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A leitura torna o homem completo, a conversação torna o homem alerta e a 

escrita torna o homem preciso. Eis porque, se o homem escreve pouco, deve 

ter uma boa memória; se fala pouco, deve ter a mente alerta; e se lê pouco, 

deve ter muita malícia para parecer que sabe o que não sabe. (BACON, 

1996, p. 439) 
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RESUMO 

 

Os resultados da pesquisa analisados neste relatório partem de um estudo cuja finalidade foi 

investigar o trabalho com a leitura de literatura infantil materializado no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 1, que trata da formação de 

professores alfabetizadores. A pesquisa partiu da tese: a abordagem de leitura de literatura 

infantil, materializada nos cadernos de formação do Pnaic/Língua Portuguesa, Ano 1, 

contribui para promover a educação estética articulada ao ensino da leitura de literatura na 

alfabetização de crianças? Foram analisados os cadernos de formação do Pnaic na área da 

Língua Portuguesa, Ano 1, distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) no ano 2013. A 

metodologia utilizada foi documental, pesquisa participante e colaborativa. Para a análise dos 

cadernos de formação do Ano 1, dialogou-se com pressupostos teóricos de autores da 

perspectiva histórico cultural e de autores da literatura.  Por se tratar de um mestrado 

profissional na área do ensino, utilizou-se a pesquisa participante e colaborativa para a 

construção do produto educacional, onde se propõe um planejamento colaborativo sobre o 

ensino da leitura de literatura infantil e a educação estética, com uma pedagoga e uma 

professora que atua no 1º ano do ciclo de alfabetização do ensino fundamental. Conclui que 

apresar da formação postular um trabalho com a literatura para a alfabetização de crianças, a 

leitura de literatura infantil é utilizada como um recurso para o deleite e evidencia o ensino do 

código escrito e do sistema de escrita alfabética, considerando a literatura um lugar 

secundário para a formação de leitores de textos e da vida. 

 

Palavras-chave: Leitura de Literatura Infantil. Educação Estética. Pnaic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 

The results of the research analyzed in this report start from a study whose purpose was to 

investigate the work with the reading of children's literature materialized in the National Pact 

for Literacy in the Right Age (Pnaic), Portuguese Language, Year 1, which deals with the 

formation of literacy teachers. The research was based on the thesis: does the approach to 

reading children's literature, materialized in the PNAIC/Portuguese Language yearbook, 

contribute to promoting aesthetic education articulated to the teaching of reading literature in 

children's literacy? It was analyzed the PNAIC training books in the Portuguese Language 

area, year 1, distributed by the Ministry of Education (MEC) in the year 2013. The 

methodology used was documentary, participant and collaborative research. For the analysis 

of the year 1 training books, the theoretical assumptions of authors of the historical cultural 

perspective and authors of the literature were discussed. Because it is a professional master's 

degree in the area of education, participatory and collaborative research was used to construct 

the educational product, which proposes a collaborative planning about the teaching of 

reading children's literature and aesthetic education, with a pedagogue and a teacher who 

works in the first year of the primary school literacy cycle. It concludes that the apprehension 

of the training postulate a work with the literature for children's literacy, the reading of 

children's literature is used as a resource for the delight and evidences the teaching of the 

written code and the system of alphabetic writing, considering the literature a secondary place 

for the training of readers of texts and life. 

 

Keywords: Reading of Children's Literature. AestheticEducation. Pnaic. 
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1 ENTRE OS FIOS DA TECEDURA DO PERCURSO DE INVESTIGAÇÃO 

 

A escolha da temática que investigo – o trabalho com a literatura infantil no Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 01, percorre o contexto 

em que fui alfabetizada, bem como meu percurso acadêmico e profissional
1
. Filha de pai 

analfabeto e de mãe professora do antigo curso primário (1ª a 4ª série do ensino fundamental), 

minha infância foi rodeada pelas cartilhas e pelos manuais didáticos que se constituíam nos 

materiais de trabalho da minha mãe. 

 

As lembranças trazem, como expressão de saudades, os cheiros, os gostos e as emoções de 

um tempo distante: recordo-me de minha mãe contando histórias ou lendo livros, numa 

lembrança muito tenra. Ao rememorar o primeiro contato com os livros, as histórias, as 

letras...encontro-me também as copiando dos materiais de minha mãe e como que em uma 

brincadeira de adivinhação buscava descobrir o que ali estava escrito. 

 

Com seis anos de idade, fui para a escola sem o compromisso de aprender a ler e a escrever. 

No final daquele ano letivo, escrevia nomes de pessoas da minha família, conhecia todas as 

letras do alfabeto, além dos numerais. Contudo, minha alfabetização institucional ocorreu aos 

sete anos em uma escola pública rural, fundada pelo irmão do meu avô, denominada Escola 

Estadual Unidocente de Ensino Fundamental “Francisco Filho de Lima”. Nesta escola 

funciona até hoje uma sala de aula multisseriada, isto é, uma única turma com alunos do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. 

 

Fui alfabetizada com o método misto de ensino da leitura e da escrita, também conhecido 

como método da abelhinha. Eram usados, prioritariamente, recursos fônicos e visuais, tendo 

como atividade central a história da abelhinha, que era organizada de forma continuada e 

dividida em sete capítulos, cujos personagens eram associados aos sons e às letras. A 

professora lia a história em voz alta, prezando pela fluência das palavras, entonação, 

pontuação, porém, não havia muito espaço para a inventividadedas crianças. Também 

recebíamos pequenos textos mimeografados para o treino da leitura em casa. 

 

                                                           
1
 Uso, nestas considerações iniciais, a primeira pessoa do singular, por me referir às experiências pessoais. 
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No decorrer da minha vida estudantil, as leituras escolares foram acompanhadas da cobrança 

escolar, seja no formato de fichas de leituras ou de avaliações. Assim, li Dom Casmurro, de 

Machado de Assis; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; entre outros. Apesar das prescrições, 

sempre mantive o encantamento pelas letras, pelos livros e continuei minha experiência 

leitora, lendo clássicos da literatura. 

 

No ensino médio, cursei o magistério na rede pública de ensino estadual no município de 

Montanha (ES) e, no ano de 2002, ingressei na profissão docente, como professora de 

educação infantil na rede particular de ensino do município de Vila Velha (ES). De 2005 até 

meados de 2006 cursei Licenciatura Plena em Pedagogia, na Faculdade Novo Milênio. Na 

metade de 2006, passei na prova de transferência e conclui o curso na Universidade Federal 

do Espírito Santo (Ufes), em 2009. 

 

No decorrer do curso de Pedagogia, na Ufes, duas disciplinas sobre alfabetização me 

instigaram a compreender o processo de ensino aprendizagem da linguagem escrita. Nas 

experiências vivenciadas nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado e também no 

estágio remunerado, me incomodava a perpetuação da perspectiva mecanicista no ensino da 

leitura e da escrita e como a literatura infantil era trabalhada nas salas de aula. 

 

A inquietação para compreender o processo de apropriação da leitura e da escrita pelas 

crianças na fase inicial de alfabetização me levou a participar de uma Pesquisa de Iniciação 

Científica na Ufes intitulada O trabalho de alfabetização em uma escola pública do 

Município de Vitória/ES
2
, desenvolvida nos anos de 2008 e 2009, sob orientação da Prof.ª 

Dr.ªCláudia Maria Mendes Gontijo. Como pedagoga, no sistema público de ensino no 

município de Vila Velha, também enfrentei desafios na orientação a professoras que atuavam 

nas séries iniciais do ensino fundamental.No ano de 2012, o sistema público de ensino no 

município de Vila Velha, assim como todos os demais 77 municípios do Estado do Espírito 

Santo, aderiu à formação de professores ofertada pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (Pnaic) que foi lançada pelo governo federal, por meio da Portaria n. 867, de 4 de 

Julho de 2012. 

                                                           
2
Esta pesquisa de Iniciação Científica fez parte do projeto de pesquisa “A Alfabetização na Rede Municipal de 

Ensino de Vitória, ES”, coordenado pela Professora Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo, que teve a finalidade 

de investigar o desenvolvimento da alfabetização no sistema publico de ensino de Vitória/ES, e o trabalho 

realizado nas salas de aula pelos professores que atuam nas escolas desse município. Nesta pesquisa, estavam 

envolvidos duas alunas do curso de Pedagogia, dois mestrandos e um doutorando do curso de Pós Graduação em 

Educação - PPGE/Ufes. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/vidas-secas-400499.shtml?page=page1
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
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Além da proposta de formação de professores, o Pnaic também dispôs de livros de literatura 

infantil para os professores e alunos, do 1º ao 3º ano do ciclo de alfabetização do Ensino 

Fundamental, utilizarem em sala de aula.Em 2013 e 2014, acompanhei como ouvinte a 

formação ofertada aos professores alfabetizadores da escola onde atuava como pedagoga, na 

tentativa de compreender a proposta de formação e, consequentemente, oferecer uma 

orientação pedagógica apropriada à realidade dos professores e das crianças no que diz 

respeito ao trabalho com a alfabetização e com a literatura infantil. 

 

No ano de 2015, atuei como orientadora de estudo do Pnaic para um grupo de quinze 

professoras alfabetizadoras do sistema público de ensino de Vila Velha. Ministrando o curso, 

tive a necessidade de compreender os fundamentos teóricos que sustentam o trabalho com a 

literatura infantil, bem como se a abordagem de literatura infantil, materializada nos 

documentos do Pnaic, favorece a educação estética articulada ao ensino da leitura de literatura 

infantil na alfabetização de crianças. 

 

Em 2016, ingressei no Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Humanidades 

(PPGEH/Ifes, Campus Vitória), na linha de pesquisa Formação de Professores, e, no grupo de 

pesquisa Formação de Professores em Ensino de Ciências (Fopec/Ifes Campus Vila 

Velha)com a intenção de pesquisar o trabalho com a literatura infantil,materializado nos 

documentos do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01. Delimitada a temática,partimos do 

seguinte problema de investigação: A abordagem de literatura infantil, materializada nos 

cadernos de formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 1, contribui para promover a 

educação estética articulada à leitura de textos literários na alfabetização de crianças? 

 

Partindo desta questão problematizadora, tivemos como hipótese de pesquisa que o trabalho 

com a literatura infantil, materializado nos referidos documentos,foi prescrito como pretexto 

para o ensino das unidades menores da língua portuguesa. Desse modo, consideramos que o 

trabalho com a literatura infantil permaneceu ocupando um lugar secundário na formação de 

professores alfabetizadores, por conseguinte, na formação de crianças leitoras. 

 

O percurso da investigação teve como objetivo geral investigar o trabalho com a literatura 

infantil, materializado nos cadernos de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 1. Em termos específicos, se propôs a: 
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• Analisar a perspectiva teórica que orienta o trabalho com a literatura infantil nos 

cadernos de formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 1; 

• Investigar a metodologia de trabalho com a literatura infantil nos cadernos de 

formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 1; 

• Propor um material didático-pedagógico que articula a educação estética e a literatura 

infantil na alfabetização de crianças. 

 

Para fins de organização didática, este relatório de pesquisa está organizado do seguinte 

modo: no primeiro capítulo, tecemos os fios do percurso de investigação; No segundo 

capítulo tecemos os fios do bordado de produção do Pnaic em especial sobre os cadernos do 

Pnaic; No terceiro capitulo estabelecemos os diferentes fios tecidos sobre o Pnaic, buscando 

um diálogo com os estudos que investigaram as relações entre leitura de literatura infantil no 

Pnaic e seus diferentes olhares na educação, destacando as abordagens que se aproximam ou 

se distanciam de nossa investigação; No quarto capitulo tecemos os fios teórico-

metodológicos que ancoram este estudo, além, do percurso de inserção em campo e a 

construção do material didático-pedagógico construído em diálogo com uma pedagoga e uma 

professora participante da pesquisa; No quinto capitulo, tecemos acerca da literatura nos 

cadernos de formação do Pnaic/Língua Portuguesa (Ano 1) discutindo a orientação teórico-

metodológica que sustenta o trabalho com a leitura de literatura infantil no 1º ano do ciclo de 

alfabetização do Ensino Fundamental.  
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2  FIOS DO BORDADO DE PRODUÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA 

    ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

 

Em face da temática deste estudo – o trabalho com a literatura infantil no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 01, consideramos necessário 

compreender, inicialmente, o contexto de produção do Pnaic, da sua implementação nos 

Estados brasileiros e, particularmente, no Espírito Santo, bem como suas ações e diretrizes. 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), instaurado no governo da 

Presidente Dilma Roussef e do Ministro da Educação Aloizio Mercadante Oliva, no ano de 

2012, se constituiu em “[...] um acordo formal assumido pelo Governo Federal, estados, 

municípios e entidades para firmar o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 

anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização” (BRASIL/MEC, 2012, p. 5). Conforme 

ressalta Loose (2016, p. 55), o período de três anos do ciclo de alfabetização foi apontado 

 

[...] como um tempo propício para que o professor, por meio de uma boa intervenção 

didática, possa introduzir, aprofundar e consolidar os direitos gerais de 

aprendizagem de leitura, textos escritos, Sistema de Escrita Alfabético e a oralidade, 

além de trabalhar a discursividade, textualidade e a normatividade, e um tempo 

essencial para alcançar os objetivos propostos pelo Pacto e para que as crianças 

estejam plenamente alfabetizadas. 
 

