tendo em vista que “a elaboração de um planejamento depende da visão de mundo, de 

criança, de educação, de processo educativo que temos e que queremos” (OSTETTO, 2000, 

p.2), ao planejar na Educação Infantil, deve-se considerar que a criança é um sujeito de direitos, 

privilegiando seu espaço cultural e suas curiosidades.   

Reconhece-se que o planejamento de cada escola é singular, ou seja, em cada escola há 

liberdade para os docentes criarem o seu próprio plano em torno da realidade e do espaço em 

que a instituição está inserida. Para Ostetto, planejar “é pressupor o olhar atento à realidade, na 

perspectiva de ampliar a discussão” (OSTETTO, 2000, p. 02). Nessa direção, encontramos 

também Redin, que afirma que o planejamento é algo que “[...] permite ir e vir, dar voltas, zigue 

zaguear do que uma prescrição linear” (REDIN, 2012, p.23).  

Planejar envolve o movimento de pensar, analisar e criar propostas buscando atender à 

intenção esperada tendo em vista atingir os objetivos voltados à promoção da aprendizagem, 

mas sempre com propostas flexíveis e adaptáveis considerando a curiosidade e necessidade das 

crianças. Ou seja, uma didática que precisa ser constituída “a partir das relações, dos 

movimentos, dos processos e dos significados, com vistas à ampliação das possibilidades de 

aprender” (GOBBATO; BARBOSA, 2019, p. 357).  

Em síntese, o professor precisa observar atentamente as situações cotidianas, para que 

possa organizar seu planejamento e propor os temas de aprendizagem que mais interessam às 

crianças, dando ênfase em suas curiosidades e respeitando seus limites. É importante que as 

questões pedagógicas sejam assumidas e aprimoradas por meio da escuta, em didáticas abertas 

e planejamentos flexíveis que se modificam na interação. 
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3 SISTEMAS APOSTILADOS E LIVROS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Este capítulo apresenta um breve histórico sobre os Sistemas Apostilados e Livros 

Didáticos, pois o uso dos mesmos tem se intensificado na Educação Infantil, e, na sequência, 

será apresentada a diferença entre desses dois materiais e seu uso com as crianças de 0 a 5 anos. 

Concomitante, apresentamos a revisão de artigos e pesquisas que embasaram os estudos para 

esse TCC.  

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E HISTÓRICO DOS MATERIAIS NO BRASIL  

 

  Os sistemas apostilados vêm se expandindo e adentrando cada vez mais na educação 

nas últimas décadas. Embora tenha se originado nos cursos preparatórios para o ingresso no 

ensino superior (MOTTA, 2001), o Sistema Apostilado expandiu seu campo de atuação e agora 

estão presentes também na etapa Educação Infantil, tanto no setor privado, quanto no público.  

  Pesquisas apontam que o Sistema Apostilado apresenta-se nas escolas com um 

discurso de “modernização”, com marketing de qualidade, sistema gráfico envolvente, 

transmitindo um entendimento de ser uma maneira organizada e prática para a área educacional, 

na tentativa de convencer a comunidade escolar de sua eficácia (MOTTA, 2001).  

Nessa perspectiva, o Sistema Apostilado se assemelha ao Livro Didático, que também 

vem adentrando na etapa da Educação Infantil. 

Adrião e Garcia apresentam que o Sistema Apostilado é: 

 

[...] produzido para uso em situações de ensino condensando, determinado 

volume de conteúdos curriculares compilados e organizados em textos, 

explicações e exercícios, distribuídos em blocos correspondentes a aulas, 

bimestres, trimestres ou outros períodos determinados. Atualmente, sua 

composição resulta da compilação de informações em distintas fontes: autores 

diversos, informações da rede mundial de computadores, fragmentos de livros 

didáticos, etc. O termo apostila ou apostilamento originalmente relaciona-se à 

ideia de complementação ou adição de algo novo a um conjunto de 

informações, conceitos ou ideias, todavia, a utilização mais recente remete-se 

a publicações didáticas estruturadas e padronizadas. (ADRIÃO; GARCIA, 

2010 apud SILVA, 2020, p. 2). 

 

 O Sistema Apostilado vem sendo apresentado na educação brasileira, principalmente 

na Educação Infantil, normalmente às SME, que adquirem esses produtos e apresentam o 

material para uso pelos professores. Segundo Adrião e Garcia (2010 apud SILVA, 2020) , os 

sistemas apostilados podem ser classificados como “cestas de produtos e serviços”: 
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[...] voltados para a educação básica e ofertados aos gestores. A cesta é 

composta, com alguma variação por: apostilas, algum tipo de formação 

continuada para professores e gestores escolares, sistemáticas de 

avaliação e acompanhamento das atividades docentes por meio de portais 

na Internet e atendimento de dúvidas de docentes por meio de call 

centers. (ADRIÃO; GARCIA 2010 apud SILVA 2020, p. 4 – 5, grifos 

nossos).  

 

Esses métodos/sistemas apostilados são comercializados como “mercadorias” e servem 

como meios de padronização da educação no que se refere aos processos de ensino, 

procedimentos de avaliação, enfim, à condução do trabalho pedagógico. Amorim destaca que 

o crescimento desse material de ensino não é neutro nem despretensioso:  

 

O fato de a introdução dos sistemas apostilados de ensino na educação regular 

ter se dado na década de 70 não é fruto do acaso ou mera coincidência. O 

ensino apostilado tende às políticas autoritárias e desenvolvimentistas, 

pois cuidam para que alunos e professores sejam controlados por 

esquemas rígidos de divisões de aula, concentradas única e exclusivamente 

em apostilas que sintetizam em um único aporte livros e cadernos. (AMORIN, 

2008 apud SILVA, 2020, p. 5, grifos nossos). 

 

Segundo Motta (2001), desde o governo de Juscelino Kubitscheck, o método apostilado 

passou por grandes mudanças e esteve presente em vários quadros do cenário da educação 

brasileira. Hoje, esse método de educação mecanizada e sistematizada por apostilas ainda é 

muito utilizado nas escolas com uma ideologia cultural que promete “algo prático e racional” 

(MOTTA, 2001, p. 88). 

