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Resumo: 

Essa pesquisa se propõe a relacionar o que alguns autores têm apontado sobre a disciplina de 

estágio no curso de Pedagogia como campo de pesquisa e de formação do professor, 

considerando a epistemologia da prática (PIMENTA, 2005/2006), aos estudos da sociologia da 

infância (SARMENTO e GOUVEA, 2008). Considerando que, no Brasil, o atendimento escolar 

para crianças de 0 a 6 anos é integrado à área da Educação apenas em 1996, com a Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, parece pertinente que se investigue a formação 

inicial, procurando perceber como os docentes em formação compreendem a infância e a 

necessidade de apresentar o mundo letrado às crianças sem que se perceba um caráter 

propedêutico nas ações de letramento na educação da pequena infância. Como metodologia, 

essa pesquisa se propôs relacionar registros de relatório de estágio com reflexões sobre a 

gramática da infância (SARMENTO e GOUVEA, 2008) e sobre leitura (HEBRARD, 2001). 

Considerou-se o processo de supervisão do estágio no que se refere a: sua dinâmica; o uso de 

livros; as estratégias usadas pelas crianças para ler os livros, e os significados que esses 

adquiriam para as crianças e suas famílias quando emprestados para elas. A partir da produção 

de conhecimento que resulta das indagações da sociologia da infância, nota-se que as crianças 

tanto reproduzem como interpretam condutas e comportamentos, sendo produtoras de cultura 

(SARMENTO, 2008). Considera-se o que foi observado nas interações com as crianças e entre 

as crianças durante as sessões de intervenção do estágio numa escola de educação infantil da 

rede pública de ensino como contribuição para a formação docente, principalmente no que 

concerne à importância da interlocução na sala de aula. Dessa forma, é possível sustentar a 
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importância do estágio nos moldes como se estrutura na universidade em questão, o que está 

descrito no artigo, sustentando um modo de trabalho pedagógico no Ensino Superior, tanto pela 

prática de ensino que os estudantes realizam durante o estágio, como pelos diálogos entre 

professor formador e professor em formação como estratégia de pesquisa, sustentado o lugar de 

saber na articulação entre teoria e prática.  

Palavras-chave: 
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A polêmica em torno da alfabetização nas creches e pré-escolas ganha novas cores quando se 

consideram os livros de literatura infantil. O Ministério da Educação (MEC), através do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) selecionou livros para a educação infantil em 2008, dando 

oportunidade para que aconteçam práticas de leitura nessa fase da escolarização das crianças. Para as 

investigações sobre o processo de letramento de crianças em instituições de educação Infantil, a 

disciplina do estágio supervisionado no curso de Pedagogia tem se revelado campo importante para a 

pesquisa, entrelaçando objetivos de estagiários e formadores de estagiários, no que se refere à 

produção das crianças a partir do acesso aos livros, tendo em vista a formação docente.  

Como as condições materiais que garantem a presença dos livros de literatura em escolas de educação 

infantil são uma conquista recente, o estágio tem-se revelado campo de pesquisa tanto para estagiários 

como para formadores de estagiários, principalmente sobre as condições de acesso aos livros e sobre 

como as crianças fazem suas leituras. Considerando que a epistemologia da prática pressupõe a análise 

de dados e situações concretas (PIMENTA, LIMA, 2005/2006) e tendo em vista proposições para a 

prática docente que não se baseiam apenas em ensino técnico, esse artigo teve como objetivo 

relacionar registros de relatório de estágio com reflexões sobre a gramática da infância (SARMENTO 

e GOUVEA, 2008) e sobre leitura (HEBRARD, 2001), percebendo como o estágio pode contribuir 

para a formação docente no que se refere ao letramento na educação infantil. Sua escrita é um diálogo 

entre resultados de um estágio relatado por um docente em formação e considerações teóricas de uma 

professora formadora. Considerou-se o processo de supervisão do estágio quando foram observados: o 

uso de livros de literatura infantil; as estratégias usadas pelas crianças para ler os livros, e os 

significados que os livros adquiriam para as crianças e suas famílias quando foram emprestados para 

elas. A partir da produção de conhecimento que resulta das indagações da sociologia da infância, nota-

se que as crianças tanto reproduzem como interpretam condutas e comportamentos, sendo produtoras 

de cultura (SARMENTO, 2008).  