Em nível nacional, o Pnaic foi respaldado por um conjunto de documentos legais: Portaria n. 

867, de 4 de julho de 2012, que instituiu o Pacto e as ações, além de definir diretrizes gerais 

em relação ao Pnaic; Portaria n. 1458, de 14 de dezembro de 2012, que estabeleceu categorias 

e parâmetros para concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Pnaic; Portaria n. 

90, de 6 de fevereiro de 2013, que determinou o valor máximo das bolsas para os 

profissionais da educação participantes da formação no âmbito do Pacto; Resolução do 

Conselho Deliberativo/FNDE n. 4, de 27 de fevereiro de 2013, que definiu as orientações e 

diretrizes para o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa para a Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores no âmbito do Pnaic. Tais documentos sustentam o que foi 

determinado pelo Governo Federal em relação aos eixos estruturantes das ações do Pnaic, 

bem como às atribuições dos envolvidos.  

 

 



23 
 

O Caderno de Apresentação (2012) descreve a constituição do Pnaic por um conjunto 

integrado de ações, materiais e referências (curriculares e pedagógicas) que tiveram como 

foco a formação de professores alfabetizadores que atuavam do 1º ao 3º ano do ensino 

fundamental. Tais ações apoiaram-se em quatro eixos: 

 

1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudo;  

2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 

tecnologias educacionais;  

3. Avaliações sistemáticas;  

4. Gestão, controle social e mobilização (BRASIL/MEC, 2012, p. 5). 

 

Conforme descrito no Art. 5º, da Portaria n. 867, de 4 de Julho de 2012, que institui o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, são objetivos das ações supracitadas: 

 

I. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do 

ensino fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores; 

V. Construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental 

(BRASIL/MEC, 2012). 

 

Portanto, a defesa de construção do Pnaic, assim como a dos programas de formação 

continuada que visam à qualificação permanente dos professores e que foram implementados 

desde o final da década de 90 do século XX (PCN em Ação – 1999; Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores – 2001; Pró-Letramento: mobilização pela qualidade da 

educação – 2005; Programa de Apoio a Leitura e a Escrita – 2009), se deu devido à 

necessidade historicamente permanente de melhorar a qualidade da educação e, por 

conseguinte, os índices de alfabetização. Os discursos materializados no Caderno de 

Apresentação apontam que no decorrer da 

 

[...] história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de constatar que muitas 

crianças têm concluído sua escolarização sem estarem alfabetizadas. Assim, este 

Pacto surge como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena a meninas e 

meninos, até o final do ciclo de alfabetização. Busca-se, para tal, contribuir para o 

aperfeiçoamento profissional dos professores alfabetizadores. Este Pacto é 

constituído por um conjunto integrado de ações, materiais e referências curriculares 

e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo principal a formação 

continuada de professores alfabetizadores (BRASIL/MEC, 2012, p. 10). 
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De acordo com a Portaria n. 867, de 4 de julho de 2012, cada ente federado foi incumbido de 

um conjunto de atribuições. Ao MEC coube aplicação das avaliações externas do nível de 

alfabetização em Língua Portuguesa e em Matemática para alunos concluintes do 3º ano do 

ensino fundamental; distribuição da Provinha Brasil para a aplicação pelas próprias redes aos 

alunos ingressantes e concluintes do 2º ano do ensino fundamental; desenvolvimento e 

disponibilização, para as redes de ensino, do sistema informatizado para coleta e tratamento 

dos resultados da Provinha Brasil; promoção, em parceria com as IES, da formação dos 

orientadores de estudo e dos professores alfabetizadores; concessão de bolsas de apoio para 

incentivar a participação dos orientadores de estudo e dos professores alfabetizadores nas 

atividades de formação continuada; fornecimento de materiais didáticos, literários, jogos e 

tecnologias; execução da mobilização e gestão do Pnaic (BRASIL, 2012). 

 

Às IES que faziam parte da Rede Nacional de Formação Continuada competiu organizar a 

formação de professores do Pnaic, considerando as seguintes ações: realização da gestão 

acadêmica e pedagógica do curso de formação; seleção dos formadores que ministrariam o 

curso de formação aos orientadores de estudo; provimento do espaço físico e material de 

apoio adequado para os encontros presenciais da formação dos professores orientadores de 

estudo; certificação dos orientadores de estudo e dos professores alfabetizadores; 

apresentação de relatórios parciais e finais sobre a execução do curso de formação (BRASIL, 

2012). 

 

Aos Estados e ao Distrito Federal coube: aderir ao Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa; promover a participação das escolas de sua rede de ensino nas avaliações 

realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep); aplicar a 

Provinha Brasil na rede de ensino, no início e no final do 2º ano do Ensino Fundamental e 

informar os resultados por meio de sistemas informatizado específico; instituir e viabilizar o 

funcionamento da coordenação institucional no âmbito do Estado ou Distrito Federal; 

gerenciar e monitorar a implementação das ações do Pacto em sua rede; designar 

coordenador(es) para se dedicar(em) às ações do Pacto e alocar equipe necessária para a sua 

gestão, inclusive em suas unidades regionais (BRASIL, 2012). 

 

 

 



25 
 

Outras ações que ficaram na incumbência dos Estados e do Distrito Federal foram: indicar 

orientadores de estudo de sua rede de ensino e custear o seu deslocamento e a sua 

hospedagem para os eventos de formação; fomentar e garantir a participação dos professores 

alfabetizadores de sua rede de ensino nas atividades de formação, sem prejuízo de carga-

horária em sala de aula, custeando o deslocamento e a hospedagem, sempre que necessário; 

monitorar, em colaboração com os municípios e com o MEC, a aplicação da Provinha Brasil e 

da avaliação externa, a entrega e o uso dos materiais de apoio à alfabetização, previstos em 

Portaria; disponibilizar assistência técnica às escolas e aos municípios com maiores 

dificuldades na implementação das ações do Pacto e na obtenção de resultados positivos de 

alfabetização; promover a articulação das ações do Pacto com o Programa Mais Educação, 

onde houver, priorizando o atendimento das crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental 

como garantia de educação integral e complementação e apoio pedagógico àqueles com 

maiores dificuldades (BRASIL, 2012). 

 

E aos municípios couberam as mesmas ações dos Estados e do Distrito Federal com exceção 

de instituir e viabilizar o funcionamento da coordenação institucional no âmbito do Estado ou 

Distrito Federal (BRASIL, 2012). 

 

De acordo com o Documento orientador: ações de formação continuada de professores 

alfabetizadores (BRASIL, 2014), no final do ano de 2013 foram registradas a participação de 

5.420 municípios; 27 unidades federativas e o Distrito Federal; 38 Instituições de Ensino 

Superior públicas, sendo 31 federais e 7 estaduais; 53 coordenadores estaduais; 5.424 

coordenadores municipais; 78 coordenadores, 179 supervisores, 645 formadores no âmbito 

das IES; 15.950 orientadores de estudo; e 314.462 professores alfabetizadores das redes 

estaduais e municipais de ensino. 

 

No caso do Espírito Santo, a parceria foi firmada com o Centro de Educação da Universidade 

Federal que foi a responsável pela formação dos professores alfabetizadores no Estado. As 79 

Secretarias de Educação aderiram ao Pnaic no segundo semestre de 2012, sendo 78 

Secretarias Municipais de Educação e uma Secretaria Estadual de Educação, ou seja, todos os 

municípios capixabas aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

Conforme apontado por Loose (2016, p. 75), 
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A partir dos dados coletados no Nepales/Ufes e no Sispacto, constatamos que, do 

panorama estadual de participação da Formação Continuada de Professores 

Alfabetizadores do Pnaic em Língua Portuguesa, promovido pelo Nepales/Ufes no 

ano de 2013, participaram: 78 Secretarias Municipais de Educação, 1 Secretaria de 

Estadual de Educação e suas respectivas 11 SREs, 1 coordenador geral, 1 

coordenador adjunto, 3 supervisores, 79 coordenadores locais, 13 formadores da 

IES, 300 orientadores de estudo e 5.719 professores alfabetizadores das redes 

estadual e municipais de ensino. 

 

No âmbito da Ufes, a equipe do Pnaic “[...] contou com o apoio da equipe de pesquisadores 

do Programa de Pós-Graduação de Educação (PPGE) do Centro de Educação da Ufes [...]”  

(LOOSE, 2016, p. 68) e também com os pesquisadores ligados ao Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita (Nepales/ PPGE/Ufes). A equipe foi composta 

por 

 

[...] um coordenador geral, um coordenador adjunto, três supervisores e treze 

formadores. Lembrando que os formadores foram subdivididos por turmas, 

respectivas aos anos/ciclo: três formadores para as turmas dos 1º anos, três 

formadores para as turmas dos 2º anos, quatro formadores responsáveis pelas turmas 

dos 3º anos e três formadores para as turmas da Educação do campo, responsáveis 

em desenvolver a formação para os orientadores de estudo (LOOSE, 2016, p. 68). 

 

A referida equipe reorganizou os documentos do Pnaic no que diz respeito aos conteúdos, a 

abordagem metodológica, a avaliação, articulando à proposta de ensino da leitura e da escrita, 

defendida pelo Nepales e pelo Centro de Educação da Ufes, numa perspectiva teórica e 

metodológica voltada para uma prática histórico-cultural. Isso porque houve uma preocupação 

em proporcionar aos professores alfabetizadores o “[...] contato com outras concepções 

teóricas, além da proposta pelo Pacto” (LOOSE, 2016, p. 70). 

 

2.1 SOBRE OS CADERNOS DO PNAIC 

 

Tendo em vista nossa temática de investigação – o trabalho com a literatura infantil no Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 01, cabe 

salientar que foram produzidos oito Cadernos de Formação na área da Língua Portuguesa, um 

Caderno de Apresentação e um Caderno de Formação de Professores. A Figura 1 apresenta os 

oito Cadernos de Formação: 
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Figura 1 – Cadernos de Formação, Ano 01, Pnaic/Língua Portuguesa. 

 

    

    
 

Fonte: Brasil (2012, Ano 1). 

 

Como se pode observar, os Cadernos de Formação, que se destinaram ao 1º ano do ciclo de 

alfabetização, possuem capa de cor azul com o título Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa em destaque no início da página. Em seguida, dentro de um retângulo, foi 

apresentada a temática referente a cada um dos Cadernos. Ao centro, o contorno do mapa do 

Brasil, composto por diversas letras e números de tamanhos e cores diferentes (verde, 

amarelo, azul e branco – as mesmas cores da bandeira nacional), reforça o discurso do 

Ministério da Educação de que o Pnaic é um programa de formação de professores 

alfabetizadores com abrangência nacional, sendo um compromisso de todos a garantia da 

alfabetização das crianças. E, abaixo do mapa, consta o ano do ciclo de alfabetização a que o 

Caderno foi destinado, juntamente da unidade que corresponde.  

 

No Quadro a seguir apresentamos os Cadernos de Formação, especificando os conteúdos 

abordados, os autores que assinaram os textos e as respectivas instituições a que estão 

vinculados. 
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Quadro 1 – Caracterização dos Cadernos do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01 

 

Cadernos de 

Formação 
Conteúdo Autores Instituições 

Caderno de 

Apresentação  
Orientações para a organização do 

ciclo de alfabetização (organização 

de equipes de trabalho e a 

formação, organização de espaços, 

materiais e tempos na escola, 

avaliação, progressão). 

 

O Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

(formação do professor 

alfabetizador, responsabilidade 

social, organização geral dos 

cursos: orientadores de estudo e 

professores, critérios de seleção e 

avaliação dos orientadores de 

estudo e professores 

alfabetizadores) 

Rita de Cássia Barros de 

Freitas Araujo, Rochelane 

Vieira de Santana, Rosa 

Maria Manzoni, Rosinalda 

Aurora de Melo Teles, Rui 

Gomes de Mattos de 

Mesquita, Severina Erika 

Silva Morais Guerra, 

Severino Ramos Correia de 

Figueiredo, Severino Rafael 

da Silva, Sheila Cristina da 

Silva Barros, Sheila Vitalino 

Pereira, Sidney Alexandre 

da Costa Alves, Silvia de 

Souza Azevedo Aragão, 

Simone BorrelliAchtschin, 

Suzani dos Santos 

Rodrigues, Tânia Maria 

Soares Bezerra Rios Leite, 

Telma Ferraz Leal, 

Terezinha Toledo 

Melquíades de Melo, 

TíciaCassiany Ferro 

Cavalcante, Vera Lúcia 

Martiniak, Vivian Michelle 

Rodrigues N. Padilha, 

Wilma Pastor De Andrade 

Sousa, Yarla Suellen 

Nascimento Alvares. 

Universidade Federal 

de Pernambuco 

(UFPE), Fundação 

Joaquim Nabuco 

(Fundaj), Instituto 

Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco 

(IFPE), Universidade 

do Estado da Bahia 

(Uneb), Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp), 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade 

Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho 

(Unesp), Universidade 

Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Universidade 

Federal do Amapá 

(Unifap), Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal 

Rural do Semiárido 

(Ufersa), Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) 
Unidade 1 Currículo na Alfabetização: 

concepções de alfabetização, 

princípios gerais; avaliação e 

direitos de aprendizagem – língua 

portuguesa; instrumento de 

acompanhamento e registro de 

aprendizagem. 