A respeito dos Livros Didáticos - LD, eles já circulavam em nosso país antes do século 

XV, antes mesmo da imprensa (BARBOSA; GOBBATO; BOITO, 2018). A reprodução dos 

manuais escolares no Brasil não garantiu, no entanto, que eles chegassem a todo universo de 

estudantes, pois normalmente o custo era elevado. Barbosa, Gobbato e Boito (2018), indicam, 

com base nos estudos de Cambi, que foi somente por volta dos anos 1870 que a circulação de 

livros, cartilhas e materiais especializados passaram a chegar na rede pública com mais 

intensidade. 

 Conforme histórico apresentado no site do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação/Ministério da Educação, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o 

anfitrião dos programas voltados à distribuição de materiais didáticos aos estudantes da rede 

pública em nosso país. Seu início deu-se com o Instituto Nacional do Livro, com o Decreto-lei 
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nº 93, de 21 de dezembro de 1937. Ao longo do tempo, o PNLD foi alterado diversas vezes, 

assim como as Leis e Diretrizes da Educação, ganhando diferentes nomes e formas de execução. 

 No Brasil, os processos de seleção e compra do PNLD acontecem por meio de edital. A 

etapa da Educação Infantil passou a integrar o edital PNLD no ano de 2019, quando puderam 

ser inscritas obras destinadas aos professores de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses4.  

Atualmente, o Programa lançou o edital PNLD 2022, com abrangência de inscrição de 

obras didáticas não mais somente para docentes, mas também para as crianças pequenas (4 a 5 

anos e 11 meses) brasileiras matriculadas nas escolas da educação básica pública, das 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com 

o poder público.  

A inclusão da educação infantil no PNLD decorre da alteração do artigo 28 da 

Constituição Federal e da aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que determina que 

todos os planos e materiais de apoio podem ser utilizados em todas as etapas da educação 

básica, inclusive na Educação infantil. 

Nesse sentido, a Coordenação Geral do Ministério da Educação publicou, a partir da 

escuta a especialistas, um Parecer em que apontou que os materiais didáticos adequados para 

essa etapa da educação básica eram os “[...] livros de literatura infantil, de ilustrações, os em 

verso e prosa e os informativos” (GOBBATO; BOITO; BARBOSA, 2018, p. 238) 

Muitos pesquisadores da área de Educação Infantil problematizam o fato de que o Livro 

Didático não considera a interação social e os jogos como partes primordiais na educação de 

crianças nas EMEIs. Gobbato e Barbosa (2019) afirmam que os Livros Didáticos trazem uma 

didática pronta, com um roteiro curricular já prescrito e um trajeto didático todo pensado de 

antemão. Também o Sistema Apostilado, segundo as autoras, conformam um didática pronta, 

sem a participação das crianças e de professores (GOBBATO; BARBOSA, 2019) em que cabe 

responder e não fazer perguntas, pintar nos espaços indicados nas páginas livros ao invés de 

desenhar, imaginar, sonhar, brincar e criar. Ao encontro disso, também Motta indica que “O 

Ensino apostilado compartimentaliza as informações e faz o indivíduo perder a criatividade” 

(MOTTA, 2001, p. 82). 

Embora os editores venham trabalhando muito para tornar os materiais apostilados 

“melhores”, é sempre pensando no marketing e na comercialização, corroborando para a 

padronizando da educação e esquecendo da realidade das turmas e crianças que irão usar esses 

 
4
 Edital nº 01/2017 – CGPLI – PNLD 2019. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-

livro/item/12998-edital-pnld-2019-atualizacao-bncc. Acesso em: 8 jun. 2021. 
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materiais. Ao encontro dessa perspectiva, Ângelo (2018) faz um importante alerta sobre a 

comercialização do Sistema Apostilado: 

 

A educação, esse “pacote” não é, pois, só didático – mas também um meio de 

controle do trabalho do professor e do apagamento das diferenças sociais e 

culturais das crianças, tanto no Brasil quanto em outros países (...) Além de 

diminuir a autonomia do professor em sala de aula, o material apostilado 

transforma a escola em um mercado cada vez maior – e mais padronizado – 

para a indústria. (ANGELO, 2018, p. 74 - 75). 
 

Com base no pensamento da autora, que destaca a ênfase na comercialização dos 

sistemas apostilados e o quanto desconsideram a identidade da criança e sua cultura, é 

evidenciado o quanto esses materiais são homogeneizadores. Além disso, eles abordam 

assuntos totalmente desconectados da realidade e do contexto cotidiano das escolas, sem 

considerar os professores e as crianças como sujeitos. 

Estamos vivendo em um momento em que o “prático, pronto e sistematizado” 

(MOTTA, 2001, p. 86) é mais importante do que articular os processos de ensino e 

aprendizagem contemplando a diversidade por meio de diferentes propostas, valorizando cada 

criança e acreditando que ela é protagonista da sua aprendizagem. 

Em oposição à metodologia dos sistemas apostilados, em que encontramos um 

planejamento pronto e uma didática aplicável, Motta (2001) salienta que “A educação precisa 

ser vista não como uma mera reprodução, mas sim como algo libertador, dinâmico, com a 

finalidade até mesmo de colaborar em uma eventual mudança na estrutura social vigente.” 

(p.83). 

Nessa perspectiva, considero que pesquisar sobre sistemas apostilados e livros didáticos 

na Educação Infantil, no momento em que vivemos, exige pensar nas práticas pedagógicas com 

base nas DCNEI e na BNCC, compreendendo as crianças e suas relações como o centro do 

planejamento. Redin (2012, p. 84) nos apresenta que “=planejar é pensar que a criança aprende 

com o mundo, mas esse mundo é feio de pessoas diferentes”. Partindo desse pensamento, como 

um material padronizado e sistematizado irá abranger essa perspectiva? 

Precisamos reconhecer a Educação Infantil como etapa de muita importância para o 

desenvolvimento da criança, na qual ela descobre e experimenta o mundo da sua maneira, 

respeitando-se seus limites, sem antecipar sua aprendizagem, deixando que crie, recrie, 

imagine, respeitando sempre as infâncias.  

A seguir, são apresentados estudos que indicam que os livros didáticos e materiais 

apostilados não comportam essas possibilidades. 
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3.2 PESQUISAS SOBRE APOSTILAS E LIVROS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

Nessa seção são apresentadas produções acadêmicas que embasam o tema desta 

pesquisa: a) três artigos sobre Livros didáticos, escritos pelos seguintes autores: Gobbato, Boito 

e Barbosa (2018); Boito, Barbosa e Gobbato (2016); Barbosa, Gobbato e Boito (2018); b) um 

artigo sobre a utilização de sistemas apostilados no cotidiano de creches e pré-escolas, de 

autoria de  Nascimento (2012); c) um capítulo de livro sobre as apostilas e sua relação com a 

BNCC, escrito por Lamperti e Silva, (2019); d) uma Dissertação de Mestrado que investigou o 

que pensam os professores sobre o uso dos materiais apostilados em creches paulistas, de 

autoria de Damaso (2015). 