Por um lado, a parceria entre a universidade e as escolas é importante para a experiência dos 

estagiários, contribuindo para a formação de futuros pedagogos. Por outro, a forma como o estágio é 
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realizado, no caso do curso de pedagogia em questão, com a participação do professor formador 

supervisionando as ações dos estagiários, acaba por ser campo para a pesquisa, compreendendo que os 

resultados das intervenções propostas para as escolas podem ser analisados, o que contribui tanto para 

a produção de conhecimento sobre a formação docente como sobre a infância. O estágio fica a meio 

caminho entre ensino, pesquisa e extensão, porque os estagiários põem em prática o que aprenderam 

no curso de Pedagogia, a realidade das escolas é conhecida e espera-se que o estágio contribua com 

propostas pedagógicas para as instituições.  

A questão principal desse estudo é como o estágio proporciona experiências, de modo que os 

estagiários possam compreender a importância de olhar para as crianças como sujeitos que têm muito 

a ensinar e contribuir para o processo de sua formação. Considera-se que os livros do PNBE abrem 

possibilidades para as escolas, no sentindo de favorecer uma maior interação entre família e escola, 

literatura e brincadeira, brincar e ler. 

A disciplina do estágio observada tem como pressuposto a articulação entre teoria e prática. Nesse 

sentido, algumas disciplinas do curso de pedagogia em que está inserida têm contribuído para a 

formação docente no que se refere ao desenvolvimento do estágio, tais como a literatura infantil 

(disciplina eletiva), a metodologia da pesquisa e jogos e brincadeiras (conhecimentos relacionados a 

disciplinas obrigatórias), assim como as disciplinas específicas de sua grade curricular referentes à 

educação infantil: Fundamentos da Educação Infantil e Propostas Pedagógicas e Saberes e 

Metodologias da Educação Infantil I e II. 

A disciplina de estágio na educação infantil se estrutura a partir de alguns encontros coletivos, quando 

alunos são orientados por todos os professores que acompanharão os estagiários. A princípio, são 

promovidos debates sobre as expectativas e sentimentos dos docentes em formação frente ao trabalho 

que realizarão com as crianças e sobre algumas questões éticas relacionadas tanto ao atendimento às 

crianças como às parcerias com os profissionais das escolas que acolherão o estágio.  

É importante considerar as expectativas que os estagiários têm ao ir a campo para realizar o estágio. 

São relatados receios de como serão recebidos nas instituições, se os projetos serão bem aceitos pela 

professora da turma onde vão estagiar, pelas coordenadoras e principalmente, se as crianças vão gostar 

das propostas e como vão receber os estagiários. 

Os estudantes entendem o estágio como ponto principal de sua formação enquanto sujeitos que já 

são/se tornarão professores e deverão ter um mínimo de experiências na área da docência para saber 

solucionar algumas situações que surgem no dia a dia no interior das escolas. O estágio contribuiu 

para sua formação na medida em que são orientados e têm um especialista na área para ajudar em seus 

conflitos e no uso das teorias estudadas em outras disciplinas. Ostetto afirma que  

 



4748 

 

A formação do professor envolve muito mais que uma racionalidade teórico-técnica, marcada 

por aprendizagens conceituais e procedimentos metodológicos. Há, no reino da prática 

pedagógica e da formação de professores, muito mais que um domínio teórico, competência 

técnica e compromisso político. Lá estão histórias de vida, crenças, valores, afetividade, 

enfim, a subjetividade dos sujeitos implicados.  (OSTETTO, 2008, p. 128)  

 

Como reflete a autora, a formação docente envolve práticas que proporcionam vivenciar para 

compreender as diversidades de problemas e conflitos que existem na escola e que, como sujeitos em 

formação, é necessário que os estagiários compreendam. Esse chamado a participar do trabalho nas 

escolas mexe com os sentimentos e expectativas dos estagiários.      Outro aspecto a destacar é a 

observação do dia a dia com as crianças e o que os estagiários aprendem com elas.  

Inicialmente, para conhecer as escolas e as crianças, são feitos observações e registros das 

características da instituição campo de estágio e das características das turmas que serão atendidas 

pelas duplas de estagiários nas quais o grupo maior se divide para poder atuar nas diferentes salas de 

aulas das escolas, ou em seus diferentes espaços tais como brinquedotecas, espaços de livros, pátio etc. 