Eliana Borges Correia de 

Albuquerque,RafaellaAsfora 

e Wilma Pastor de Andrade 

Sousa. Ana Cristina Bezerra 

da Silva. Alfredina Nery, 

Amanda Kelly Ferreira da 

Silva, Ana Lúcia Martins 

Maturano, Ana Márcia Luna 

Monteiro, Eliana Borges 

Correia de Albuquerque, 

Evani da Silva Vieira, Erika 

Souza Vieira, Luciane 

Manera Magalhães, Magna 

do Carmo Silva Cruz, 

Ivanise Cristina da Silva 

Calazans, Rochelane Vieira 

de Santana, Severino Rafael 

da Silva, Sheila Cristina da 

Silva Barros, Telma Ferraz 

Leal, Yarla Suellen 

Nascimento Alvares. 

Universidade Federal 

de Pernambuco 

(UFPE), Fundação 

Joaquim Nabuco 

(Fundaj), Instituto 

Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco 

(IFPE), Universidade 

do Estado da Bahia 

(Uneb), Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp), 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade 

Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho 

(Unesp), Universidade 

Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Universidade 

Federal do Amapá 

(Unifap), Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 

Unidade 2  Planejamento Escolar: 

alfabetização e ensino da Língua 

Portuguesa; rotina da escola e da 

sala de aula – organização do 

Andrea Tereza Brito 

Ferreira, Eliana Borges 

Correia de Albuquerque, 

Luciane Manera Magalhães, 
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trabalho docente; materiais 

didáticos. 
Rita de Cássia Barros de 

Freitas Araujo , Simone 

BorrelliAchtschin, 

Terezinha Toledo 

Melquíades de Melo.  Ana 

Cristina Bezerra da Silva, 

Severina Erica da Silva 

Guerra. Adriana M. P. da 

Silva, Alexsandro da Silva, 

Alfredina Nery, Amanda 

Kelly Ferreira da Silva, Ana 

Cristina Bezerra da Silva, 

Ana Lúcia Martins 

Maturano, Ana Márcia Luna 

Monteiro, Erika Souza 

Vieira, Evani da Silva 

Vieira, Ivanise Cristina da 

Silva Calazans, Juliana de 

Melo Lima, Magna do 

Carmo Silva Cruz, 

Rochelane Vieira de 

Santana, Severino Rafael da 

Silva, Sheila Cristina da 

Silva Barros, Telma Ferraz 

Leal, Yarla Suellen 

Nascimento Alvares. 

Universidade Federal 

Rural do Semiárido 

(Ufersa), Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). 

Unidade 3 A aprendizagem do sistema de 

escrita alfabética: sistema 

notacional, consciência fonológica; 

o trabalho em sala de aula com os 

livros dos acervos 

complementares. 

Artur Gomes de Morais, 

Tânia Maria S. B. Rios 

Leite. Suzani dos Santos 

Rodrigues. Alexsandro da 

Silva, Alfredina Nery, 

Amanda Kelly Ferreira da 

Silva, Ana Catarina dos 

Santos Pereira Cabral, Ana 

Cláudia Rodrigues 

Gonçalves Pessoa, 

Ana Gabriela de Souza Seal, 

Ana Márcia Luna Monteiro, 

Cynthia Cybelle Rodrigues 

Porto, Edijane Ferreira de 

Andrade, Eliane Magalhães, 

Erika Souza Vieira, Evani 

da Silva Vieira, Júlia 

Teixeira de Souza, 

Rochelane Vieira de 

Santana, Severino Rafael da 

Silva, Suzani dos Santos 

Rodrigues, Telma Ferraz 

Leal, Yarla Suellen 

Nascimento Alvares. 

Federal de 

Pernambuco (UFPE), 

Fundação Joaquim 

Nabuco (Fundaj), 

Instituto Federal de 

Educação Ciência e 

Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE), 

Universidade do 

Estado da Bahia 

(Uneb), Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp), 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade 

Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho 

(Unesp), Universidade 

Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Universidade 

Federal do Amapá 

(Unifap), Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal 

Rural do Semiárido 

(Ufersa), Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). 

Unidade 4 Ludicidade na sala de aula; ser 

cuidado, brincar e aprender – 

direito de todas as crianças; 

alfabetização. 

Margareth Brainer, 

Rosinalda Teles, Telma 

Ferraz Leal e TíciaCassiany 

Ferro Cavalcante. Ana 

Lúcia Martins Maturano, 

Constância Martins de 

Barros Almeida. Alfredina 

Nery, Amanda Kelly 

Ferreira da Silva, Ana 

Márcia Luna Monteiro, 
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Andrea Tereza Brito, 

Cybelle Montenegro Souza, 

Erika Souza Vieira, Ester 

Calland de Sousa Rosa, 

Evani da Silva Vieira, 

Ivanise Cristina da Silva 

Calazans, Maria Thereza 

Didier, Priscila Angelina da 

Costa Santos, Rochelane 

Vieira de Santana, Severino 

Rafael da Silva e Yarla 

Suellen Nascimento 

Alvares. 
Unidade 5 Ao diferentes textos em sala de 

alfabetização – perspectiva de 

alfabetizar letrando; diversidade 

textual em sala de aula e suas 

relações com as áreas de 

conhecimento. 

Adriana M. P. da Silva, Ana 

Beatriz Gomes Carvalho, 

Ivane Pedrosa de Souza, 

Leila 

Nascimento da Silva, Telma 

Ferraz Leal, Vera Lúcia 

Martiniak. Patrícia Batista 

Bezerra Ramos, Severina 

Erika Silva Morais Guerra, 

Silvia de Sousa Azevedo 

Aragão. Adelma Barros 

Mendes, Alfredina Nery, 

Amanda Kelly Ferreira da 

Silva, Ana Cláudia 

Rodrigues Gonçalves 

Pessoa, Ana Márcia Luna 

Monteiro, Erika Souza 

Vieira, Evani da Silva 

Vieira, Lygia de Assis Silva, 

Magda Polyana Nóbrega 

Tavares, Magna do Carmo 

Silva Cruz, Maria Helena 

Santos Dubeux, Patrícia 

Batista Bezerra Ramos, 

Rochelane Vieira de 

Santana, Severino Rafael da 

Silva, Vera Lúcia Martiniak, 

Yarla Suellen Nascimento 

Álvares. 

Federal de 

Pernambuco (UFPE), 

Fundação Joaquim 

Nabuco (Fundaj), 

Instituto Federal de 

Educação Ciência e 

Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE), 

Universidade do 

Estado da Bahia 

(Uneb), Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp), 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade 

Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho 

(Unesp), Universidade 

Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Universidade 

Federal do Amapá 

(Unifap), Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal 

Rural do Semiárido 

(Ufersa), Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). Unidade 6 Planejando a Alfabetização: 

Integrando diferentes áreas do 

conhecimento – projetos didáticos 

e sequencias didáticas; relações 

entre apropriação do sistema de 

escrita alfabética e letramento nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

organização do trabalho 

pedagógico por projetos didáticos e 

sequencias didáticas. 

Ivane Pedrosa de Souza, 

Maria Helena Santos 

Dubeux, Rosinalda Teles. 

Sidney Alexandre da Costa 

Alves, Mônica Pessoa de 

Melo Oliveira. Adelma 

Barros Mendes, Alfredina 

Nery, Amanda Kelly 

Ferreira da Silva, Ana 

Márcia Luna Monteiro, 

Débora Anunciação Cunha, 

Erika Souza Vieira, Evani 

da Silva Vieira, Juliana de 

Melo Lima, Leila 

Nascimento da Silva, 

Magda Polyana Nóbrega 

Tavares, Magna do Carmo 

Silva Cruz, Mônica Pessoa 
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de Melo Oliveira, Priscila 

Angelina Silva da Costa 

Santos, Rochelane Vieira de 

Santana, Severino Rafael da 

Silva, Sidney Alexandre da 

Costa Alves, Telma Ferraz 

Leal, Vivian Michelle 

Rodrigues N. Padilha, Yarla 

Suellen Nascimento 

Alvares. 
Unidade 7 Alfabetização para todos: 

diferentes percursos, direitos 

iguais; materiais complementares – 

possibilidade de uso; quadro de 

monitoramento das atividades 

realizadas. 

Eliana Borges Correia de 

Albuquerque, Magna do 

Carmo Silva Cruz, Telma 

Ferraz Leal. Ivanise Cristina 

da Silva Calazans, Sheila 

Cristina da Silva Barros. 

Adelma Barros-Mendes, 

Adriana M. P. da Silva, 

Alexsandro da Silva, 

Alfredina Nery, Amanda 

Kelly Ferreira da Silva, Ana 

Gabriela de Souza Seal, Ana 

Márcia Luna Monteiro, 

Artur Gomes de Morais, 

Erika Souza Vieira, Evani 

da Silva Vieira, Ivane 

Pedrosa de Souza, Ivanise 

Cristina da Silva Calazans, 

Júlia Teixeira de Souza, 

Rochelane Vieira de 

Santana, Severino Rafael da 

Silva, Sheila Cristina da 

Silva Barros, Tânia Maria 

S.B. Rios Leite, 

TíciaCassiany Ferro 

Cavalcante, Yarla Suellen 

Nascimento Alvares. 

Federal de 

Pernambuco (UFPE), 

Fundação Joaquim 

Nabuco (Fundaj), 

Instituto Federal de 

Educação Ciência e 

Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE), 

Universidade do 

Estado da Bahia 

(Uneb), Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp), 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade 

Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho 

(Unesp), Universidade 

Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Universidade 

Federal do Amapá 

(Unifap), Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal 

Rural do Semiárido 

(Ufersa), Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). 

Unidade 8 Organização do Trabalho Docente 

para Promoção da Aprendizagem; 

avaliação e organização do 

trabalho docente: a importância 

dos registros; resolução nº 7, de 14 

de dezembro de 2010. 

Telma Ferraz Leal. Ana 

Lúcia Martins Maturano, 

Ivanise Cristina da Silva 

Calazans e Sheila Cristina 

da Silva Barros. Alexsandro 

da Silva, Alfredina Nery, 

Amanda Kelly Ferreira da 

Silva, Ana Cristina Bezerra 

da Silva, Ana Lúcia Martins 

Maturano, Ana Márcia Luna 

Monteiro, Eliana Borges 

Correia de Albuquerque, 

Erika Souza Vieira, Evani 

da Silva Vieira, Ivanise 

Cristina da Silva Calazans, 

Magna do Carmo Silva 

Cruz, Rochelane Vieira de 

Santana, Severino Rafael da 

Silva, Sheila Cristina da 

Silva Barros, Yarla Suellen 

Nascimento Alvares. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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A partir do Quadro 1, podemos verificar que a elaboração dos Cadernos de Apresentação e 

dos Cadernos das oito Unidades foi realizada, em sua maioria, pelos mesmos autores. Muitos 

deles também foram autores de textos em vários Cadernos de Língua Portuguesa, Ano 01. 

Muitos desses autores integram grupos de pesquisadores e estudiosos da área da educação de 

doze instituições de ensino: seis da Região Nordeste (UFPE, Fundaj, IFPE, Uneb, Ufersa e 

UFRPE), quatro da Região Sudeste (Unicamp, Unesp, UFJF, UFRJ), uma da Região Norte 

(Unifap) e uma da Região Sul (UEPG).  

 

Outro documento elaborado pela equipe doPacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

foi o Caderno de Apresentação (Figura 2). O fundo da capa é de cor cinza, mantém as cores 

da bandeira nacional nas letras e números que formam o contorno do mapa do Brasil e nas 

listas verticais do lado esquerdo. Também apresenta o título do Pnaic em realce no início da 

página e no rodapé possui a descrição a que se destina. Este Caderno tem a finalidade de 

apresentar a proposta do programa de formação de professores alfabetizadores, assinado pela 

Secretaria de Educação Básica (SEB) e pela Diretoria de Apoio à Gestão Educacional do 

Ministério da Educação (MEC). 
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Figura 2 – Caderno de Apresentação: Formação do Professor Alfabetizador. 

 

 

Fonte: Brasil (2012). 

 

 

O sumário do referido Caderno está organizado em três sessões: 1ª) Apresentação – informa 

ao leitor o que é o Pnaic; 2ª) Capítulo 1 – apresenta as orientações a respeito da organização 

dos três anos do ciclo de alfabetização; 3ª) Capítulo 2 – enfatiza a importância do projeto de 

formação e sua organização, conforme podemos visualizar na imagem que segue: 

 

Figura 3 – Sumário do Caderno de Apresentação (2012). 

 

Fonte: Brasil (2012) 
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No capítulo 2 do Caderno de Apresentação estão expostos os doze objetivos que compõem a 

dinâmica dos encontros de formação. Dentre eles, conforme podemos visualizar a seguir, o 

décimo objetivo propõe que os professores alfabetizadores devem “Compreender a 

importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e planejar situações de uso 

de obras literárias em sala de aula” (BRASIL/MEC, 2012, p. 31). 

 

Figura 4 – Objetivos da Formação de Professores do Pnaic. 

 

 
 

Fonte: Brasil (2012, p. 31). 