No primeiro artigo, as autoras Gobbato, Boito e Barbosa (2018) discutem sobre a 

docência no uso do livro didático na EI, sinalizando a ausência de autoria de adultos e crianças 

na ação pedagógica com esse material, com base nas coleções analisadas. Inicialmente, elas 

discorrem sobre como foi a implementação dos livros didáticos na Educação Básica brasileira, 

e como iniciou-se a discussão de uma política de livros e leitura na Educação Infantil.  

Na sequência, as autoras abordam sobre docência e didática, sendo notório que “A 

docência sugerida na coleção de livros didáticos parece-nos próxima ao papel do professor 

como aquele que é um aplicador de uma proposta pedagógica predefinida” (GOBBATO; 

BOITO; BARBOSA, 2018, p. 243). Assim, consideram que o uso do material é inapropriado, 

pois a EI não compreende um mundo “pronto-acabado”, mas sim a oferta de contextos onde a 

criança, cria, reconstrói e reinventa o mundo (GOBBATO; BOITO; BARBOSA, 2018, p. 242). 

No segundo artigo, as autoras Boito, Barbosa e Gobbato, (2016) fazem a análise de três 

coleções nas quais identificam que, de forma implícita e explícita, o professor está no centro do 

processo de ensino-aprendizagem presente nos livros. Segundo as autoras, “encontramos um 

percurso já definido, sem grandes possibilidades de ser construído coletivamente  emergir da 

realidade das crianças” (BOITO; BARBOSA; GOBBATO, 2016, p. 7), ou seja, as práticas e 

brincadeiras que compõem o livro não dão espaço para a criança criar, imaginar e construir. No 

livro didático, tudo é mecanizado e pronto, sem a escuta à criança, sua cultura, em um 

planejamento totalmente sistematizado, com ênfase conteudista, adiantando o que é próprio da 

etapa do Ensino Fundamental.  

No terceiro artigo, publicado no ano 2018, Gobbato, Barbosa e Boito apresentam dados 

de uma pesquisa realizada com exemplares do livro didático do aluno e do manual do professor 

acerca das brincadeiras e das interações no material. Por meio da análise de conteúdo, nos três 
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materiais de editoras diferentes, as autoras identificaram que as coleções não cumpriam com as 

exigências das DCNEI (BRASIL, 2009) de ter a brincadeira e as interações como eixos da 

prática pedagógica, pelo contrário, estavam direcionadas a conhecimentos próprios do Ensino 

Fundamental.  

No quarto artigo, Nascimento (2012) compartilha um estudo acerca das políticas 

públicas da Educação Infantil e a utilização dos sistemas apostilados nas creches e pré-escolas 

públicas, apresentando um levantamento de quantas escolas no estado de São Paulo utilizam 

esse material, porque e como o fazem. Em sua pesquisa, Nascimento considera que um dos 

motivos da utilização de tais materiais é que “as professoras não estarem preparadas, faltar-lhes 

experiência, faltar-lhes disposição para preparar/trabalhar com atividades adequadas à 

Educação Infantil” (NASCIMENTO, 2012, p. 71).  

No capítulo intitulado “O trabalho com apostilas na Educação Infantil e as relações com 

a Base Nacional Comum Curricular: possibilidades, limites e tensões” (LAMPERTI; SILVA, 

2019), as autoras Joice Lamperti e Denise Silva apresentam a análise de um material apostilado 

que continha 2 volumes. Após uma leitura exploratória das atividades, as autoras elaboraram 

uma tabela contendo atividades e ícones que representavam cada campo de experiência, tecendo 

comentários sobre eles. Em síntese, elas indicam que “[...] é inviável pensar esse momento 

escolar da educação infantil regido e controlado por materiais apostilados pré-fabricados e 

distantes da realidade de cada município.” (p. 29). As autoras finalizam o artigo destacando e 

defendendo a centralidade das experiências das crianças na educação infantil nas quais possam 

imaginar, sonhar, criar e reinventar.  

A pesquisa de Mestrado intitulada “Uso do material apostilados em creches Municipais 

Paulistas: a percepção dos professores”, de Damaso (2015), teve como foco analisar e 

identificar as percepções que os professores tinham a respeito do uso de material apostilado 

nessa etapa escolar.  

A autora destaca que as empresas privadas vêm cada vez mais crescendo dentro das 

escolas públicas com a adoção do “Sistema Apostilado”, principalmente em municípios de 

“pequenos portes”, implicando na padronização do trabalho docente e desconsiderando a 

criança como protagonista. 

Analisando essas produções acadêmicas, em comum, percebemos que elas indicam que 

o material apostilado e/ou os livros didáticos na Educação Infantil estão antecipando os 

conteúdos do Ensino Fundamental, com a intensificação de vivências voltadas, 

prioritariamente, para a alfabetização e a sistematização da escrita. Além disso, os estudos 

indicam o “congelamento” do planejamento do professor, tornando a “aula” mecanizada e 



26 

 

pronta, diminuindo a participação e a escuta às crianças sem ampliar suas experiências, 

interações e brincadeiras, distanciando-se do que consta na Resolução n. 5 (BRASIL, 2009).  
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4 METODOLOGIA  

 

 A abordagem dessa pesquisa é qualitativa, do tipo estudo de caso, por compreender que 

esse tipo de investigação enfoca aspectos qualitativos, almejando compreender determinado 

problema ou questionamento pontual e específico. O mote central desse TCC é analisar as 

percepções das docentes com o uso do Sistema Apostilado em sua prática cotidiana, junto de 

crianças da pré-escola em um município litorâneo do Rio Grande do Sul. 

 Compreendendo, a partir de Lüdke e André (1994) que a pesquisa qualitativa propicia 

um contato direto, mais próximo, entre pesquisador e pesquisado, a opção metodológica 

considerada mais adequada e plausível de realização da investigação, nesse período 

pandêmico5, foi o envio de questionário on-line, pelo Google Forms, para preenchimento pelas 

docentes participantes do estudo. Segundo os autores citados, a pesquisa é como um “funil”, 

iniciando com um questionamento espaçoso e, ao longo do percurso, se tornando mais focada 

em questões determinadas que envolvem o tema pesquisado. 