Nessa etapa, é feito o levantamento de necessidades que justifiquem o planejamento das ações que 

serão desenvolvidas durante o estágio. Para tanto, são feitas entrevistas a coordenadores, diretores e 

professores, procurando conhecer o perfil sócio econômico das famílias atendidas pela instituição, sua 

história, seu projeto político pedagógico, sua estrutura física e outras informações necessárias à sua 

caracterização. O grupo dos estagiários, em média doze alunos, é acompanhado por um professor 

orientador, que faz as mediações necessárias entre os estagiários e os profissionais da instituição 

parceira do estágio. Também são entregues documentos para protocolar a entrada dos alunos nas 

escolas, com informações sobre o período do estágio, nomes e informações para contato e informações 

sobre a universidade, formalizando o fato de que serão feitos relatórios e artigos sobre as atividades 

desenvolvidas na escola durante o estágio. Ao final desses primeiros encontros, é marcada uma 

reunião para apresentação dos planejamentos e são feitos acordos necessários para que haja integração 

entre os interesses dos estagiários e das escolas.  

O planejamento é baseado nas observações realizadas e tem justificativa teórica e empírica. São 

planejadas quatorze sessões. Sendo possível que aconteçam feriados ou outros contratempos, é 

esperado que pelo menos dez sessões aconteçam. Nessa etapa, são feitas orientações individualizadas 

para amadurecimento dos projetos, para que possam ser apresentados para coordenação e professores 

da escola campo do estágio.  

A reunião de apresentação dos projetos é feita com a presença do professor orientador do estágio, de 

todos os estagiários, da coordenação ou de alguém ligado à direção da escola e dos professores das 

turmas que serão atendidas pelos estagiários. Esse é um momento muito importante, pois são feitos 
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acordos e compromissos, tais como: o horário mais propício às ações dos estagiários de acordo com o 

planejamento semanal dos professores; o uso de materiais que a instituição pode disponibilizar (livros, 

tintas, papéis, cópias, etc). Caso seja necessário, de acordo com o retorno dos profissionais da 

instituição, os planejamentos são revistos. 

Como os professores orientadores acompanham os estagiários nas escolas, muitas são as estratégias de 

supervisão, como por exemplo: encontros coletivos numa sala disponibilizada pela escola, 

observações das atuações dos estagiários com as crianças, orientações individualizadas, análise de 

registros fotográficos, conversas com a coordenadora da escola e com os professores. Nessa etapa, 

alguns ajustes nos planejamentos são feitos e refletem o aprendizado dos estagiários frente à 

receptividade das crianças e às condições efetivamente encontradas para a realização do trabalho.  

Normalmente são planejadas algumas sessões para a integração entre as turmas das escolas, o que 

reflete também a integração do grupo de estagiários. Não é o que comumente se chama “culminância” 

de um projeto, pois essas sessões são seguidas por avaliações com as crianças, para que possam ser 

percebidos os significados que elas atribuem a essas atividades de socialização entre crianças de 

diferentes turmas.  

No último dia de estágio, as despedidas são necessárias. Assim, algumas vezes pode haver a 

colaboração dos profissionais ligados à nutrição das crianças para que um bolo seja confeitado com 

elas, tornando a última sessão mais festiva. As soluções para essa festa de encerramento variam de 

acordo com o que foi executado: projetos em que a música prevalece podem ter um baile, aqueles em 

que os registros plásticos das crianças ganham destaque podem resultar numa exposição, enfim, 

muitas são as soluções encontradas. A tônica é de confraternização entre as turmas atendidas e entre o 

grupo do estágio, deixando claro que é uma despedida.  

O registro final do estágio em forma de relatório demanda mais alguns encontros entre orientadores e 

alunos. O relatório final é feito em etapas. Nele, estão a parte inicial de caracterizações da escola e da 

turma, as justificativas para o planejamento e o planejamento efetivamente. Como as sessões devem 

ser registradas e analisadas, teoria e prática se articulam na escrita do relatório. As considerações 

finais indicam como os estagiários se afetaram pelo estágio e o que observaram de impacto nas 

crianças, nas famílias e na escola.  