 

Como exposto, no decorrer da formação do Pnaic, os professores alfabetizadores deveriam 

entender que a literatura infantil é importante para a alfabetização das crianças e, por 

conseguinte, planejarem atividades de ensino da leitura de literatura infantil com as obras 

disponibilizadas para uso em sala de aula.  
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O trabalho com a literatura também foi apresentado, nos documentos do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, entre os direitos de aprendizagem relacionados à língua 

portuguesa. Vejamos: 

 

Figura 5 – Direitos Gerais de Aprendizagem. 

 

 

Fonte: Brasil (2012, Ano 1, Unidade 1, p. 32). 

 

Como podemos observar o segundo direito de aprendizagem assegura que as crianças do ciclo 

de alfabetização possuem o direito de apreciar e compreender textos literários. Segundo Dalvi 

(2013), o que distingue o texto literário do não literário é um conjunto de fatores, entre os 

quais podemos ressaltar: qualidade literária, criatividade, inovação na utilização da língua, 

densidade, originalidade, riqueza e sedução, preocupação com os humanos, possibilidade de 

leitura aberta – leitura que não desafia, mas que instiga e provoca o leitor a compreender o 

mundo. Nesse sentido, compreendemos que os textos literários devem promover a 

sensibilidade, a inventividade, a criticidade, despertando os múltiplos sentidos que a leitura 

pode suscitar ao leitor e promovendo a humanização.  

 

No capítulo a seguir, revisitamos as produções acadêmico-científicas com a finalidade de 

aprofundar conhecimentos, identificar hipóteses, pressupostos teórico-metodológicos, 

interpretações em torno da nossa temática de pesquisa – o trabalho com a literatura infantil 

no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 01, 

bem como as lacunas e as possibilidades de avanços e de outras possíveis contribuições. 
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3 DIFERENTES FIOS TECIDOS SOBRE O PNAIC 

 

Tomamos como ponto de partida os resumos disponibilizados no Catálogo de Teses e 

Dissertações mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(Capes). A opção pela busca no referido portal se justifica pelo fato de reunir os resumos de 

teses e dissertações defendidas nos Programas de Pós-graduação das Universidades e 

Instituições de Pesquisas Brasileiras, o que poderia conferir maior agilidade ao processo de 

identificação da produção. Ao utilizar como descritores as expressões “literatura e Pnaic”; 

“literatura infantil e Pnaic”; “leitura e Pnaic”; não identificamos nenhum trabalho. 

 

Em nosso Estado, especialmente, em decorrência das professoras Cláudia Maria Mendes 

Gontijo e Cleonara Maria Schwartz coordenarem o Pnaic, na Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes), entre os anos de 2012 a 2016, há trabalhos concluídos e em andamento 

na linha de pesquisa Educação e Linguagens, do Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGE/Ufes), que versam sobre o Pnaic. Em 2017, foi defendida a tese de KairaWalbiane 

Couto Costa, intitulada Concepções de alfabetização e letramento nos Cadernos do Pnaic 

2013 e orientada pela Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria Mendes Gontijo. Ainda há duas pesquisas que 

estão em desenvolvimento, e por esta razão não tivemos acesso aos trabalhos, a saber: A 

proposta de trabalho com o texto nos Cadernos do Pnaic 2013, de autoria do pós doutorando 

VanildoStieg, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria Mendes Gontijo; e, Leitura deleite 

nas caixas de livro do Pnaic: deleite para quem?,de autoria da doutoranda Mariana 

Ramalhete Guerra, orientada pela Prof.ª Dr.ª Cleonara Maria Schwartz. 

 

Também esquadrinhamos outras indicações de pesquisas por vias digitais, em sites 

científicos, como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) e a Associação Brasileira de Alfabetização (ABALf). Elegemos os referidos sites 

por hospedarem produções de importantes congressos, como as Reuniões Nacionais e 

Regionais da ANPEd, o Congresso Brasileiro de Alfabetização (CONBAlf) e o Seminário 

Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita (SIHELE). No Grupo de Trabalho 

(GT) 10 – Alfabetização, Leitura e Escrita, da 36ª e 37ª Reunião Nacional da ANPEd, 

realizadas nos anos de 2013 e 2015, respectivamente, encontramos trabalhos que abordaram 

leitura e literatura no ciclo de alfabetização com variados enfoques e fundamentados em 

diferentes perspectivas teórico-metodológicas, porém não foram apresentados estudos que 

investigaram, especificamente, o trabalho com a literatura infantil no Pnaic. 



37 
 

No site da ABAlf, nos eixos Alfabetização e Políticas Públicas e Alfabetização e Formação 

Profissional, do II Congresso Brasileiro de Alfabetização, realizado em julho de 2015, 

localizamos três comunicações científicas que investigaram o Pnaic, a partir das seguintes 

temáticas: formação continuada e implementação da política pública no contexto de formação 

do Pacto; Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) no contexto do Pnaic e do Programa 

“Alfa e Beto”; e, o Pnaic no cenário das políticas públicas de alfabetização no Estado de Mato 

Grosso do Sul. No entanto, não encontramos pesquisas que abordaram a temática que 

investigamos. 

 

Prosseguimos a busca em eventos específicos de literatura infantil, como no VI Seminário de 

Literatura Infantil e Juvenil e I Seminário Internacional de Literatura Infantil Juvenil e 

Práticas de Mediação Literária, realizado, em outubro de 2014, na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Nos Anais, localizamos dois artigos científicos que abordaram a 

leitura de literatura infantil no Pnaic, a saber: A hora e a vez da literatura infantil como parte 

significativa da formação do professor: experiências do Pnaic, de Chirley Domingues (2014); 

e,Literatura infantil e juvenil na formação do professor alfabetizador: ou Pnaic na 

berlinda?,de Jilvania Lima dos Santos Bazzo e Maria Letícia Naime Muza (2014).  

 

No IV Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil com o tema Literatura Infantil 

e Juvenil: celebrando a leitura, realizado em setembro de 2015 pelo Centro de Estudos em 

Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita” (Unesp), em Presidente Prudente (SP), encontramos um artigo nos anais do evento, 

intitulado A mediação do professor na formação do leitor literário: um ensaio a partir da 

pesquisa “Retratos da leitura no Brasil 3”, de autoria de Luciana Mara Torres Buccini e 

Regilane Gava Lovato. E no XII Congresso de Estudos Literários do Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL) da Ufes, realizado em novembro de 2015, não encontramos 

trabalhos que abordassem a literatura infantil no Pnaic. Ao buscar na base eletrônica de 

revistas científicas da Scielo, localizamos o trabalho intitulado A Leitura e a Função da 

Literatura no Pnaic: para Além do Deleite, de autoria de Renata Junqueira de Souza, Kenia 

Adriana de Aquino Modesto Silva e Cinthia Magda Fernandes Ariosi, publicado no ano 2016, 

na Educação em Revista do Departamento de Administração e Supervisão Escolar da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). 
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No Google Acadêmico, localizamos o trabalho de Aparecida Paiva e Hércules Tolêdo Corrêa, 

intitulado Literatura & Alfabetização: impasses e possibilidades, publicado na Revista Via 

Atlântica da Universidade de São Paulo (USP), em 2015. Já na revista científica Perspectiva, 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),encontramos o trabalho de Lilane Maria 

de Moura Chagas e Chirley Domingues, publicado em 2016, intitulado A literatura infantil na 

alfabetização: a formação da criança leitora. Na revista de estudos literários da Universidade 

Estadual do Mato Grosso do Sul (REVELL/UEMS) encontramos o trabalho de Fátima 

Aparecida do Nascimento e Lucilene Soares da Costa, publicado em 2017, intitulado A leitura 

literária no pacto pela alfabetização na idade certa.  

 

Por último, encontramos na Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação (RIAEE), 

publicado também em 2017, o trabalho de Geisa Magela Veloso, Úrsula Adelaide de Lélis e 

Cecília Barreto Almeida, intitulado Leitura deleite como ancoragem para mudanças 

pedagógicas no âmbito do Pnaic. 

 

Para fins de organização didática, apresentamos um quadro-síntese das pesquisas localizadas 

que focalizaram o trabalho com a literatura infantil no Pnaic: 

 

Quadro 2 – Trabalhos que abordam a leitura de literatura no Pnaic 

Título Autor (es) Fonte Ano de 

Publicação 
Concepções de alfabetização e 

letramento nos Cadernos do 

Pnaic 2013 

KairaWalbiane Couto 

Costa 
PPGE/Ufes 2017 

A hora e a vez da literatura 

infantil como parte significativa 

da formação do professor: 

experiências do Pnaic 

Chirley Domingues VI Seminário de 

Literatura Infantil e 

Juvenil 

2014 

Literatura infantil e juvenil na 

formação do professor 

alfabetizador: ou Pnaic na 

berlinda? 

Jilvania Lima dos 

Santos Bazzo; Maria 

Letícia NaimeMuza 

VI Seminário de 

Literatura Infantil e 

Juvenil 

2014 

A mediação do professor na 

formação do leitor literário: um 

ensaio a partir da pesquisa 

“Retratos da leitura no Brasil 3” 

Luciana Mara Torres 

Buccini; Regilane 

Gava Lovato 

IV Congresso 

Internacional de 

Literatura Infantil e 

Juvenil 

2015 

A leitura e a função da literatura 

no Pnaic: para além do deleite 
Renata Junqueira de 

Souza; Kenia 

Adriana de Aquino 

Modesto Silva; Cinthia 

Magda Fernandes 

Ariosi 

Educação em 

Revista 
2015 

https://doaj.org/article/7033bef734e647b59c094726c886c4d3
https://doaj.org/article/7033bef734e647b59c094726c886c4d3
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Literatura & Alfabetização: 

impasses e possibilidades 
Aparecida Paiva; 

Hércules 

TolêdoCorrêa 

Revista Via 

Atlântica 
2015 

A literatura infantil na 

alfabetização: a formação da 

criança leitora 

Lilane Maria de Moura 

Chagas; 

ChirleyDomingues 

Revista Perspectiva 2016 

A leitura literária no pacto pela 

alfabetização na idade certa 

 

Fátima Aparecida do 

Nascimento; Lucilene 

Soares da Costa 

 

REVELL: Revista 

de Estudos 

Literários da 

UEMS 

2017 

Leitura deleite como ancoragem 

para mudanças pedagógicas no 

âmbito do Pnaic 

Geisa Magela Veloso; 

Úrsula Adelaide de 

Lélis; Cecília Barreto 

Almeida 

Revista Ibero-

Americana de 

Estudos em 

Educação 

2017 

Fonte: Levantamento realizado pela pesquisadora no site do VI Seminário de Literatura Infantil e Juvenil 

(UFSC) e do PPGE/Ufes; nos Anais do IV Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil (UNESP); nas 

Revistas: Educação em Revista (UNESP); Via Atlântica (USP), Perspectiva (UFSC), REVVELL (UEMS), 

Ibero-Americana de Estudos em Educação (RIAEE), no período de março 2016 a agosto de 2017.  

 

O primeiro trabalho que tomamos para abordar a produção de conhecimentos em torno do 

Pnaic foi a tese de doutorado intitulada Concepções de alfabetização e letramento nos 

Cadernos do Pnaic 2013, de autoria de KairaWalbiane Couto Costa, orientada pela Prof.ª Dr.ª 

Cláudia Maria Mendes Gontijo e defendida em abril de 2017 no Programa de Pós-graduação 

em Educação (PPGE/Ufes), na linha de pesquisa Educação e Linguagens. 

 

A pesquisadora buscou compreender os conceitos de alfabetização e de letramento que 

fundamentaram a formação de professores alfabetizadores no Pnaic. Aponta que nos 

Cadernos de Língua Portuguesa, Ano 01 (2013), o termo “alfabetização” aparece com maior 

incidência (73,30%), seguido do termo “alfabetização na perspectiva do letramento” (21,36%) 

e, por último, “letramento” (5,34%). Segundo a autora, a formação ofertada pelo Pnaic 

ressalta o processo de alfabetização em diferentes contextos e situações didáticas, como 

 
[...] para nomear o programa de formação; relacionado com o título de alguns 

cadernos; para se referir ao Ciclo de Alfabetização, às práticas dos professores, ao 

planejamento e às rotinas de alfabetização; como proposta de jogos de alfabetização; 

para referendar o currículo; compreendido como um processo; vinculado aos 

métodos de ensino, ao construtivismo e níveis de escrita, à avaliação, à consolidação 

do SEA, ao sistema notacional e à importância do SEA para a realização da 

Provinha Brasil (COSTA, 2017, p. 78). 

 

 

 

 

 

https://doaj.org/article/7033bef734e647b59c094726c886c4d3
https://doaj.org/article/7033bef734e647b59c094726c886c4d3
https://doaj.org/article/7033bef734e647b59c094726c886c4d3
https://literaturainfantilejuvenil.files.wordpress.com/2015/02/6_slij_2014_anais_final.pdf
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Além disso, pontua que o conceito de alfabetização,  

 

[...] sobressai aos demais, apesar de o discurso anunciado no Programa de Formação 

se referir à indissocialibidade entre a alfabetização e o letramento. O modo como o 

conceito de alfabetização é apresentado reforça a ideia de que este está ligado à 

aquisição do código escrito e o letramento à leitura e produção de textos (COSTA, 

2017, p. 81). 
 