A opção metodológica foi o Estudo de Caso que, de acordo com Lüdke e André é bem 

delimitado “[...] devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo” 

(1994, p.17), considerando que há sempre novas descobertas e que o pesquisador deve ter um 

olhar para novos questionamentos encontrados durante o percurso da pesquisa. Deve-se levar 

em conta também o contexto onde o estudo se situa, para compreender melhor os dados 

construídos, que no caso desta pesquisa são referentes à realidade vivenciada por 3 professoras 

com o uso do sistema apostilado em suas turmas de pré-escola com crianças pequenas de 04 a 

05 anos e 11 meses.  

Os autores referidos (LÜDKE; ANDRÉ, 1994) assinalam que o estudo de caso abre um 

“leque” de possibilidades, onde o pesquisador deve limitar os seus dados elencando o que 

abrange os seus objetivos de pesquisa e junto relatar sua vivência com a pesquisa, deixando o 

leitor mais próximo da realidade do contexto pesquisado. Assim, o estudo de caso foi escolhido 

por ser primordial para entendermos melhor tema pesquisado em uma realidade específica.  

Nesse sentido, várias foram as considerações que levaram a essa escolha de 

procedimento de coleta de dados: a) entrevista presencial seria inviável seguindo as orientações 

de isolamento social frequentemente indicadas pelos órgãos públicos no período de pandemia 

da COVID-19 no município pesquisado; b) entrevistas virtuais poderiam ser comprometidas 

 
5 Durante a coleta de dados dessa pesquisa, o Brasil ainda encontrava-se em contexto de pandemia provocada pela 

disseminação mundial do Coronavírus, causador da COVID-19, e cumpria-se compulsoriamente as medidas de 

distanciamento social necessárias à contenção do contágio entre a população. 
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devido às oscilações de rede internet e, com isso, prejudicar as análises dos dados gerados e 

considerações posteriores; c) o Google Forms  constitui uma ferramenta de fácil elaboração de 

questionário, para preenchimento de modo prático e acessível aos respondentes e também 

permitindo um rápido recebimento dos dados gerados. 

A elaboração do questionário fundamentou-se especialmente em Maia (2020) que alerta 

sobre a importância da atenção com cada questão formulada. Para o autor, todas as perguntas 

devem ser elaboradas tendo em vista a finalidade do estudo, buscando responder aos objetivos 

da investigação. O modelo do questionário encontra-se em Apêndice (A). 

A pesquisa de campo iniciou com o contato com a Secretaria de Educação de um 

município litorâneo do Rio Grande do Sul. Após a apresentação do tema e objetivos da 

pesquisa, foi solicitado a indicação de 3 (três) docentes que utilizaram o material apostilado 

com crianças da pré-escola, na rede municipal investigada. Atualmente, elas não utilizam mais 

o material porque o uso foi descontinuado na rede de ensino, mas entendemos que essa condição 

favorecia a compreensão das percepções das docentes sobre o tema pesquisado, justamente por 

terem experimentado diferentes abordagens em seu fazer pedagógico, com e sem o material 

apostilado.  

O contato com as participantes foi feito por telefone via aplicativo WhatsApp, ocasião 

em que as professoras foram convidadas a fazerem parte da pesquisa por meio do 

preenchimento do questionário. Após a confirmação de participação, entrei em contato por 

telefone e e-mail com a SME para comunicar sobre o aceite das três professoras e agendar a 

entrega da carta de apresentação. Por e-mail, também foi enviado às participantes o link para 

acesso ao questionário e, também, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

B), o qual foi preenchido e devolvido por e-mail e WhatsApp.  

Com relação às participantes da pesquisa, compartilho no quadro a seguir alguns dados 

obtidos no questionário, os quais caracterizam o perfil das professoras que participaram do 

estudo: 
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Quadro 1 - Dados das professoras que participaram da pesquisa 

Identificação 

das 

Participantes  

Faixa Etária Formação 

Acadêmica 

Tempo de atuação na 

Educação Infantil 

Tempo de trabalho com o 

Sistema Apostilado na 

Educação Infantil 

Professora A 50 a 60 anos Pós 

Graduada 

5 a 10 anos 2 anos 

Professora B 40 e 50 anos Pós 

Graduada 

5 a 10 anos 1 ano 

Professora C 30 a 40 anos  Pós 

Graduada 

5 a 10 anos 2 anos 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

A análise de dados foi construída a partir das respostas das três professoras tendo em 

vista os objetivos específicos da pesquisa. Com relação aos limites percebidos pelo grupo 

participante da pesquisa acerca do uso do Sistema Apostilado, os dois primeiros eixos de análise 

discutem sobre didática e planejamento docente. O terceiro eixo reforça que as professoras 

consideram inapropriado o uso do material apostilado com crianças pequenas na Educação 

Infantil, pressupondo uma organização temporal que privilegia atividades conteudistas e se 

distancia das infâncias. Dessa forma, os três eixos analíticos apresentados no próximo capítulo 

compartilham a análise acerca das percepções das professoras sobre o uso do Sistema 

Apostilado na pré-escola. 

. 
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5 PERCEPÇÕES SOBRE O SISTEMA APOSTILADO NA PRÉ-ESCOLA 

          

 Nesse capítulo, apresentarei as análises realizadas com base no questionário respondido 

por três professoras de um município litorâneo do estado do Rio Grande do Sul. Nas respostas, 

as docentes relataram suas vivências, perspectivas e desafios ao usarem o Sistema Apostilado 

com suas crianças da pré-escola. 

 

 5.1 UMA DIDÁTICA APLICÁVEL E DESCONTEXTUALIZADA 

 

  O trabalho na Educação Infantil requer escuta e observação para que seja realizada uma 

didática implicada na realidade, que acolha as percepções e experiências das crianças. Todavia, 

com os dados gerados na pesquisa notamos que os sistemas apostilados apresentam uma 

didática que desconsidera tais aspectos ao se configurar como aplicável e descontextualizada. 