Duas sessões mais significativas são escolhidas para serem apresentadas no seminário, momento de 

socialização dos resultados entre os docentes em formação, com a participação de profissionais das 

escolas, que recebem uma cópia de cada relatório. A apresentação segue a organização do relatório, 

mas como cada dupla de estagiários tem quinze minutos para apresentá-lo, o tempo maior é dedicado 

ao planejamento e aos resultados obtidos. 
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No caso do estágio aqui analisado, foram encontrados os livros do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE) selecionados para a educação infantil, entre outros. As escolas demonstraram bastante 

interesse em trabalhar com esses livros. A seleção dos livros foi feita a partir das leituras que os 

estagiários realizaram, para que soubessem com o que estavam trabalhando e selecionassem aquilo 

que nos acervos das escolas de educação infantil tivesse a ver com seus projetos: duplas que 

trabalharam com contos de fadas selecionaram livros desse gênero; aquelas que privilegiaram cantigas 

selecionaram materiais para esse fim; algumas duplas preferiram variar os gêneros, selecionando 

livros de poesia, ilustração, pequenas histórias, contos clássicos etc. No caso aqui analisado, foram 

escolhidas histórias ambientadas na floresta como fio condutor das sessões com as crianças. 

A escola em questão demandou que fossem realizados empréstimos de livros. Para tanto, foi elaborada 

uma carta para as famílias participarem da proposta, lendo os livros com as crianças em casa e 

realizando registros sobre essa experiência. Para registros dos empréstimos e devoluções, foi feita uma 

tabela de dupla entrada com os nomes das crianças e os títulos dos livros selecionados, para controle 

coletivo com as crianças dos empréstimos e das devoluções dos livros.  

Além do empréstimo de livros, os estagiários desenvolveram as sessões de acordo com o planejamento 

do projeto “Histórias no caminho da floresta”.  Para caracterizar o trabalho com os livros, a cada 

sessão as crianças tiveram acesso a eles, podendo fazer suas explorações livremente. Os estagiários 

também organizam sessões de leitura, muitas vezes usando elementos descobertos a partir dos 

interesses das crianças, sempre dando destaque ao livro. As crianças também foram convidadas a 

narrar histórias com os livros. 

Seguindo a rotina organizada com pré-leitura, leitura e pós-leitura, as sessões aconteceram de acordo 

com os pressupostos de um projeto na educação infantil que iniciam despertando o interesse e a 

curiosidade das crianças, para que os estagiários propusessem ampliações dos diálogos e das 

interpretações das crianças, terminando em registros plásticos, narrativos, musicais, jogos ou 

brincadeiras. 

A logística ou metodologia do projeto na educação infantil contempla um movimento maior que 

acompanha as sessões de intervenção e movimentos diários, que acompanham as ações realizadas com 

as crianças. Não é suficiente iniciar o projeto com os livros despertando o interesse das crianças 

apenas num primeiro encontro: cada movimento proposto no contato com as crianças é como um 

miniprojeto que se inicia, da participação nas rodinhas à realização dos registros.  

 A metodologia dos projetos é fundamental, pois muitas vezes são observados comandos dos adultos 

baseados exclusivamente na disciplina. Espera-se que as crianças sentem-se em rodinhas apenas por 

obedecer a uma ordem. Acreditando que as crianças podem ter seu interesse despertado a cada ação 

proposta, sentar na rodinha pode ser um convite.  “Vamos ouvir uma história?” é uma proposta que as 
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crianças entendem perfeitamente e logo se interessam, acabando por irem para a rodinha porque 

querem participar e não por pura obediência, por exemplo. Aquelas crianças que continuam entretidas 

com outros afazeres, acabam se interessando, quando percebem que uma história começa.  

Ao longo das sessões de intervenção, a capacidade de comunicação com as crianças é ampliada com a 

produção de registros do que elas realizam. Nesse sentido, a partir da produção de conhecimento que 

resulta das indagações da sociologia da infância, nota-se que as crianças tanto reproduzem como 

interpretam condutas e comportamentos, sendo produtoras de cultura (SARMENTO, 2008). A 

compreensão das crianças como atuantes na sociedade vem se traduzindo na perspectiva dos estudos 

da criança, de orientação socioantropológica, que buscam revelar o mundo cultural das crianças e 

compreendê-las como sujeitos socialmente capazes. A observação e análise do que produzem têm 

contribuído para a formação docente, através do estágio e da pesquisa. Nessa via, o trabalho com a 

literatura tem se revelado importante ferramenta de ampliação da linguagem das crianças. 