No diálogo com os textos apresentados nos Cadernos de Formação dos Anos 1, 2 e 3, Costa 

(2017) afirma que apesar de anunciar a “alfabetização na perspectiva do letramento”, os 

enunciados dos cadernos enfatizam o conceito de alfabetização, tendo como foco o ensino a 

partir de palavras, ou seja, sobre o Sistema de Escrita Alfabética. 

 

O termo letramento “[...] é mais recorrente nos textos dos cadernos dos Anos 1 e 3 e no 

Caderno de Formação [...]” (COSTA, 2017, p. 78) e está relacionado aos seguintes temas: 

“[...] ao Programa de Formação Pró-Letramento; às práticas de leitura; aos gêneros 

textuais/gêneros discursivos associados à filosofia da linguagem bakhtiniana; aos acervos 

literários do MEC; aos usos sociais da leitura e da escrita” (COSTA, 2017, p. 78). Nesse 

sentido, compreende que os conceitos de alfabetização e letramento, demonstram a 

importância da alfabetização na perspectiva do letramento, alfabetizar letrando, com 

atividades educativas que se referem, 

 
[...] às práticas de ensino; às rotinas; à consolidação do SEA; aos gêneros textuais; 

aos projetos didáticos; à avaliação; à Provinha Brasil como referência para 

alfabetizar letrando; ao trabalho integrado com outras áreas de conhecimento; como 

um processo indissolúvel (COSTA, 2017, p. 80). 

 

Apesar de o trabalho em questão não abordar a literatura infantil, consideramos que a defesa 

pela indissociabilidade nos conceitos de alfabetização e de letramento, proposta pelo Pnaic, 

pode influenciar na proposta do trabalho com a leitura de literatura infantil na alfabetização de 

crianças, tendo em vista que “[...] a leitura é apontada como um conhecimento primordial da 

alfabetização e está intimamente relacionada com o conceito de letramento utilizado nos 

cadernos” (COSTA, 2017, p. 149). 

 

Em segundo lugar, dialogamos com o artigo A hora e a vez da literatura infantil como parte 

significativa da formação do professor: experiências do Pnaic (2014), de autoria de Chirley 

Domingues, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 
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Ao discutir a formação continuada no contexto do Pnaic como uma política pública de parceria 

entre governos, universidades e escolas, a pesquisadora ressaltou que o Pnaic se diferencia de 

todas as formações anteriormente ofertadas pelo governo federal, tendo em vista que os 

professores alfabetizadores, os orientadores de estudo, os coordenadores das ações nos 

municípios e no Distrito Federal, os formadores da instituição de ensino superior, os 

coordenadores das instituições de ensino superior e os coordenadores gerais das instituições 

de ensino superior, foram contemplados com uma bolsa de estudo como incentivo para 

prosseguirem nos estudos. 

 

Domingues (2014) explicitou que o Pnaic compõe-se por um conjunto de programas, 

materiais, referenciais curriculares e pedagógicos que indicam quatro ações voltadas para: 1ª) 

Capacitação de professores alfabetizadores; 2ª) Distribuição de materiais didáticos e 

pedagógicos; 3ª) Avaliações; 4ª) Gestão e mobilização.  

 

Dentre tais ações, destacou a formação de professores alfabetizadores e a relevância do 

material didático e pedagógico distribuídos em todas as escolas envolvidas, uma vez que o 

referido material “[...] pode ser visto como um instrumento de inclusão, pois é inegável que 

muitas crianças das escolas públicas brasileiras jamais teriam acesso a um material de 

tamanha qualidade” (DOMINGUES, 2014, p. 130). 

 

Considerando que a literatura infantil está inserida nas duas primeiras ações do Pnaic, a autora 

se propôs a compreender a função do professor como mediador entre a criança e o livro de 

literatura na fase inicial de alfabetização. Fundamentada em Schön (1992), apresentou três 

conceitos basilares para pensar o professor e a sua prática: conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a ação. A partir deste referencial teórico, afirmaram que o objetivo da 

formação docente no Pnaic consiste em desenvolver a reflexão sobre a ação com a finalidade 

de ressignificar as práticas pedagógicas. Para alcançar o referido objetivo, Domingues (2014) 

destacou que o Pnaic também inovou ao distribuir livros de literatura infantil para o trabalho 

com o 1º ao 3º ano do ensino fundamental em sala de aula. No entendimento da autora, os 

livros de literatura infantil, disponibilizados pelo Pnaic, permitem um trabalho 

interdisciplinar, pois as obras que compõem o acervo possuem temas abrangentes, 

contextualizados e de diferentes níveis.  
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Essa possibilidade de trabalho na alfabetização nos suscitou a seguinte indagação: do ponto de 

vista teórico-metodológico, o trabalho interdisciplinar na alfabetização de crianças tem se 

comprometido com a vida ou somente com a articulação de conteúdos? 

 

Costa e Stieg (2015), ao investigarem a interdisciplinaridade no/para o ciclo de alfabetização, 

apontam que “[...] a interdisciplinaridade continua, em tese, a desejar perpetuar aprendizagens 

produzidas de modo individual/existencial, sem compromisso com ampliação e modificação 

nas diferentes esferas de comunicação social/com a vida” (COSTA; STIEG, 2015, p. 89). Os 

autores ressaltam que a interdisciplinaridade, proposta no Caderno 3 do Pnaic, intitulado 

Interdisciplinaridade no Ciclo de Alfabetização (2015), assinala para o trabalho 

interdisciplinar de integração das disciplinas nos moldes da epistemologia de Japiassu (1976). 

Contudo, no entendimento de Costa e Stieg (2015, p. 87), 

 

[...] o desenvolvimento da interdisciplinaridade, depende da existência da 

cooperação e coordenação entre os campos disciplinares, de maneira a serem 

incorporados resultados das várias especialidades disciplinares bem como 

instrumentos, técnicas, conceitos. Tal incorporação implica crítica do que é 

incorporado, comparação e julgamento para escolha do que mais se adequa ao 

objetivo em questão. Trata-se, assim, de uma religação de fronteiras entre 

conhecimentos, interpretados como isolados ao longo do tempo, sendo capaz de 

gerar um enriquecimento – e não uma superação – das disciplinas envolvidas na 

atividade interdisciplinar. 

 

A prática interdisciplinar, defendida por Costa e Stieg (2015), se refere às práticas 

alfabetizadoras discursivas, ancoradas nos estudos de João Wanderley Geraldi (1997), onde o 

texto se configura como uma unidade de ensino que deve integrar os conhecimentos 

científicos aos conhecimentos vividos. Nesse sentido, os autores afirmam que alfabetizar é o 

movimento de ensinaraprender colaborativo, um movimento de aprender vivendo, ou seja, 

que as práticas de ensino na alfabetização priorizem o comprometimento com a vida num 

movimento discursivo. 

 

Concordamos com Costa e Stieg (2015) que, ao alfabetizar no movimento de ensinaraprender 

colaborativo, o professor potencializa as singularidades das crianças, valorizando o que cada 

uma traz de conhecimentos a partir do seu convívio familiar e social. Partindo desse 

entendimento, as crianças são compreendidas como 
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[...] locutoras e interlocutoras, ativas, criativas, criadoras, inventivas na medida em 

que produzirem enunciados (oral, escrito – diferentes registros com diferentes 

finalidades comunicativas) e reagirem a eles responsivamente, conforme a 

compreensão que efetivam. Há, portanto, nessa perspectiva, ao nosso ver, o 

compromisso com a criança/infância em processo (“devir”), contrariando o que 

pressupõe a interdisciplinaridade (compromisso com o saber) (COSTA; STIEG, 

2015, p. 93) 

 

Comprometidos com a formação que leva a criança a agir de forma responsiva, entendemos 

que o trabalho com a leitura de literatura infantil pode romper com o modelo de ensino que 

controla a aprendizagem e forma leitores passivos. No texto A aula como acontecimento, 

Geraldi (2010) propõe a inversão de flecha, isto é, o processo ensinoaprendizagem deve ser 

construído de forma conjunta, na interação entre professor-aluno e aluno-professor com o 

contexto de produção, tendo em vista que a construção do conhecimento não é realizada de 

forma isolada do seu contexto histórico, social e cultural em que se encontra inserida.  

 

Para tanto, os conhecimentos construídos culturalmente não devem ser desconsiderados e sim 

relacionados aos conhecimentos vividos na prática social. Costa e Stieg (2015) ao refletirem 

sobre inversão da flecha no processo ensinoaprendizagem apontam que o autor mostra que, 

 

[...] ao contrário do lema “aprender para viver”, trata-se de assumir que “vivemos 

aprendendo”. E “viver aprendendo” não descarta a herança cultural. Ao contrário 

demanda que a usemos e para isso é necessário conhecê-la. Agora não é o professor 

que dá respostas que a herança cultural já deu para certos problemas, mas a do 

sujeito que também já tem um vivido, para transformar o vivido em perguntas 

(temos aprendido as respostas sem as perguntas que elas conduziram). Nesse 

processo, se exige então que cada sujeito, professor e aluno – se torne autor: 

refletindo sobre seu vivido, escrevendo seus textos e estabelecendo novas relações 

com o já produzido (herança cultural). O projeto como todo tem de estar sempre 

voltado para as questões do vivido, dos acontecimentos da vida, para com eles 

construir compreensões, caminho necessário de expansão da própria vida (COSTA; 

STIEG, 2015, p. 94). 

 

Assim, entendemos que o trabalho com a leitura de literatura infantil pode aproximar o autor e 

o leitor da realidade social e dos conhecimentos da herança cultural, para que, desse modo, 

possam refletir dialogicamente sobre os problemas da sociedade e propor caminhos. 

Retomando o trabalho de Domingues (2014), a autora concluiu seu estudo concebendo o livro 

de literatura infantil como uma ferramenta importante para o trabalho com a leitura de 

literatura nos diferentes momentos organizados em sala de aula, pois, 
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[...] ao final do primeiro ano de formação do PNAIC, nos permite enfatizar que 

nunca foi dispensada tanta atenção à literatura nas séries iniciais como agora com o 

Pacto. As crianças leem mais, tanto para si quanto para a turma. A preocupação que 

aconteceu na escolha das obras vem ao encontro do Pacto no que se refere ao seu 

objetivo principal, qual seja, alfabetizar letrando. São textos literários com 

significado, encantamento e que garantem a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar (DOMINGUES, 2014, p. 129). 

 

A pesquisa realizada pela autora acerca da literatura infantil na formação continuada de 

professores que atuam no ciclo de alfabetização nos suscitou outro questionamento: quais 

foram às orientações do Pnaic para o trabalho com a literatura infantil? Sobre essa questão, o 

trabalho intitulado Literatura infantil e juvenil na formação do professor alfabetizador: ou 

PNAIC na berlinda?,de autoria de Jilvania Lima dos Santos Bazzo e Maria Letícia Naime 

Muza, apresentado no VI Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, em 2014, nos trouxe 

alguns apontamentos. 

 

As autoras tiveram como temática de investigação a formação literária do professor 

alfabetizador, sobretudo aquela que envolve a leitura deleite. Metodologicamente, optaram 

pela abordagem de caráter qualitativo e pela pesquisa documental, o que nos aproximou em 

termos de pressupostos metodológicos. Ao realizar a análise dos cadernos de formação do 

Pnaic, dos planejamentos e dos relatórios desenvolvidos entre fevereiro de 2013 a junho de 

2014, tomaram como referência as narrativas orais de cinco professoras que atuaram no Pnaic, 

em Florianópolis (SC), sendo três professoras alfabetizadoras, uma orientadora de estudo e 

uma formadora de estudo. 

 

De acordo com Bazzo e Muza (2014, p. 363), a “[...] leitura deleite realizada em sala favoreça 

o desenvolvimento de visões de mundo, de ser humano, de sociedade, de infância, de criança, 

de linguagem e de escola capazes de ajudar na construção de outras histórias, outras 

realidades, tanto para as crianças quanto para os professores”. Seguindo essa linha de 

raciocínio, propõem o trabalho com a literatura infantil de maneira que a leitura de textos 

literários privilegie o deleite, o encantamento, a brincadeira e o prazer de ler. Ainda pontuam 

que a leitura deleite deve ser uma prática diária, “[...] fazendo parte da rotina do trabalho 

docente” (BAZZO; MUZA, 2014, p. 364) e, 

 

[...] deve, pois, ajudar as crianças a produzir sentidos, inventando e (re)criando 

outros modos de interpretar e representar simbolicamente o mundo lido por meio da 

palavra. Nesse sentido, não se configura como mero meio ou fim utilitário para se 

ensinar o que se tem a ensinar (BAZZO; MUZA, 2014, p. 368). 
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Na visão das autoras, apesar de o Pnaic beneficiar a formação literária do alfabetizador, o 

trabalho com a literatura carece de uma continuidade na constituição da criança leitora, 

permitindo um prosseguimento do processo reflexivo na/da prática docente. Afirmam que 

 
[...] algumas formas de leitura de textos literários privilegiam o encantamento, a 

beleza, o belo, a brincadeira e possibilita o acesso à consciência crítica e a busca 

pelo caminho do autoconhecimento [...] sem qualquer intencionalidade que não seja 

aquela da apreciação estética, da vivência da beleza e do belo, da imaginação e da 

fantasia, do riso e da alegria, da tomada de consciência de si, do outro e do mundo, 

da palavra (BAZZO; MUZA, 2014, p. 369). 