Nessa direção, as respostas problematizam as formações continuadas desenvolvidas 

pelo Sistema Apostilado para os docentes, como observamos abaixo a partir da professora C: 

 

As formações [realizadas pela editora responsável pelo Sistema Apostilado] 

eram de pouco aproveitamento. Muitas vezes as palestrantes engajavam-se em 

abrilhantar a apostila, falando como era bom usar a apostila, tentando fazer 

uma lavagem cerebral na gente, e esqueciam de mostrar como aplicar a 

metodologia de acordo com a realidade da criança. (PROFESSORA C, grifos 

nossos). 
  

Analisando o excerto acima, notamos as inquietações da professora acerca de como o 

Sistema Apostilado direciona à realização de um trabalho pedagógico que já se apresenta pronto 

e “aplicável”, com um currículo pré-estabelecido. A “lavagem cerebral”, indicada pela 

respondente do questionário, sinaliza que as formações propiciavam pouco diálogo entre os 

professores, bem como não promoviam a reflexão sobre o vivido com o coletivo de crianças, 

ao centrarem-se na valorização do material ofertado em um discurso que exaltava a metodologia 

proposta. 

A esse respeito, Barbosa, Gobbato e Boito (2018) nos apresentam, a partir de seus 

estudos sobre o livro didático, que a utilização de materiais prontos pode transformar a docência 

em uma ação sem autoria. Tal entendimento corrobora com uma das respondentes, como 

podemos observar no trecho abaixo:   

 

[...] acredito que as professoras têm muito mais criatividade para colocar a 

BNCC em prática [que não seja com uso do Sistema Apostilado], os alunos 
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não precisam ser bitolados numa apostila. (PROFESSORA C, grifos 

nossos). 
  

É possível perceber a preocupação dessa docente acerca de como o material apostilado 

pode ser limitador da criatividade das professoras e das crianças, restringindo os direitos de 

aprendizagens — conviver, participar, explorar, brincar, expressar e conhecer-se —  previstos 

na BNCC para a Educação Infantil (BRASIL, 2018).  

Outro aspecto a ser problematizado refere-se à didática despersonalizada. Franco 

(2018), nesse sentido afirma que esse tipo de material torna-se inadequado aos processos de 

ensino, uma vez que professor e crianças são silenciados e as editoras pensam apenas em 

resultados finais. Ao analisarmos as respostas das docentes, percebemos que esse aspecto já 

descrito pela autora ainda é realidade nas escolas em que há o trabalho com o Sistema 

Apostilado na Educação Infantil. 

Na opinião das participantes, a falta de participação do professor nas decisões 

pedagógicas converge com a implementação do método apostilado nas escolas de Educação 

Infantil, conforme o trecho a seguir: 

 

Quando se trata de um trabalho em sala de aula o professor deve ser o 

primeiro a ser consultado e ouvido, pois quem irá conduzir a parte 

pedagógica será ele, então nada mais justo que seja feita da forma que o 

professor se sinta mais confortável e confiante. (PROFESSORA B, grifos 

nossos).  

 

Nessa perspectiva, Gobbato e Barbosa (2019) consideram que a didática da Educação 

Infantil deve ser constituída por meio do diálogo entre crianças, professores, instituições e 

famílias. No entanto, a docente participante dessa pesquisa relata o oposto ao referir-se ao 

processo de implantação do Sistema Apostilado, manifestando insatisfação por não ter sido 

“ouvida” nem participado da escolha da metodologia adotada pela escola. A determinação de 

“cima para baixo” faz com que o docente tenha que trabalhar com um material que foi definido 

por outras pessoas, que não vivenciam sua realidade, sem ser escutada sobre o que pensa a 

respeito. Os trechos abaixo reforçam essa ideia: 

  

[O Sistema Apostilado] Foi utilizado na minha turma de pré B em 2019, a 

SMEC deixou uma caixa no final do mês de abril na minha escola, e eu tive o 

primeiro contato com o livro, onde levei o do professor para casa para 

poder ler e me inteirar do assunto e das atividades do mesmo! 

(PROFESSORA B, grifos nossos). 

  

Antes de implantar um sistema de ensino, as secretarias de educação 

deveriam contatar seus professores, e CME municipal para saber se é 
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válido ou não. Apostila é um método ultrapassado [...]. É triste ver em 

pleno 2021, professores obrigados a trabalhar de determinada maneira. 

A impressão que me passa é que o governo quer criar robôs, que não 

pensem nem reclamem, apenas executem o que foi programado de acordo 

com o "manual de instruções" (apostila). (PROFESSORA C, grifos nossos). 
  

Notamos mais uma vez que o Sistema Apostilado encaminha para uma abordagem 

didática tecnicista e diretiva. Conforme Franco (2018), a venda de materiais apostilados altera 

o sentido de educação e a transforma em um capitalismo cultural, onde silencia a didática crítica 

e dialogal, limitando as possibilidades de diálogo e reflexão conjunta. 

 As respondentes também nos indicam que o uso da apostila direciona ao trabalho 

pedagógico descontextualizado, indo de encontro com o que sinalizam os documentos legais 

para a etapa da Educação Infantil — DCNEI e BNCC — sobre a importância de um trabalho 

com a participação das crianças. 

 Nessa direção, percebemos que as respostas indicavam o quanto a apostila desconsidera 

uma artesania na didática, isto é, favorecem práticas de execução de um roteiro de ações do 

professor e das crianças, em que cada um trabalha individualmente e não há necessidade de 

troca de conhecimentos e criação compartilhada, pois já existe um percurso todo traçado de 

antemão (GOBBATO; BARBOSA, 2019, p. 359).  

Dessa forma, um aspecto que não pode ser minimizado nessa discussão é que o método 

apostilado vem transformando cada vez mais o ensino em um “mercado industrial”. Autores 

como Motta (2001) e Silva (2020) argumentam que o Sistema Apostilado relaciona-se a um 

grande influência do mercado editorial, que traz uma suposta eficiência e modernização. No 

entanto, os materiais oferecem pacotes prontos de “conhecimentos” de maneira metódica, 

habilidosa e lógica, ou seja, o Sistema Apostilado suprime o pensamento e faz o indivíduo 

perder sua criatividade, não pensando na formação integral do sujeito crítico. 

Na lógica mercadológica, o Sistema Apostilado apresenta uma didática aplicável e 

descontextualizada, isto é, distante da realidade das instituições, negligenciando a escuta e a 

participação, tanto das crianças, quanto dos professores. 