A pesquisa se constitui na medida em que é possível perceber as estratégias das crianças para lidar 

com a cultura. Para Sarmento (2008), as crianças desenvolvem suas próprias explicações sobre o 

mundo, criando juízos, interpretações e condutas infantis que contribuem para a configuração e a 

transformação das formas sociais. Não são só os adultos que intervêm junto às crianças, mas elas 

também intervêm junto aos adultos. “As crianças não recebem apenas uma cultura constituída que lhes 

atribui um lugar e papéis sociais, mas operam transformações nessa cultura seja sob a forma como a 

interpretam e interagem, seja nos efeitos que nelas produzem a partir de suas próprias práticas” 

(SARMENTO e GOUVEA, 2008, p.29).  

Gouvea (2007) destaca alguns aspectos da gramática infantil tais como a função simbólica, o brincar, a 

imitação, a imaginação, a repetição, a beleza e as interações nos grupos de pares. Alguns aspectos 

dessa gramática da infância puderem ser observados durante a realização do projeto de estágio e serão 

aqui analisados, a partir do que foi registrado no relatório do estágio.  

Na medida em que eram desenvolvidas as sessões planejadas, foi possível ver o quanto eram 

significavas para as crianças suas confecções, suas falas e suas perspectivas em relação a cada 

momento vivido com os estagiários. Nesse sentido, vale destacar alguns eventos. Na sessão em que foi 

realizada a leitura do livro “O lobo e os três cabritinhos”, foi solicitado às crianças que reproduzissem 

com massa de modelar algo que lembrasse a leitura. O material necessário foi distribuído em cada 

mesa e cada criança começou a confeccionar seu trabalho. Quando as crianças mostravam o que 

tinham produzido, foi possível observar elementos distintos que há em cada produção e a riqueza que 

todas têm. 

Uma criança representou os três cabritinhos tal como descritos na história: um pequeno, um médio e 

um grande. Outra criança representou os três cabritinhos do mesmo modo que a primeira, porém ela 
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acrescentou uma chuva, pois no dia da leitura estava chovendo e ela queria representar a história de 

acordo com o fenômeno natural que o dia apresentava. Já outra criança reproduziu a casa dos três 

cabritinhos, mas com alguns detalhes como nuvens e um jardim. Nessa produção, é possível perceber 

que há crianças que trazem memórias de outros espaços para sua produção, bem como utilizam 

elementos que não aparecem na leitura para dar outra roupagem em sua confecção. Com esses 

registros, pode-se notar a ressignificação que as crianças fazem da leitura. Foi percebida a riqueza dos 

registros das leituras literárias feitos pelas crianças, sua criatividade e capacidade de expressão, o que 

reflete sua capacidade interpretativa.  

A possibilidade de analisar textos já conhecidos através da tradição oral, ou através de leituras feitas 

por outros, pode estar apoiada em livros ilustrados. O livro ilustrado está a meio caminho entre a 

tradição oral e a tradição da escrita alfabética. A passagem de uma tradição a outra é situada num 

horizonte cultural. As autorizações dadas a determinadas interpretações e produções de sentidos a 

partir da leitura baseada nas imagens e recuperadas pela memória passam por uma tutela cultural não 

tão explícita como no ensino da escrita alfabética. Para as crianças na escola, não se trata apenas de ler 

os livros escolares, mas ler com a escola que delimita horizontes culturais. Nesse sentido, a 

oportunidade de as crianças lerem a seu modo a partir de livros ilustrados tem se revelado um caminho 

para se constituírem leitores, no caso de serem aceitas suas interpretações e ressignificações. Quando 

são autorizadas, as crianças fazem suas leituras, demonstrando interesse também pelas leituras dos 

colegas.  