 

As autoras concluem que a “[...] leitura deleite como ponto de partida no processo de 

apropriação da escrita alfabética oportunizam a inserção mais efetiva e real ao mundo 

grafocêntrico” (BAZZO; MUZA, 2014, p. 370). Os resultados a que chegaram as 

pesquisadoras se aproximam da nossa hipótese que o trabalho com a literatura infantil, 

materializado nos cadernos de formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01, foi prescrito 

como pretexto para o ensino das unidades menores da língua. 

 

Já o trabalho intitulado A mediação do professor na formação do leitor literário: um ensaio a 

partir da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil 3”, de autoria de Luciana Mara Torres 

Buccini e Regilane Gava Lovato, ambas pesquisadoras da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), investigou políticas governamentais de incentivo a leitura no Brasil, 

especificamente o livro “Retratos da leitura no Brasil 3”, organizado pelo Instituto Pró-livro. 

 

A partir da análise documental, Buccini e Lovato (2015) refletiram a respeito do papel do 

mediador na formação do leitor literário e apontaram que sem o mediador “[...] os livros 

constituem patrimônio cultural morto e não apropriado” (BUCCINI; LOVATO, 2015, p. 20). 

Nesse sentido, apontam que 

 

[...] faz-se necessária a atuação de um leitor mais experiente que possa mediar a 

relação entre o possível leitor e o objeto cultural - livro. É preciso que se construa 

sobre o livro um valor de uso, um valor social, para além do uso meramente escolar, 

e que haja uma relação de necessidade de leitura (BUCCINI; LOVATO, 2015, p. 

20). 
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Concordamos que o papel do mediador é imprescindível para a formação de leitores. Gontijo 

e Schwartz (2009, p. 11) ressaltam que a medicação qualificada do professor “[...] só é 

possível com a existência de espaços para estudo, para troca de experiências, para 

planejamento e para organização intencional e sistemática do trabalho a ser realizado com as 

crianças na sala de aula”. Por sua vez, o trabalho com a leitura de literatura na sala de aula do 

1º ano do ciclo de alfabetização requer planejamento e organização sistemática. Concordando 

com esse ponto de vista, Becalli (2007, p. 161) assevera que 

 
[...] o ensino da leitura deve ser encarado como uma atividade sistematizada em que 

o professor se coloque como o mediador entre as crianças e a linguagem escrita. 

Assim, cabe ao professor ensinar a criança a ler a partir de diferentes gêneros 

textuais que circulam na sociedade e, nesse processo de ensino, além das 

características do sistema de escrita e do seu funcionamento, ele também deve 

ensiná-las a comparar informações de mais de um texto e relacioná-las com suas 

vivências, a indagar os textos, a compreender o que está explícito e também o que 

está subentendido no texto, a construir inferências, a antecipar conteúdos, a 

identificar informações, a reconstruir as idéias do texto, a compreender as funções 

dos textos bem como as situações em que são usados pelos sujeitos e com que 

intenções, a fim de que as crianças aprendam a apresentar suas contrapalavras ao 

texto. 

 

Desse modo, entendemos que o ensino da leitura de literatura infantil deve instigar o leitor a ir 

além do prazer de ouvir e de ler história, como proposto pela prática da leitura deleite. O 

artigo intitulado A Leitura e a Função da Literatura no PNAIC: para Além do Deleite, 

publicado no periódico Educação em Revista,de autoria de Souza, Silvia e Ariosi 

(2015),também propõem que o docente deve selecionar o tipo de texto a ser lido, 

considerando a diversidade de gêneros textuais, pois, “[...] ao exercitar a leitura, os alunos 

fazem uso da linguagem oral, falam sobre a história, aprendem a ouvir, leem em voz alta, 

dramatizam o texto e utilizam a escrita, para expressar o entendimento do texto lido” 

(SOUZA; SILVA; ARIOSI, 2015, p. 66). 

 

Também consideramos que as professoras podem compartilhar a leitura de díspares gêneros 

discursivos que circulam na sociedade, pois assim corroboram com a ampliação do repertório 

cultural das crianças. Dentre eles, podemos mencionar: conto de fadas, conto maravilhoso, 

poemas, cordel, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas, provérbios, 

contos de assombração, lendas, dramatização, fábula, narrativa de aventura, história 

engraçada, recados, conversações, saudações, instruções, relatos de experiência vivida, relato 

de viagem, relato expositivo, depoimentos, testemunho, autobiografia, biografia, relato 

histórico, entrevistas, debates, notícias, anúncios de rádio, anúncios de televisão, comentário 
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radiofônico, seminários, palestras, opinião, deliberação informal, comandos diversos, nota, 

tirinha, quadrinhos, calendário, rótulo, verbete de dicionário, bilhete, carta, telegrama, cartão 

postal, cartões de diversas comemorações, convite, diário, lembrete etc. Assim, reforçamos a 

importância das crianças compreenderem que os textos de circulação na sociedade em que 

estão inseridas são produzidos por determinados sujeitos concretos e que elas também podem 

ser autores dos textos que produzem. 

 

Souza, Silvia e Ariosi (2015, p. 69) ainda evidenciam a importância das políticas públicas de 

incentivo à leitura e à escrita, porque acreditam 

 

[...] que uma boa política nesta direção é aquela que permite que sua concretização 

respeite os sujeitos envolvidos e garanta-lhes um espaço de autonomia e autoria 

(FREIRE, 1996). Autonomia e autoria que permitem ao indivíduo ser capaz de 

escrever e ler de forma competente e eficiente, com propriedade sobre o contexto no 

qual o tema está inserido com um alargamento dos ângulos de abordagem e 

discussão. 
 

Nesse sentido, as autoras apontam que é necessário construir uma prática de incentivo à 

leitura e à escrita com base nos valores, interesses, necessidades e culturas locais. Assim 

como Domingues (2014), acreditam que o Pnaic, além de propor a alfabetização das crianças 

até os oito anos de idade, oportuniza a construção de uma prática pedagógica interdisciplinar 

que respeita os ritmos das crianças, bem como seus interesses, desejos e necessidades. Nesse 

contexto, as autoras propõem atividades de leitura e escrita para a compreensão leitora, a 

partir de textos mencionados no acervo do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD - 

Obras complementares, adotado pelo Pnaic, como também nas estratégias de leitura propostas 

por Solé (1998).  

 

De acordo com Souza, Silvia e Ariosi (2015), a leitura deleite é uma das estratégias mais 

importantes do Pnaic, porque se configura como uma oportunidade de acesso à literatura e 

não se restringe ao deleitamento, tendo em vista que o professor pode planejar a leitura como 

um momento de ampliação da capacidade leitora das crianças e ir para além do deleite, sem 

perder o prazer, a alegria e a vontade de ler. Concordamos com as autoras que o trabalho com 

a leitura de literatura deve ir além do deleite, pois é fundamental o estudo aprofundado do 

texto literário, bem como a relação discursiva entre o texto-autor-contexto-leitor e a interação 

dialógica proposta entre os sujeitos do discurso no estudo do texto literário em sala de aula.  
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As autoras também destacam que o investimento com a literatura infantil no Pnaic se constitui 

em decorrência dos baixos índices em leitura mostrado pelas avaliações externas, como a do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Continuam afirmando que o fato 

de as avaliações constatarem que os jovens brasileiros são capazes apenas de localizar 

informações explícitas no texto e fazer conexões simples, desencadeou investimentos do 

Governo Federal em livros literários diversos, por meio de ações em diferentes programas 

com o objetivo de promover a leitura e a difusão do conhecimento entre alunos, professores e 

comunidades.  

 

O trabalho intitulado Literatura & Alfabetização: impasses e possibilidades, dos autores 

Aparecida Paiva e Hércules Tolêdo Corrêa, publicado, em 2015, na Revista Via Atlântica da 

Universidade de São Paulo (USP), se aproxima das discussões que Souza, Silva e Ariosi 

(2015) desenvolveram acerca das políticas públicas de incentivo a leitura no Pnaic. Esse 

estudo teve o objetivo de “abordar algumas implicações para a produção literária no contexto 

da atual política de alfabetização “na idade certa”” (PAIVA; CORRÊA, 2015, p. 177). 

 

Inicialmente, discorreram acerca da história das políticas públicas de promoção e acesso à 

leitura de livros de literatura no Brasil que foram desenvolvidas pelo MEC, desde sua criação 

em 1930. Apontam que, na década de 1980, apesar de a questão da formação de leitores ter 

entrado na pauta das políticas públicas, não foi de forma prioritária, pois sempre foi afetada 

pela descontinuidade das políticas. A partir desse período, vários programas foram criados 

para atender as especificidades e as demandas das escolas em todos os níveis e modalidades 

de ensino, inclusive da alfabetização, que receberam, ao longo das últimas décadas, acervos 

literários de vários gêneros textuais.  

 

Nesse contexto, ressaltam que o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), selecionaram “[...] para as salas de aula 

das escolas, 180 títulos, subdivididos em seis acervos de 30 títulos cada, dois para cada um 

dos 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental” (PAIVA; CORRÊA, 2015, p. 182), atendendo o 

eixo dois que determina as ações do Pnaic, no que consiste a distribuição de materiais 

didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais. 
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Paiva e Côrrea (2015) pontuam que é necessário ampliar o acesso às obras de literatura 

destinadas aos alunos das escolas públicas em todo o país, criando condições para que o 

processo de formação de leitores literários se democratize. Os autores afirmam que para 

chegar às escolas o livro de literatura percorre várias instâncias, incluindo editoras, 

universidades e o MEC que apresenta uma série de categorias que legitimam as obras 

escolhidas. Também mostram o percentual de editoras e a quantidade de livros inscritos para 

cada categoria legitimada, bem como as obras selecionadas para cada ano do ciclo de 

alfabetização. 

 

Além disso, apontam para a diferença entre o acervo de livros de literatura disponibilizados 

para as salas de aula e aqueles direcionados para as bibliotecas escolares, destacando que o 

Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE), “[...] vem ampliando o seu alcance e 

apontando o quanto é diversificado o público leitor nas nossas escolas brasileiras” (PAIVA; 

CORRÊA, 2015, p. 190). Desse modo, se faz necessário que professores e bibliotecários 

integrem o processo de mediação 

 

 

[...] em atividades de contação de histórias e de leitura de poemas, que possibilitem a 

ajuda na construção de sentidos por esse leitor em formação, ainda não 

completamente preparado para ler sozinho, principalmente no primeiro ano. Espera-

se que, nesse segmento da escolaridade, as crianças tenham contato permanente com 

esses bens culturais que são os livros de literatura, para que se familiarizem com eles 

de modo a interagir com a linguagem literária, nos textos e nas ilustrações, 

preparando-se para compreender também esses usos sociais da escrita. (PAIVA; 

CORRÊA, 2015, p. 190-191).  

 

 

Finalizam o artigo com reflexões que permitem pensar uma política pública que possibilita 

aos professores alfabetizadores e as crianças terem os livros de literatura em mãos, em suas 

próprias salas de aula, além da necessidade de formação continuada dos professores para que 

os livros do Pnaic “saiam de suas caixas” e circulem na escola, entre alunos e professores, 

alunos e familiares, num contato permanente das obras que demanda uma medicação 

qualificada dos professores (PAIVA; CORRÊA, 2015).  

 

No texto A literatura infantil na alfabetização: a formação da criança leitora, de autoria de 

Lilane Maria de Moura Chagas e Chirley Domingues, publicado na revista Perspectiva, em 

2016, as autoras também evidenciam que diante das condições físicas da maioria das escolas 

públicas brasileiras, os espaços de sala de aula possuem alguns obstáculos em que 
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[...] os professores e a escola, como um todo, lidam para manter a acessibilidade e a 

atratividade desses espaços organizados no interior da sala de aula. A realidade das 

escolas brasileiras, no entanto, nem sempre possuem espaços físicos adequados e 

materialidade de suportes e estantes para disposição das obras. Outro obstáculo 

apontado, é que as salas de alfabetização geralmente dividem o mesmo ambiente 

com outras turmas de outros turnos (CHAGAS; DOMINGUES, 2016, p. 85). 

 

Assim como Paiva e Corrêa (2015), as autoras também defendem que na formação de futuros 

leitores o professor é o mediador responsável pelo encontro entre as crianças e os livros. Em 

sua pesquisa concebem a leitura como 

 

[...] uma prática social e, especificamente, as atividades com a literatura infantil para 

o processo de letramento na escola e para a formação da criança leitora são 

fundamentais no ciclo de alfabetização. As brincadeiras com parlendas, rimas e 

poemas possibilitam o trabalho no processo de alfabetização na dimensão lúdica, 

levando as crianças a prestarem atenção no som, no ritmo das palavras e, 

consequentemente, vai também se desenvolvendo a dimensão estética e poética 

(CHAGAS; DOMINGUES, 2016, p. 80) 

 

Apontam que é tarefa da escola incentivar a leitura no espaço da sala de aula, uma vez que 

“[...] o contato com os livros, com as histórias, com a poesia como uma possibilidade de 

humanizar-se, apropriando-se dos conhecimentos socialmente produzidos” (CHAGAS; 

DOMINGUES, 2016, p. 90). Isso porque “[...] ler e narrar histórias são atividades que 

possibilitam aos seus ouvintes ou leitores tornar a história viva e atualizada, seja esse leitor 

adulto ou criança, professor ou estudante [...]” (CHAGAS; DOMINGUES, 2016, p. 80). As 

narrativas literárias, segundo as autoras, possibilitam diversas alternativas de ensino da 

linguagem escrita de forma sistematizada e sequenciada e esse trabalho 

 

[...] requer um aprendizado diferenciado, um tempo mais extenso, um trabalho mais 

consciente com a palavra. Um tempo para a produção de imagens enquanto a 

narrativa é lida ou narrada, tanto por quem escuta como por quem narra. E, na 

contemporaneidade, é a escola um desses lugares para realizar essa ação e 

possibilitar às crianças essa experiência significativa com as histórias, os poemas e 

as canções [...] (CHAGAS; DOMINGUES, 2016, p. 81). 