 

5.2 UM PLANEJAMENTO QUE SE AFASTA DA ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

O planejamento pedagógico, quando embasado no método apostilado, distancia-se do 

que é apresentado nos documentos legais (BNCC, DCNEI), que nos indicam que as crianças 
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devem ser o centro do planejamento, levando-se em consideração os aspectos culturais e sociais 

dos contextos nos quais elas estão inseridas (BRASIL, 2009).  

Ostetto (2000) afirma que a elaboração do planejamento “depende da visão de mundo e 

de criança, de educação, de processos educativos que temos e que queremos” (p.02). Nesse 

sentido, inquieta-nos compreender quais concepções de criança e Educação Infantil alicerçam 

o planejamento que compõem os sistemas apostilados. Será que a realidade das crianças de uma 

rede de ensino é igual a de outra rede? A pluralidade cultural pode ser contemplada nos 

materiais que trazem um planejamento único para vários contextos? 

 Consideramos que o Sistema Apostilado, com seu pensamento generalizável e 

atividades uniformes, se afasta das realidades locais e culturais das crianças e docentes. Ao 

trabalhar com base nas apostilas, o professor acaba seguindo um planejamento elaborado pelos 

autores dos materiais, centrando-se em um ensino prescritivo e padronizado, ao invés de basear-

se na leitura de contexto, na singularidade da turma em que está atuando. Os excertos abaixo 

sinalizam o afastamento entre o que está proposto pelas editoras e a realidade contextual: 

  

Com o Sistema Apostilado fomos enfrentando vários desafios, pois muitas 

vezes os conteúdos não se inseriam em nossas realidades, tínhamos que 

adaptar, buscar recursos para dar uma aula de qualidade. (PROFESSORA A, 

grifos nossos). 

  

[...] pois o livro está acima da realidade da escola em que trabalho [...] Eu 

procurava sempre utilizar o livro complementar com atividades que eu 

pesquisava que acreditava estarem mais de acordo com a realidade dos 

alunos [...] (PROFESSORA B, grifos nossos). 

  

[...] muitos alunos têm contato mínimo com livros, e o primeiro desafio foi 

ensinar os alunos a localizar as atividades no livro. (PROFESSORA B, 

grifos nossos). 
  

As inquietações relatadas pelas docentes retratam a dificuldade de utilização da apostila. 

No terceiro excerto, a dificuldade em “localizar as atividades no livro” indica a aproximação 

da apostila com o papel de aluno e, por consequência, o afastamento do fazer pedagógico 

docente apoiado em uma concepção de criança como sujeito, que brinca e produz cultura, tal 

qual nos indicam as DCNEI (BRASIL, 2009). 

As apostilas tem foco no ensino de conteúdos, são repletas de atividades voltadas à 

leitura e escrita, visando um resultado e deixando em segundo plano um planejamento que 

valorize as especificidades da educação das crianças pequenas (BRASIL, 2009). 
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O planejamento com o uso da apostila passou a ser mais complexo, pois 

muitas vezes este sistema restringe as possibilidades, deixando de lado o 

brincar, o lúdico, que é primordial na educação infantil, sempre tive 

cuidado para que isso não acontecesse e a aprendizagem se desse de uma 

forma prazerosa. (PROFESSORA A, grifos nossos).  
 

A afirmação da docente demonstra o quanto a apostila não contempla a brincadeira 

como princípio pedagógico importante na Educação Infantil. Se analisarmos as apostilas, 

iremos encontrar propostas envolvendo a brincadeira, mas em uma direção preparatória para a 

etapa seguinte, isto é, de modo instrumental e direcionada à alfabetização. Dessa forma, voltada 

à antecipação do Ensino Fundamental, a apostila não deixa a criança ter liberdade para criar, 

recriar e imaginar o mundo da sua forma.  

Nessa perspectiva, Barbosa, Gobbato e Boito (2018) indicam em suas pesquisas que as 

brincadeiras aparecem nos livros didáticos como propostas intencionais, com antecipação da 

aprendizagem de conteúdos. As autoras também demonstram que as propostas envolvendo 

situações de interação, sugeridas nos livros, acontecem de modo descontextualizado e 

predefinido. Relato similar também foi identificado na resposta abaixo: 

 

Na Educação Infantil tem excelentes professores que podem propor melhores 

aulas do que as apostilas, onde se pode interagir, construir vínculos e assim 

produzir conhecimento e cultura. (PROFESSORA A, grifos nossos). 
 

Consideramos, a partir do apresentado, que a apostila traz um planejamento pronto que 

não atende às necessidades tanto de professores quanto das crianças, desconsidera seus 

interesses permeados pela cultura que os constituem. A abordagem do Sistema Apostilado 

com suas propostas generalizadas negligencia a capacidade criadora das professoras e sua 

formação pedagógica para atuar com as crianças pequenas. Isto é, o planejamento pré-definido 

da apostila substitui a leitura de contexto e as escolhas didáticas e metodológicas que dela 

decorrem, distanciando-se das especificidades dos contextos. Então, conforme o apresentado, 

os materiais apostilados focados em um ensino conteudista separam as crianças do que lhes é 

próprio na Educação Infantil.  

   

5.3 UM TEMPO ACELERADO E DISTANTE DAS INFÂNCIAS 

 

Compreendemos que o tempo e sua organização é algo primordial na ação pedagógica 

com crianças pequenas na Educação Infantil. Entender que a criança é sujeito e que devemos 
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respeitá-la em seus limites e possibilidades também pressupõe considerar que cada uma tem o 

seu tempo no processo de aprendizagem.  

Nos dados gerados na pesquisa, identificamos a inquietação das professoras com relação 

ao tempo pré-estabelecido para conclusão das apostilas, indicado pelas editoras e SME. Como 

exemplo, esse aspecto esteve presente no questionário respondido por uma participante da 

seguinte maneira: 

 

Foi imposto pela SMEC e cobrado para que nós professores déssemos 

conta de terminar uma apostila em 2 meses, o que foi muito complicado, 

pois além de ser um sistema ultrapassado, não tínhamos tempo para 

explorar da maneira correta. (PROFESSORA C, grifos nossos). 

 

No excerto acima, podemos observar que a palavra “imposto” e a expressão “dar conta” 

aparecem na resposta da docente relacionadas à exigência da SME quanto ao trabalho com o 

material apostilado e a imposição de um ritmo acelerado. Além de restringir a liberdade do 

planejamento desse educador, impondo algo pronto e pré designado, o trabalho com a apostila 

implica um tempo limitado e pré-determinado a ser cumprido para conclusão das atividades. 

