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Como o objetivo de detectar e analisar as diferentes metodologias
desenvolvidas na educação Pré-escolar em nosso estado e contribuir com
uma proposta metodológica baseada na realidade local e tendo como
paradigma as contribuições do epistemólogo Jean Piaget..

Estudou-se sistematicamente as instituições SESI, SEDUC e SEMED que
são as que atendem a um número maior de crianças.

O estudo e análise de materiais conseguidos nessas instituições nos remetem
a duas concepções mais predominantes: A assistencialista e a Compensatória
em alguns momentos tentou-se uma concepção Construtivista.

A concepção assistencialista que se confunde com o prórprio surgimeto da
pré-escola esteve presente nas três instituições, sendo que continua muito
presente nas escolas municipais que são mais periféricas e atendem a clientela
mais pobre, onde a preocupação central é fornecer abrigo, alimentação e
cuidados mínimos de higiene as crianças.

A concepção compensatória que surgiu devido ao fracasso do ensino de
primeiro grau também esteve presente nas três instituições, sendo bastante
mascarados por trás de propostas bem elaboradas, que objetivava o
desenvolvimento global da criança, no entanto, uma análise mais profunda
se percebe o intuito de preparar a criança para séries seguintes, reduzindo a
função do ensino de pré-escola.

A concepção Construtivista também aparece nas três instituições sendo
bastante distorcidas em alguns momentos, no entanto, no PROEPRE
(Programa de Educação Pré-escolar) foi onde se tentou de uma forma mais
sistemática, implementar uma proposta que oferecesse condições para que
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as crianças desenvolvessem plenamente suas potencialidades e assim, se
tomassem mais criativas e felizes. O PROEPRE abrangeu SEDUC e SESI
sendo mais eficaz na SEDUC.

No entanto, por motivos políticos, esse programa foi desativado e retorna-
se novamente a consepção compensatória, mesmo que traga imbutido um
discurso construtivista, porém, os estudos e cursos de capacitação dentro
dessa proposta são irrisórios e tem como consequência o abandono do pro-
fessor e do ensino pré-escolar em nosso estado.
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