 

A partir da experiência de narrar histórias, segundo as autoras, as crianças despertam para a 

necessidade de se tornarem leitoras, superando a concepção de leitura como decifração de 

palavras. Também evidenciam a importância da socialização dos livros de literatura para além 

da sala de aula e por isso propõem projetos de leitura compartilhada com as famílias, os quais 

ao lerem junto com a criança estarão incentivando seu vocabulário e ampliando a visão de 

mundo da criança.  



51 
 

Ao desenvolver o trabalho com a leitura de literatura no sentido de provocar a imaginação, a 

sensibilidade, experiências emocionais e de expressão que fazem parte da formação humana, 

a criança desperta para o encontro de todos esses aspectos por meio da ficção e do texto 

literário (CHAGAS; DOMINGUES, 2016). 

 

No trabalho de Fátima Aparecida do Nascimento e Lucilene Soares da Costa, as autoras 

analisaram se os livros de literatura infantil do acervo PNLD – obras complementares são 

literários. Apresentaram os resultados da pesquisa no artigo intitulado A leitura literária no 

Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, publicado em 2017 na Revista de Estudos 

Literários, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).  

 

As autoras apontam que para entender que lugar a literatura infantil ocupa no Pnaic foi-se 

necessário entrar em contato com os acervos de livros. Perceberam que os acervos 

compreendem “[...] livros de literatura infantil e livros que não possuem os atributos para 

serem considerados como tal, ou seja, são livros para crianças, pensados e escritos para 

tratarem de algum conteúdo pedagógico [...]” (NASCIMENTO; COSTA, 2017, p. 13). 

 

Para delinear o que é literatura infantil, as autoras trouxeram as contribuições de Ricardo 

Azevedo (1999) que aponta que é difícil definir o que é literatura infantil, já que “[...] não 

existe unanimidade entre os estudiosos da área” (NASCIMENTO; COSTA, 2017, p. 13) do 

que seria um texto literário. Ainda trouxeram as contribuições de Cosson e Paulino (2009) 

acerca do letramento literário, os quais definem como “[...] o processo de apropriação da 

literatura enquanto construção literária de sentidos” (NASCIMENTO; COSTA, 2017, p. 15 

apud COSSON; PAULINO, 2009, p. 67). 

 

Para aprofundar a discussão as autoras analisaram dois textos listados na bibliografia de apoio 

do Pnaic, a saber: Alfabetização e leitura literária, de Aparecida Paiva; e,O professor como 

mediador das leituras literárias, de Ana Arlinda de Oliveira em que essas autoras sugerem 

algumas estratégias de mediação para despertar o interesse das crianças, como dramatização, 

roda de leitura, conto e reconto das histórias, filmes e uso de fantoches para representar os 

personagens (NASCIMENTO; COSTA, 2017). 
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Ressaltam a importância da mediação para a formação de pequenos leitores e dos acervos do 

PNLD – obras complementares, pois “[...] esse material tem contribuído para a melhoria do 

desempenho do alunado na leitura. Além disso, as professoras implantaram em suas salas de 

aula, “cantinhos de leitura”, que tem oportunizado a leitura literária” (NASCIMENTO; 

COSTA, 2017, p. 32). 

 

O texto Leitura deleite como ancoragem para mudanças pedagógicas no âmbito do Pnaic, de 

autoria de Geisa Magela Veloso; Úrsula Adelaide de Lélis; Cecília Barreto Almeida, 

publicado na Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, em 2017, apresenta dados 

qualitativos e quantitativos em que indica uma prevalência da leitura deleite como prática 

voltada para o prazer de ler.  

 

Segundo as autoras, a leitura deleite apresentou-se como prática, mas “[...] a literatura infantil 

não encontrou espaço para ser teoricamente discutida, de forma que os professores pudessem 

ampliar sua visão sobre possibilidades e especificidades do letramento literário, sobre sua 

potencialidade para a alfabetização das crianças” (VELOSO; LÉLIS; ALMEIDA, 2017, p. 

415).Em sua pesquisa constataram que 

 

[...]de um lado, as práticas docentes colocaram em circulação os livros literários, 

produzindo um ciclo em que as histórias ganharam visibilidade nas escolas. Mas, 

por outro lado, as professoras, de certa forma, também produziram um 

obscurecimento dos processos de alfabetização, conferindo maior destaque às 

práticas de letramento (VELOSO; LÉLIS; ALMEIDA, 2017, p. 416). 

 

Finalizam afirmando que a formação do Pnaic contribuiu para as mudanças das práticas 

pedagógicas para o trabalho com a leitura de literatura, em especial o trabalho com a leitura 

deleite. No entanto, indicam para a necessidade de mudança mais profunda da cultura escolar 

no que diz respeito à revisão dos saberes constituídos na busca pela inovação de práticas 

alfabetizadoras.  

 

O levantamento bibliográfico realizado evidenciou que o Pnaic acrescentou à formação de 

professores alfabetizadores em todo Brasil, pois disponibilizou materiais como subsídio ao 

trabalho pedagógico em sala de aula e o pagamento de bolsas como incentivo à continuidade 

dos estudos e a valorização do trabalho docente.  
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No diálogo com os pesquisadores supracitados, apontamos para a necessidade de ampliar os 

estudos a fim de compreender se a abordagem de literatura infantil, materializada nos 

cadernos de formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01, favorece a educação estética 

articulada ao trabalho com a literatura infantil na alfabetização de crianças, tendo em vista que 

esta questão não foi abordada por nenhum dos estudos localizados. 
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4  FIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS CONDUTORES DO PERCURSO DE 

    INVESTIGAÇÃO 

 

4.1 FIOS TEÓRICOS 

 

Fundamentado no materialismo histórico dialético, que concebe a realidade como um 

processo permeado pelas contradições estabelecidas nas relações sociais entre os sujeitos, 

compreendemos que a formação de leitores críticos não pode estar desvinculada do contexto 

histórico-cultural. Isso porque para Marx e Engels, segundo Konder (2013, p. 42), “[...] não 

há nada que possamos situar acima da história ou fora dela [...]”, ou seja, a formação estética 

não está fora do contexto histórico, cultural e social. 

 

A estética marxista exige que se veja qualquer realização humana a partir das condições 

históricas e da concretização de seu tempo. Nessa vertente, a sociedade é concebida “[...] 

como aquela que tem sido criada pelo homem e tem criado o próprio homem”, já que “[...] o 

homem é ao mesmo tempo sujeito e objeto das relações sociais; é produto e produtor da 

sociedade [...]” (FACCI, 2004, p. 153). 

 

Nesse sentido, entendemos que a constituição do sujeito estético perpassa pela sensibilidade 

humana que a arte provoca, pois “[...] o homem se humaniza tanto no raciocínio como na 

sensibilidade [...]” (KONDER, 2013, p. 39), assim como nas relações sociais por meio da 

linguagem. Para Marx e Engels (2001, p. 24-25), a linguagem é 

 

[...] tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real, prática, que 

existe também para os outros homens, que existe, portanto, também primeiro para 

mim mesmo e, exatamente como a consciência, a linguagem só aparece com a 

carência, com a necessidade dos intercâmbios com os outros homens [...]. A 

consciência, é portanto, de início, um produto social e o será enquanto existirem 

homens [...]. 

 

No decorrer do desenvolvimento histórico-cultural, ao permear as práticas sociais, a 

linguagem, simultaneamente, reflete a realidade na forma de significações como medeia o 

processo de apropriação das produções humanas, inclusive das emoções estéticas. Ao 

defender a educação estética, em seu livro Psicologia Pedagógica, Vigotski ressalta que a 

ciência psicológica e pedagógica não conseguiu resolver “[...] a questão da natureza, do 

sentido, do objetivo e dos métodos da educação estética [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 323). 
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Isso porque a corrente pedagógica negava o sentido educativo das vivências estéticas, e, “[...] 

continua a defender a mesma idéia ao reconhecer como estreito e limitado o sentido da 

educação estética [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 323). E a corrente psicológica tinha como 

preocupação “[...] exagerar demais o sentido das emoções estéticas e ver nelas quase um 

recurso pedagógico radical que resolve todos os problemas difíceis e complexos da educação” 

(VIGOTSKI, 2010, p. 323). Tanto a pedagogia como a psicologia não souberam mediar o 

processo de produção de sentidos da educação estética para que o sujeito pudesse se colocar 

de forma crítica perante a sociedade. 

 

Diante destes dois extremos (ciência psicológica e pedagógica), o autor afirma que 

predominou uma concepção em que “[...] o sentido da estética está na distração e na 

satisfação [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 324). Em todas essas posições, a estética aparece 

subordinada a cumprir funções alheias, especialmente “[...] educar o conhecimento, o 

sentimento ou a vontade moral” (VIGOTSKI, 2010, p. 324).  Ou seja, a educação estética, 

desse modo, é utilizada para a consciência moral, para o conhecimento e sentimento, 

desconsiderando a sensibilidade, a inventividade, a criticidade e a humanização do sujeito.  

 

E para confirmar tal finalidade, em que a ciência psicológica e pedagógica não definiu a 

questão da natureza, do sentido, do objetivo e do método da educação estética, Vigotski 

(2010) destaca três equívocos basilares na educação estética: primeiro, a organização das 

bibliotecas infantis nas escolas é um recurso utilizado para o ensino da literatura infantil “[...] 

com a finalidade de que as crianças tirem dos livros exemplos morais ilustrativos e lições 

edificantes, a enfadonha moral da rotina e os sermões falsamente edificantes se tornaram uma 

espécie de estilo obrigatório de uma falsa literatura infantil” (VIGOTSKI, 2010, p. 324).  

 

Por isso, recomenda o abandono dessa concepção, em que determina que “[...] as emoções 

estéticas têm alguma relação direta com as morais e toda obra de arte encerra uma espécie de 

impulso para o comportamento moral” (VIGOTSKI, 2010, p. 325). A crítica se volta para a 

incerteza do tipo de efeito moral a ser provocado no leitor, em que tal concepção busca apenas 

atingir resultados pedagógicos na busca por cumprir funções alheias à estética, que por sua 

vez, não contribui para a formação de leitores sensibilizados sobre as questões sociais do seu 

tempo. 
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Segundo equívoco, a literatura infantil “[...] costuma limitar-se a uma poesia de asneiras e 

futilidades como se fosse à única acessível à compreensão infantil [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 

324), desmerecendo a capacidade inventiva e criativa das crianças.  Segundo, Bakhtin (2006, 

p. 253) “[...] o ponto de partida da imaginação criadora na maioria é constituído por um lugar 

determinado e totalmente concreto [...]”, nesse caso, o mundo real em que as crianças estão 

inseridas. Assim, desconsiderar a imaginação e o meio social que a criança ocupa é reduzir 

sua capacidade de reflexão e de escuta, como sujeito que não tem a contribuir para os embates 

dialógicos das relações sociais que o rodeia.  

 

O terceiro equívoco apontado pelo autor é o de “[...] impor à estética problemas e objetivos 

que lhe eram estranhos [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 328), não mais de ordem moral e sim 

social e cognitiva, que aceitava e admitia a educação estética como um meio de ampliação do 

conhecimento das crianças. O professor era formado nos cursos de história da literatura 

atendendo essa premissa “[...] substituíam conscientemente os estudos dos fatos e leis 

estéticas pelo estudo dos elementos sociais contidos nas obras [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 

328-329).  

 

Vigotski (2010) sustenta a autonomia de uma educação estética com qualidade científica e 

não com objetivos a serem ensinados acerca do conhecimento, do sentimento e da moral, 

destinados a oferecer simplesmente atividades prazerosas. A vivência artística da atividade 

estética deve ser compreendida a partir da criação do artista e na aproximação entre a 

percepção e o processo de criação, pois “[...] o leitor deve ser congenial ao poeta e, ao 

percebermos uma obra de arte, nós sempre a recriamos de forma nova [...]” (VIGOTSKI, 

2010, p. 337). Desse modo, a arte decorre daquilo que no homem é superior à vida e provoca 

nele uma catarse, isto é, “[...] a libertação do espírito diante das paixões que o atormentam 

[...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 340), como também provoca uma emoção dialética que reconstrói 

o comportamento, caracterizando em uma atividade complexa de luta interna que se 

desencadeia na catarse. Daí surge “[...] a tarefa mais importante da educação estética: 

introduzir a educação estética na própria vida [...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 352). O autor 

defende os principais elementos da literatura para uma educação estética a partir da 

elaboração criadora da realidade e não da reprodução de valores moralizantes a partir da arte, 

pois, a literatura infantil assume de forma criativa a arte dos contos de fadas.  
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No entanto, Vigotski (2010) defende o conto de fada inteligente no sentido saudável para a 

vida emocional da criança, como a brincadeira que forma criativamente a realidade, onde 

pessoas e objetos assumem novos sentidos. Aponta que a tarefa da educação estética, como 

qualquer educação criadora, deve partir do talento e da capacidade criadora do ser humano de 

modo a desenvolver e preservar as potencialidades, buscando na arte (e na literatura) a 

sensibilidade da vida. 