Ao contrário, na educação das crianças pequenas, o tempo não pode ser organizado de 

forma rigorosa, pois devemos compreender que cada sujeito apresenta processos de 

desenvolvimento e aprendizagem distintos. Se acelerarmos esse processo desconsiderando o 

espaço e tempo das crianças, automaticamente estaremos antecipando fases de aprendizagens 

e indo contra os documentos legais e norteadores da etapa da Educação Infantil. 

Nesse sentido, compartilhamos trecho de outro questionário que reforça a problemática 

que há em torno da organização temporal com a utilização do Sistema Apostilado: 

 

[...] foi muito mal conduzido, pois foi imposto, só o que eu ouvia era que eu 

tinha que vencer o livro, completar ele da forma que fosse, sem se 

preocupar se os alunos estavam obtendo um resultado satisfatório ou não. 

(PROFESSORA B, grifos nossos). 

 

Autores como Barbosa, Gobbato e Boito (2018) indicam o quanto na Educação Infantil 

a vivência das propostas com materiais didáticos como o Sistema Apostilado apressam a 

infância, as descobertas das crianças, deixando de lado o lúdico e as brincadeiras. Esse tipo de 

material centra-se na priorização “de tarefas que se encerra com produtos avaliáveis” 

(BARBOSA, 2013, p. 216). 

As reflexões acima são também legitimadas nos documentos norteadores da etapa da 

Educação Infantil, que salientam que cada criança tem o seu tempo e devemos respeitá-las. 
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Seria possível respeitar as crianças e seus tempos e “vencer o prazo” preenchendo 

completamente a apostila em uma organização temporal fixa como períodos estanques? 

Podemos perceber que não, pois a utilização da apostila com seu rigor e cerceamento de 

tempo vem acompanhada do reduzido espaço de participação das crianças, do acolhimento do 

que elas nos indicam e do que emerge nas relações no seu cotidiano. Além disso, o Sistema 

Apostilado também se afasta da especificidade da Educação Infantil na medida em que prioriza 

a instrução e sistematização de conhecimentos em detrimento das experiências das crianças, 

conforme indicado abaixo: 

 

Não considero o Sistema Apostilado apropriado para Educação Infantil, a 

criança ficar sentada horas, copiando uma resposta que foi dada 

previamente, ela só repete não aprende. (PROFESSORA A, grifos nossos). 

 

         É destacado pela professora o quanto prevalece na apostila uma abordagem didática 

centrada na repetição — “ela só repete e não aprende” — e limitadora corporalmente — “ficar 

sentada por horas” —, que desconsidera a corporeidade, criação, interpretação e imaginação 

das crianças. Desse modo, o trabalho com o Sistema Apostilado desconsidera os direitos de 

aprendizagens indicados na BNCC para a Educação Infantil: “Conviver, Brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se” (BRASIL, 2018). 

A Educação Infantil, conforme já afirmado, não é uma etapa preparatória voltada à 

alfabetização. O currículo, nessa etapa, deve contemplar práticas, experiências e saberes das 

crianças em articulação com os conhecimentos produzidos pela humanidade (BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, é primordial na ação docente garantir tempo para propostas que envolvam a 

narração, o imaginário infantil e a construção de culturas infantis, conforme exposto abaixo: 

 

Acredito que a criança deve aprender de acordo com a sua realidade, levando 

em conta o imaginário infantil. Gosto muito de trabalhar com histórias, e 

com a apostila não tinha tempo de trabalhar como gosto. (PROFESSORA 

C, grifos nossos). 

 

A professora manifesta seu descontentamento em trabalhar com o Sistema Apostilado 

por que impossibilita que trabalhe de acordo com o que considera apropriado às crianças, como 

por exemplo, a literatura. Diferente do material apostilado, assim como os livros didáticos, os 

livros de literatura aproximam-se do universo das crianças, possibilitando imaginação, criação, 

ampliação de repertórios, de forma lúdica e prazerosa, sendo importante ponto de relação entre 

as culturas infantis e a cultura escrita. 
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Com base na análise dos dados, é notório como a criança e o tempo de infância são 

esquecidos pelo Sistema Apostilado, uma vez que a brincadeira, o imaginar e a escuta são 

ignorados na abordagem metodológica desses materiais, em suas propostas desvinculadas da 

realidade em que se inserem. Há uma organização temporal pautada na produtividade, uma vez 

que a apostila centra-se na execução de atividades no papel com vistas ao alcance de objetivos 

pré-estabelecidos relacionados a aprendizagens do Ensino Fundamental, antecipando 

conteúdos e acelerando as aprendizagens das crianças pequenas. 

Em suma, o Sistema Apostilado centrado em uma didática e aplicacionista e 

descontextualizada, com seu planejamento prescritivo que distancia-se das infâncias e apresenta 

uma organização temporal pautada na produtividade. Afasta-se das singularidades da 

identidade pedagógica da Educação infantil ao aproximar-se de um viés mercadológico que 

sustenta-se em um marketing de vendas. Ao esquecer do lúdico, das brincadeira e das interações 

e experiências das crianças e trazer um planejamento de propostas pré-estabelecidas, o material 

apostilado antecipa a alfabetização na primeira etapa da Educação Básica.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

         Após a realização desse estudo, que teve como objetivo principal estudar as percepções 

de professoras que trabalharam com o Sistema Apostilado, considera-se, com base nas análises 

das respostas do questionário enviado via google forms para três docentes de rede municipal da 

região litorânea do estado do Rio Grande do Sul, que há um distanciamento do Sistema 

Apostilado e os documentos norteadores para etapa da Educação Infantil, como BNCC 

(BRASIL, 2018) e DCNEI (BRASIL, 2009). 

Percebemos que a adoção do Sistema Apostilado traz desafios. Um aspecto a destacar 

é a falta de participação do professor quando a gestão escolar decide pela implementação do 

Sistema Apostilado para o trabalho de crianças pequenas na pré-escola sem dialogar. Os dados 

gerados na pesquisa também apontam que as práticas pedagógicas encontradas nesse material 

são prontas e pré-determinadas, direcionando o planejamento docente e deixando de lado a 

escuta à criança. 

