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Goulart, Iris B. Piaget - experiências básicas para utilização pelo professor.
Petrópolis, Vozes, 1983.

Trata-se dernais uma obra de grande interesse para psicólogos, pedagogos
e especialistas em desenvolvimento da criança, bem como para outros profissio-
nais que trabalham com a população infantil. As experiências de Piaget são pro-
postas de forma acessível e ilustrada sendo agrupadas por aspecto do desenvol-
vimento mental. O texto é sobretudo didático.

O livro está dividido em três partes: 1. A psicologia como ponto de par-
tida para o ensino; 2. Os estádios do desenvolvimento cognitivo; 3. Avaliação
do desenvolvimento lógico com base nas experiências piagetianas. A primeira
parte apresenta três subtópicos como fundamentação introdutória da obra. A
segunda parte apresenta os quatro estádios da seqüência piagetiana no processo
de desenvolvimento cognitivo. E a terceira parte é subdividida em 13 subtópicos
com orientações sobre a aplicação das experiências de Piaget para avaliação do
desenvolvimento lógico. Cada subtópico apresenta a seqüência da noção a ser
experimentada com a criança, indica a faixa etária adequada, dá as prováveis
respostas e relaciona as conclusões piagetianas. A linguagem é acessível e as
ilustrações eliminam as dúvidas que poderiam existir.
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Kramer, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil. A arte do disfarce. R io de
Janeiro, Edições Achiomé Ltda., 1982.

A obra é ao mesmo tempo um questionamento quanto à pol ítica de aten-
dimento à criança pré-escolar e é, também, uma denúncia à camuflagem dos
dados em relação à real situação da infância brasileira de zero a seis anos de
idade. A autora tenta desmistificar o discurso que dá a idéia de que a pobreza
sempre existiu, que constitui uma situação natural e que não pode ser eliminada,
mas apenas compensada. O estudo de Kramer, tema de tese de mestrado, faz
uma análise histórica do atendimento à criança brasileira, no capítulo 2, apresen-
tando-a em duas fases: uma anterior ao ano de 1930 e outra de 30 a 1980, após
uma descrição das diversas concepções da infância e sua evolução histórica
através dos tempos que é apresentada no quadro téorico do primeiro capítulo.

O terceiro e último capítulo discorre sobre a política de educação pré-esco-
lar no Brasil e faz uma síntese dos aspectos: diagnóstico da situação pré-escolar
brasileira, legalização, diretrizes políticas e educação compensatória. Conclui a
autora que a infância é vista de forma isolada e seu atendimento é estratificado;
que a educação pré-escolar brasileira é direcionada por Legislação ambígua e
ineficiente para a maioria da população infantil; e que são imprescindíveis pes-
quisas e estudos sobre a criança de zero a seis anos e sobre os programas de edu-
cação pré-escolar nos diversos níveis sócio-econômicos. Propõe a autora que
todas as crianças de zero a seis anos tenham atendimento adequado garantido
dentro das reais necessidades da população infantil, das comunidades e dos pro-
fessores. Ainda sugere que o trabalho pedagógico da pré-escola seja a partir do
que a criança é, possibilitando assim a compreensão do mundo e da realidade
onde ela vive.

Este livro é de grande utilidade pedagógica e particularmente enriquece-
dor pela diretriz histórica assumida na sua elaboração. ~ um bom auxiliar na
programação de qualquer tipo de atendimento à criança de zero a seis anos de
idade e de especial valia na formação de profissionais que atuarão junto à popu-
lação infantil brasileira.

Pré-Escola Hoje. Boletim Informativo da OMEP - Brasil - São Paulo. Rua
Marquês de ltú, 95 - Conj. "O" - CEP 01223 - São Paulo, São Paulo. 1982,
16 páginas.

O "educar não prevê segregação, mas sim integração!" com este frontispí-
cio é lançada a Revista Pré-Escola Hoje, brilhante iniciativa da Organização
Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP - Brasil - São Paulo) que tem como
objetivo possibilitar a todas as pessoas que lidam com a criança em idade pré-
escolar, uma melhor compreensão do mundo infantil nas reflexões sobre temas
pertinentes ao trabalho de profissionais da área de educação e de muitas outras
áreas afins. ~ portanto, uma publicação interdisciplinar que contém artigos de
autores empenhados no desenvolvimento da criança brasileira.
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o primeiro número deste periódico bimestral, editado por Promot.c. l.Id I,

apresenta os temas: Adaptação à Escola: uma vivência de pais e filhos, ar t IIJO d I

autoria de Ana Oueluz; Falta às aulas: quem são os responsáveis, escrrro 11 I t

Redatora-Chefe Maria Cecília Garcindo de Sá; A expressão infantil dentro cI,
escola: aprendizado e arte que é um registro de considerações sobre a criança
emitidas pela fonoaudióloga Nadir de Campos Alcântara; O jogo dramático
infantil: um recurso pedagógico, considerações expressas pela pedagoga Suely
Moreira Pisetta. Como fecho a Revista apresenta ainda comentários sobre
Criança que bate, criança que apanha: como lidar com a agressividade que
sempre explode e Brincadeiras & Habilidades. Na última página, um trecho
sobre Escolinha é importante? assinado por Rita Rinaldi.

Desta maneira, surge um novo periódico de primordial importância para
educadores, pais e demais leitores interessados no desenvolvimento da criança.
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