Considerando as leituras feitas em livros de literatura infantojuvenil, as imagens garantem parte do 

horizonte cultural, apoiando a produção de determinados sentidos.  Antes de ler as palavras, as 

crianças leem com as imagens. Os livros e suas ilustrações dão suporte semântico, permitindo a 

partilha de significados. Ao compartilhar significados com o texto escrito, a ilustração dá oportunidade 

às crianças de se aproximarem da leitura das palavras com uma senha de entrada: 

 

Se uma imagem acompanha um texto e continua a mostrar-se nessa apreensão global que 

implica toda a mensagem icônica, ela pode se tornar a garantia da permanência de um sentido 

no nível das unidades semânticas amplas (tema principal, temas secundários, episódios da 

narração, etc.). Ela representa, portanto, a coerência textual no próprio momento em que o 

trabalho de segmentação necessário à aprendizagem tende a destruí-la. (HEBRARD, 2001, 

p.62) 

 

Recontos de histórias feitos pelas crianças com os livros ilustrados tem-se revelado uma estratégia 

importante para elas se perceberem leitoras e se aventurarem no processo de decodificação da escrita. 
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Nesse ambiente de letramento, as funções da escrita e da leitura podem ser apropriadas pelas crianças, 

que se permitem fazer leituras, uma vez que são aceitas suas formas de ler. 

A criança procura imitar não para repetir mecanicamente o que observa, mas para apreender 

significados. A imitação revela a necessidade de intercambiar ações e conhecimentos. É uma ação 

interpessoal. A imitação é uma forma de construir um universo simbólico partilhado. A criança não 

imita aleatoriamente, mas através de um diálogo com aquilo que pretende compreender. Imitar é uma 

característica da relação que a criança estabelece com o mundo. Outra é a repetição: por meio dela, a 

criança pode compreender e se apropriar do novo, do angustiante, do prazeroso: “não é apenas o que 

lhe dá prazer que é repetido, mas aquilo que deseja experimentar e compreender” (GOUVEA, 2007, 

p.127).  

O registro feito por uma criança e sua mãe a partir de leitura com livro emprestado pelos estagiários 

revela a importância de repetição e da imitação para as crianças: “ Neto leu comigo e gostou muito da 

história e pediu para repetir comigo (mãe) e cantou a musiquinha.”  

A ação infantil tem caráter coletivo. As crianças interagem, conversam, se relacionam nos grupos de 

pares. Na participação em atividades coletivas, as crianças aprendem e criam regras. A observação 

atenta daquilo que outras crianças fazem, o caráter assistemático das aprendizagens entre os pares e a 

participação em atividades coletivas têm sido destacados por diversos autores como necessários à 

produção de conhecimento na infância (SARMENTO, 2008; CORSARO, 1997, 2003).  

Como implicação pedagógica, é preciso planejar situações de aprendizagem em grupos. No estágio, 

nas ações de empréstimos de livros, as crianças puderam fazer suas escolhas a partir de um acervo 

disponibilizado para este fim. Essas escolhas foram feitas em negociações entre as crianças e contaram 

com a mediação dos estagiários.  

Algumas considerações sobre os livros usados são necessárias, pois eles estão ou deveriam estar em 

todas as escolas de educação infantil. Ao longo da história do Programa Nacional de Biblioteca da 

Escola (PNBE), a distribuição dos livros de literatura tem sido realizada por meio de diferentes ações. 

As remessas de cada edição do PNBE para todas as escolas da rede pública de ensino do país são de 

pequena quantidade de livros, quando se considera o que cada escola recebe. No entanto, os números 

são elevados, quando se consideram os acervos, obras e coleções distribuídos pelo país. Ao longo da 

história do PNBE, alguns critérios sobre a qualidade dos livros de literatura infantil e juvenil foram 

elaborados por equipes responsáveis pela seleção dos livros (ANDRADE e CORSINO, 2007). 

Em 2005, entendeu-se que os acervos de livros que seriam enviados para as escolas deveriam ser 

compostos por uma diversidade de propostas literárias, tais como: poemas (trava-língua, advinha, 

parlendas, prosa rimada, contos cumulativos), narrativas curtas (contos, crônicas, lendas, textos da 

tradição oral, mitologia, fábulas, apólogos), narrativas longas (romances e novelas), textos teatrais, 
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livros de imagem. Além disso, foi considerada a elaboração da linguagem literária - seus recursos 

linguísticos e efeitos estéticos. Também se entendeu que a pertinência temática deveria ser avaliada 

através do foco dado ao interlocutor e em sua produção de sentidos. Os aspectos gráficos dos livros 

também foram considerados, tendo em vista tanto a função da ilustração que pode afetar o universo 

significativo da obra, acrescentando possível valor estético, como o projeto gráfico, no que tange ao 

formato do livro, da capa, da relação entre mancha do texto e da ilustração, papel, tipo de letra e 

diagramação. 