Outro fator importante encontrado na análise dos dados é a homogeneização do processo 

educativo com uso dos materiais apostilados, tendo em vista que são trabalhadas intervenções 

e atividades comuns em contextos distintos, silenciando as diferentes culturas, especificidades 

locais, pluralidade das infâncias e particularidades das crianças. Desse modo, configura-se uma 

ação pedagógica rígida e padronizada que é elaborada desconsiderando a realidade do contexto 

em que esse Sistema Apostilado está sendo vivenciado. 

Além disso, evidenciou-se nos dados analisados do questionário a desconsideração da 

formação docente quando há o trabalho com a apostila, que configura uma didática mecanizada 

e pré-estabelecida, minimizando a capacidade do professor em planejar os encontros com as 

crianças. Conforme as participantes da pesquisa sinalizaram, a utilização das apostilas com as 

crianças da pré-escola as impede de exercer seus conhecimentos e de desenvolverem práticas 

pedagógicas que sejam apropriadas para o contexto em que estão inseridas e que sejam 

prazerosas. 

Nessa direção, com base na análise das respostas das professoras, destaca-se o fato de 

que o material apostilado desconsidera o brincar e as especificidades da infância, primordiais 

para o processo de aprendizagem das crianças pequenas conforme indicam as DCNEI 

(BRASIL, 2009) e a BNCC (BRASIL, 2018). Ao antecipar conteúdos, os materiais apostilados 
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configuram uma “preparação” ao Ensino Fundamental, pois apresentam um cronograma pré-

estabelecido com regras e tempo estimado para conclusão de cada “atividade”, com vistas a um 

suposto sucesso escolar quando “avançarem” de etapa educacional.  

Em suma, diante dos dados analisados é possível perceber que são muitas as tensões 

com o uso das apostilas na educação de crianças pequenas. Faz-se urgente compreender qual 

abordagem pedagógica e papel político envolvem o Sistema Apostilado que silencia o 

planejamento do professor e conformam um ensino transmissivo, além de homogeneizar as 

crianças e as colocar em um papel de “receptor” de conhecimento. Cabe ainda problematizar 

se os materiais apostilados são pensados e adaptados para crianças com deficiência, transtornos 

globais do conhecimento e/ou altas habilidades/superdotação. 

Apesar de estar ganhando espaço nas escolas públicas, o Sistema Apostilado não é 

apropriado para a Educação Infantil, tornando uma infância sem brincadeiras e interações, com 

um material contrário aos documentos e apressando a antecipação de fases da aprendizagem. 

Então, se faz necessário investigar as razões pelas quais tantos municípios optam por adotar 

esse sistema para abordagem metodológica com crianças de pré-escola e, nessa seara, existe 

muito para ser estudado, analisado, compreendido e discutido sobre os Sistemas Apostilados e 

suas implicações para a Educação Infantil. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO GOOGLE FORMS 
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Fonte: Autor, 2021. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado(a) professor(a), 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, de uma pesquisa sobre o 

tema “Uso do Sistema Apostilado na Educação Infantil”, que será realizada pelo(a) acadêmico(a) 

Andrius Voese, do Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul. A pesquisa tem como objetivo analisar as perspectivas e desafios encontrados pelos 

docentes com o uso desse sistema, através do olhar dos professores, e será realizada sob orientação da 

Profª Dra. Carolina Gobbato (UERGS) e coorientação da Profª Me. Crisliane Boito (UFCG). 

Ao (a) participante é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade da sua identidade e/ou 

instituições durante todas as fases da pesquisa e apresentações ou publicações que venham a ser 

realizadas. 

O material desta pesquisa será utilizado para fins de pesquisa e publicações acadêmicas, tais 

como: escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, publicação de artigo(s) em periódicos nacionais e/ou 

internacionais e de trabalhos em anais de eventos científicos, apresentação em eventos acadêmicos e de 

formação de professores. 

A qualquer momento, é assegurada ao(a) participante a liberdade de recusar ou retirar o 

consentimento de sua participação na pesquisa sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo ou 

constrangimento. O (a) pesquisador (a) compromete-se a esclarecer qualquer dúvida ou questionamento 

que eventualmente o(a) participante venha a ter no momento da pesquisa e, posteriormente, pelo telefone 

(51) 3663-9455 ou pelo e-mail carolina-gobbato@uergs.edu.br . 

 

Após ter lido como será esta pesquisa e ter esclarecido todas as minhas dúvidas, eu 

_____________________________________________________, inscrito no RG sob 

nº_________________________, CPF nº _______________________, residente na 

__________________________________________, bairro_____________________, no município de 

________________________, de forma livre e esclarecida, concordo em participar desta pesquisa. 

Assino o termos em duas vias.  

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) participante  

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Osório, ____ de ____________ de 2021. 
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APÊNDICE C - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

   

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

  

À Secretaria Municipal de Educação, 

 

Apresentamos o(a) acadêmico(a) Andrius Voese, do Curso de Graduação em Pedagogia – 

Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, solicitamos autorização 

para que o estudante realize uma pesquisa sobre o tema “Uso do Sistema Apostilado na Educação 

Infantil”, com 03 (três) professores(as) de Educação Infantil. A pesquisa tem como objetivo de entender 

as perspectivas e desafios com o uso do sistema apostilado, através do olhar das docentes e será realizada 

sob orientação da Profª Dra. Carolina Gobbato (UERGS) e coorientação da Profª Me. Crisliane Boito 

(UFCG). 

Os dados levantados nesta pesquisa estarão sob sigilo, não sendo mencionados nomes de 

participantes e/ou instituições no trabalho acadêmico, apresentação oral ou outra publicação que venha 

a ser realizada posteriormente. Será fornecido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

cada um dos participantes do estudo. O material desta pesquisa será utilizado para fins de pesquisa e 

publicações acadêmicas, tais como: escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, publicação de artigo(s) 

em periódicos nacionais e/ou internacionais e de trabalhos em anais de eventos científicos, apresentação 

em eventos acadêmicos e de formação de professores. 

Agradecemos pela colaboração e possível participação no estudo sobre o uso do sistema 

apostilado na Educação Infantil, por meio do qual almejamos trazer contribuições importantes para a 

Educação Infantil. Em caso de dúvidas, maiores informações podem ser obtidas com o(a) orientador(a) 

da pesquisa, pelo telefone (51) 3663-9455 ou pelo e-mail carolina-gobbato@uergs.edu.br. 

   

  

Osório, ____ de ____________ de 2021 

  

 