Em 2008, foram selecionados acervos de livros de literatura também para as escolas de educação 

infantil. Nessa ocasião, foi mantido o critério da diversidade de propostas literárias, considerando as 

categorias texto em verso, texto em prosa, livros de imagens e de histórias em quadrinhos (PAIVA, 

2008, p.9). Também se consideraram a qualidade textual, no que revela aspectos éticos, estéticos e 

literários; a qualidade temática percebida na abordagem de diferentes contextos sociais e culturais em 

que vivem as crianças, considerando o conhecimento prévio que possuem; a qualidade gráfica no que 

concerne ao projeto gráfico capaz de motivar e enriquecer a interação do leitor com o livro. 

Considerando os livros selecionados para a educação infantil, percebeu-se um critério relacionado ao 

contexto escolar e pedagógico em que o livro circularia. Segundo pesquisadora da UFMG: 

 

Foi ainda critério para a constituição dos acervos a seleção, entre obras consideradas de 

qualidade nas três categorias (prosa, verso e imagem) daquelas que representassem diferentes 

níveis de dificuldade, de modo a atender a crianças em diferentes estágios de compreensão dos 

usos e funções da escrita e de aprendizagem da língua escrita, possibilitando formas diferentes 

de interação com o livro: a leitura autônoma pela criança (de livros só de imagens, de livros 

em que a imagem predomina sobre o texto verbal, quando este é reduzido a poucas palavras) e 

a leitura mediada pelo professor. (MACIEL, 2008, p.16) 

  

Paiva (2008) aponta para a importância das editoras e daqueles que se dedicam a seleção de livros para 

a formação de acervos para as escolas públicas ampliarem o investimento em obras que buscam o 

“enfrentamento de questões fundamentais da existência humana que atingem crianças com intensidade 

semelhante à que atinge os adultos” (PAIVA, 2008, p.44), sem que se perca de vista a qualidade 

textual. Segundo a autora, temas como morte, medo, abandono, separação e sexualidade confrontam a 

criança em seu cotidiano e são banidos da escola que “coíbe a discussão dos enigmas da existência 

humana e da complexidade das relações sociais que poderiam ser problematizadas por meio da ficção” 

(PAIVA, 2008, p.45).  

Considerando que a literatura infantil pode tratar dos enfrentamentos humanos, os contos clássicos 

selecionados para o projeto “Histórias no caminho da floresta” trouxeram o ambiente das histórias de 
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heróis que enfrentam os enigmas do ambiente em suas aventuras, o que tradicionalmente é associado 

ao processo de individuação e de entrada na sociedade e são  narrativas simbólicas que ajudam as 

crianças a enfrentarem seus medos. 

No cenário atual da escolarização da leitura parece haver um abismo entre a didática e a literatura, 

faltando investimentos em produção de conhecimento sobre uma possível reconciliação, para que a 

didática não signifique o fim da literatura. Nesse sentido, o uso dos livros de literatura infantil dos 

acervos do PNBE no estágio da educação infantil tem gerado um rico material para pesquisa sobre 

novas práticas escolares com livros para a primeira infância. 

Algumas reflexões sobre infância e linguagem se fazem necessárias ao tratarmos da leitura na 

educação infantil. É preciso distinguir o pensamento simbólico, ou função semiótica, do pensamento 

verbal e da fala, para chegarmos à compreensão da linguagem sob um prisma que a diferencia do uso 

da palavra, considerando que o pensamento verbal é um das funções da linguagem. O trabalho com a 

literatura pressupõe o desenvolvimento da linguagem como um todo, qualificando a comunicação com 

o uso da arte, favorecendo a experiência estética, a capacidade de narrar e o questionamento sobre 

valores, o que significa trabalhar com as dimensões estética, ética e humana. Ao passo que a literatura 

é uma arte que lida com as palavras, o que está em jogo quando trabalhamos com ela na educação 

infantil é a imaginação, a criação, a beleza, a experiência com os sentimentos, a linguagem.  

Considerar a função simbólica da criança, produzida na interlocução com a cultura mais ampla, resulta 

em concepções de criança e de infância subjacentes a propostas didáticas na educação infantil, 

principalmente quando tratamos de livros de literatura para a infância. Considerando que a criança não 

pode ser percebida fora da cultura, é preciso analisar os materiais que são usados e as relações que são 

estabelecidas nos espaços escolares.  

Uma série de objetivos didáticos podem ser mais facilmente atingidos por via de ações simbólicas, 

representativas e contextualizadas em narrativas do que através da informação e da comprovação 

puras, quando se está trabalhando com crianças da educação infantil. Por isso, a leitura tanto é possível 

como necessária, no sentido de que a linguagem verbal, tanto oral como escrita, deve ser 

experimentada de diversas formas desde a primeira infância como garantia de serem usadas nas ações 

representativas e interpretativas das crianças. A linguagem verbal, contudo, não é a única expressão 

que a criança pode ter acesso, sendo importante garantir outras manifestações como os registros 

plásticos, musicais, e outras formas de expressão das crianças, como o faz de conta e a brincadeira. 

Nesse sentido, a metodologia da pré-leitura, leitura e pós leitura tem se revelado eficaz para o 

desenvolvimento da linguagem como um todo, e da linguagem verbal e da fala particularmente. 

Concluindo, o estágio supervisionado na educação infantil tem sido campo para pesquisa na área da 

linguagem, principalmente no que se refere a estratégias ligadas ao letramento das crianças. Ouvir as 
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crianças tem sido um caminho importante para a formação docente. O trabalho com a literatura em 

escolas de educação infantil ainda é campo de investigação, contudo a partir dos relatórios de estágio 

realizados no curso de Pedagogia em questão, é possível perceber que novas concepções de infância 

resultam em implicações para a prática pedagógica. Nesse sentido, a abordagem da sociologia da 

infância tem contribuído para que as crianças sejam percebidas na interlocução com a cultura. As 

relações pessoais, o respeito às diferentes interpretações e as práticas dialógicas nas salas de aula são 

elementos importantes para a formação docente e podem ser experimentados durante o processo de 

estágio. Espera-se que o conhecimento que vem sendo produzido nessa área resulte em novas formas 

de se conceber a alfabetização em creches e pré-escolas.  

As políticas públicas de livro e leitura têm contribuído para que novas práticas de leitura aconteçam 

nessa fase da escolarização das crianças. Contudo, as políticas não resultam em ações: é preciso que 

sejam apropriadas por aqueles que investem em novas práticas, principalmente que privilegiam a 

ampliação da função simbólica das crianças na educação infantil. A literatura por ser arte favorece a 

experiência estética e a humanização, o que resulta em questões éticas para a formação docente.  A 

elaboração do projeto de estágio, com devolutivas do professor orientador, as observações e registros 

das sessões de estágio e a supervisão ao longo das sessões, assim como todo o processo de escrita do 

relatório, principalmente do registro do cotidiano através da escrita diária e de registros fotográficos, 

têm sido avaliados pelos alunos como uma metodologia de formação importante, principalmente no 

que se refere às relações dialógicas nas instituições de educação infantil. Saber ouvir as crianças tem 

sido o aprendizado fundamental durante a disciplina do estágio supervisionado e elemento importante 

para a análise das práticas docentes.  

A partir dos seminários e dos relatórios, a partilha do conhecimento produzido durante o estágio vem 

se desdobrando em novas pesquisas que apontam para novas formas de fazer, principalmente diante do 

desafio de formar docentes para atuarem na educação infantil. É importante destacar a metodologia 

dos projetos e a importância do acesso aos bens culturais. No que tange à alfabetização, a presença dos 

livros de literatura infantil na escola básica tem sido condição fundamental para novas práticas e 

reflexões sobre a leitura e a docência.  
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Resumo: 

A década de 1990 foi pródiga em realizações no sentido de consolidar a educação a distância 

como modalidade de ensino regulada pela legislação, fomentada pelo avanço das tecnologias da 

informação e comunicação e disseminada pelos sistemas escolares brasileiros, sobretudo entre 