 

Como lembra o autor, a literatura e a arte só são possíveis de serem percebidas por meio da 

linguagem. Ao estudar o desenvolvimento da linguagem, afirma que o pensamento e a 

linguagem são processos distintos, porém interdependentes. O pensamento é gerado pela 

motivação, ou seja, pelos desejos, necessidades, interesses, emoções, e a linguagem, 

desencadeia os efeitos da motivação num processo de comunicação verbal, por meio da 

palavra.  

 

De acordo com o autor, “[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela 

linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sócio-

cultural da criança [...]” (VYGOTSKY, 2005, p. 62), uma vez que a relação entre pensamento 

e linguagem/palavra é viva. Para Vigotski (2012, p. 115), 

 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 

organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa 

todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 

produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 

intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas 

características humanas não-naturais, mas formadas historicamente. 

 

Desse modo, se o conhecimento é provocado pelo desenvolvimento e aprendizagem, o 

trabalho com a leitura de literatura infantil deve buscar elementos que provoquem tal 

desenvolvimento e, por sua vez, a aprendizagem das crianças acerca do seu mundo real, por 

meio da ficção presente nos livros de literatura. Na busca pela formação de leitores críticos da 

realidade, Candido (1988) defende que a literatura acende o processo de humanização do 

sujeito de forma estética e que 

 

[...] o leitor, nivelado ao personagem pela comunidade do meio expressivo, se sente 

participante de uma humanidade que é a sua, e deste modo, pronto para incorporar à 

sua experiência humana mais profunda o que o escritor lhe oferece como visão da 

realidade (CANDIDO, 1988, p. 89-90). 
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O autor concebe que a literatura como produção literária advinda da realidade vivida pode 

contribuir para combater as opressões sociais e promover o exercício da reflexão, da 

criticidade, da inventividade, da sensibilidade. Ao compreender a inserção dos leitores no 

universo literário como um “Direito à Literatura”, Candido (1988, p. 177) postula que 

 

[...] os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão 

presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia, da ação dramática. A 

literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 

possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. 

 

Sendo assim, o trabalho com a leitura de literatura deve potencializar a educação estética, 

possibilitando que a criança compreenda, por meio da ficção, o mundo real que se encontra 

inserido e possa atuar critica e inventivamente na sociedade. No texto O Direito à Literatura, 

Candido (1988, p. 177) afirma que a literatura 

 

[...] é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver 

equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem 

a literatura. Desse modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 

confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 

subconsciente e no inconsciente. 

 

A partir desse entendimento, Candido (1988) defende a literatura como 

 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 

como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 

vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 

cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 

em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante (CANDIDO, 1988, p. 182). 

 

 

O autor também ressalta que a literatura está vinculada aos direitos humanos essenciais para a 

vida. De um lado, “[...] corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeito sob 

pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e a visão do 

mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza [...]” (CANDIDO,1988, 

p. 188). Por outro lado, “[...] a literatura pode ser um instrumento consciente de 

desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação 

deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual [...]” (CANDIDO, 1988, p. 188). De 

ambos os modos, a literatura está intrinsecamente relacionada com a luta pelos direitos 

humanos e por uma sociedade de classes humanizada.  
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Entretanto, para que a literatura se torne universal e acessível, necessita-se garantir a 

equitativa distribuição dos bens e direitos essenciais numa sociedade igualitária, onde os bens 

literários poderão circular sem barreiras. Portanto, “[...] uma sociedade justa pressupõe o 

respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em 

todos os níveis é um direito inalienável” (CANDIDO, 1988, p. 193). 

 

Castrillón (2011) em seu livro O direito de ler, ao criticar a formação de leitores a partir de 

campanhas ou programas antidemocráticos e assistencialistas, desenvolvidos não somente na 

Colômbia (país de sua origem), mas, na América Latina, financiados por organismos 

internacionais, aponta para o direito à leitura como um direito à liberdade. Denuncia que tais 

campanhas desviam a atenção do verdadeiro problema, a saber, a exclusão da leitura, por 

conseguinte, do conhecimento, da cultura e da economia na sociedade capitalista. 

 

De acordo com a autora, a contradição dos programas de incentivo a leitura inicia-se quando 

eles surgem da necessidade de ampliar o mercado em benefício exclusivamente de interesses 

próprios, ao formar um público de consumidores, apresentando “[...] o livro desprovido de 

todo poder de pensamento e, portanto de transformação social” (CASTRILLÓN, 2011, p. 57). 

Nesse sentido, 

[...] se tem negado o caráter político que devem ter a educação e qualquer tentativa 

de promover a leitura, pelo menos em sociedades como a latino-americana, que 

exigem mudanças sociais urgentes para as quais a leitura é um instrumento 

fundamental. Negar esse caráter político impede dar à promoção da leitura a 

dimensão que teria se as maiorias a adotassem como um instrumento necessário para 

melhorar suas condições de vida [...] (CASTRILLÓN, 2011, p. 61). 

 

Defende que a aprendizagem da leitura não garante a democracia, mas não tê-la 

decisivamente a impede ou retarda, pois o leitor desprovido de uma leitura crítica dos 

acontecimentos sociais, econômicos e políticos vividos, carece, além da consciência crítica 

que a leitura pode proporcionar, de melhores condições de vida na busca pela sua autonomia 

na sociedade em que vive (CASTRILLÓN, 2011).  

 

Também aponta três necessidades para melhorar a formação de leitores visando à 

transformação social. Em primeiro lugar, a necessidade de melhorar a formação dos docentes, 

rompendo com a tradição de ensinar como aprenderam, formando professores que sejam 

leitores e escritores.  
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Em segundo lugar, uma escola com plenas condições e aparatos suficientes como materiais de 

leitura, não se restringindo meramente a textos didáticos, capaz de promover práticas de 

leitura e escrita que proporcionem a consciência crítica dos leitores em formação. Em terceiro 

lugar, a gestão do tempo escolar deve promover maior possibilidade de reflexão e pensamento 

acerca da literatura, provocando sentidos e valores aos leitores. 

 

Ainda sobre a promoção da leitura de literatura para a transformação social, Bajour (2012) 

destaca a importância do mediador. Em seu livro Ouvir nas Entrelinhas, a autora destaca 

como a literatura nos toca acerca dos problemas sociais, mostrando na ficção como 

poderíamos superar tais problemas. Defende a escola como um lugar privilegiado para expor 

os problemas sociais vividos, uma vez que a leitura de literatura pode proporcionar a reflexão 

entre ficção e realidade. 

 

Nessa perspectiva, o professor mediador precisa proporcionar a escuta e “[...] nutrir-se de 

leituras e saberes sobre o “como” da construção de mundos com palavras e imagens para que 

os alunos se desenvolvam na arte cotidiana de falar sobre livros” (BAJOUR, 2012, p. 27). O 

nutrir-se faz referência à necessidade de o professor ler, selecionar, pesquisar e se apropriar 

do conteúdo selecionado para o encontro social da leitura de literatura, pois 

 

[...] aí se inicia a escuta; o ouvido do mediador começa a apurar. A escolha de textos 

vigorosos, abertos, desafiadores, que não caiam na sedução simplista e demagógica, 

que provoquem perguntas, silêncios, imagens, gestos, rejeições e atrações, é a 

antessala da escuta (BAJOUR, 2012, p. 27). 

 

Assim, a autora nos alerta para o cuidado na seleção dos livros de literatura, já que “[...] 

muitas vezes desprezam a importância do estético e propõem classificações e tipologias que 

deixam o literário e o artístico em segundo plano [...]” (BAJOUR, 2012, p. 52).   

 

Outro aspecto que requer atenção é a necessidade de superar práticas de leitura de literatura 

“monológicas” na alfabetização de crianças, ou seja, aquelas práticas em que os alunos 

aguardam que o professor faça a leitura do texto e apenas contemplem ou se posicionam de 

forma passiva sobre o assunto abordado.  
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Para a autora, o professor mediador necessita 

 

[...] imaginar modos específicos de adentrar e apresentar os textos, de apurar os 

ouvidos e o olhar do leitor para uma leitura aguçada e atenta. Por isso, não existe 

uma fórmula única para adentrar nos textos. Nem sempre é necessária, por exemplo, 

a proposta de fazer antecipações em torno do que a capa do livro sugere. Se ela for 

feita mecanicamente com todos os textos, pode se converter em uma prescrição 

vazia, sobretudo nos casos em que por falta de conhecimento do que o livro 

apresenta, as hipóteses acabam por girar no vazio, sem sentidos possíveis de onde 

ancorar, de modo que se autoriza o “vale tudo” (BAJOUR, 2012, p. 65). 

 

Os autores com os quais dialogamos nos ajudaram a refletir sobre as possibilidades de um 

trabalho com a literatura infantil articulado à educação estética no primeiro ano do ciclo de 

alfabetização, com vistas à formação de sujeitos leitores sensíveis, inventivos, críticos e, 

sobretudo, humanos. 

 

 

4.2  FIOS METODOLÓGICOS 

 

No que tange à metodologia, entendemos que delinear um percurso metodológico que se 

coadune com os pressupostos teóricos orientadores da pesquisa se constitui numa atividade 

complexa e desafiadora para o professor pesquisador.  

Mesmo porque, além da necessidade de a abordagem metodológica assumida ser coerente 

com a nossa compreensão de sociedade, de homem e de linguagem, precisa ser apropriada ao 

problema de investigação, às condições relativas aos materiais e ao tempo para o 

desenvolvimento da pesquisa, além de nortear todo o processo investigativo, desde a coleta 

até a análise dos dados. 

 

Partindo desse entendimento, metodologicamente esse trabalho consiste em uma pesquisa 

qualitativa, pois, “[...] explora as características dos indivíduos e cenários que não podem ser 

facilmente descritos numericamente [...]” (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 74). 

Considerando a temática deste estudo – a literatura infantil no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 01, realizamos uma pesquisa 

documental por entender que “[...] a fonte de coleta de dados está restrita a documentos 

escritos” [...] (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 74).  
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Especificamente, o corpus da pesquisa documental foi constituído pelos oito Cadernos de 

Formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01; o Caderno de Apresentação; e,o Caderno 

sobre a Formação de Professores.Entendemos que os discursos materializados nestes 

documentos não são neutros ou indiferentes ao contexto de produção, pois expressam 

concepções que fundamentam determinados modos de ensino de leitura de literatura, que 

marcam posições sobre uma forma de conceber a literatura infantil e o seu ensino. 

 

Concomitantemente a análise dos referidos documentos, além de participar de Eventos 

Científicos na área da literatura, alfabetização e educação (APÊNDICE A), nos inserimos em 

uma sala de aula do 1º ano do ciclo de alfabetização, em uma escola do Sistema Público de 

Ensino do Município de Vila Velha (ES),a fim de vivenciar a prática pedagógica de uma 

professora que cursou o Pnaic, Língua Portuguesa, em 2013.A inserção em campo foi 

realizada no segundo semestre do ano letivo de 2016, tendo início no dia 15 de agosto e sua 

finalização no dia 17 de dezembro. Foram 120 dias em campo, destinados a diversas 

atividades na escola, incluindo os primeiros contatos e as reuniões de estudos. Durante 54 

dias, estivemos presente na sala do 1º ano do ciclo de alfabetização, observando e 

participando do processo ensino aprendizagem de língua portuguesa. As observações 

participantes foram realizadas três vezes por semana, de acordo com a organização das 

atividades em sala de aula. 

 

No decorrer do período em que estivemos na escola, além de observar e participar do trabalho 

pedagógico nas aulas de língua portuguesa foram realizados encontros de estudos com a 

professora regente e a pedagoga, a partir das seguintes temáticas: história da literatura, a 

literatura na perspectiva histórico-cultural, a literatura no Pnaic, critérios de escolha de livros 

de literatura, proposta de atividades com livros de literatura infantil disponibilizados nos 

acervos do Pnaic, Ano 01. 

 

A partir deste trabalho formativo, construímos colaborativamente com a professora e a 

pedagoga participante da pesquisa um Caderno Pedagógico, intitulado “Literatura Infantil na 

Alfabetização:apontamentos didático-metodológicos” (2018), que consiste em um material 

didático-pedagógico para estudo e apoio ao planejamento do trabalho com a literatura infantil 

na alfabetização de crianças. 
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De acordo com Ibiapina (2008, p. 114), a pesquisa colaborativa “[...] contempla o campo da 

prática, quando o pesquisador solicita a colaboração dos docentes para investigar certo objeto 

de pesquisa, investindo e fazendo avançar a formação docente [...]”. Nesse sentido, o ciclo de 

reflexão crítica do pensamento estimula o uso da linguagem e auxilia os professores a 

mudarem a compreensão das ideias construídas sobre o trabalho docente e o sentido de sua 

própria ação, motivando-os às descobertas de relações contraditórias e à possibilidade de 

superá-las. 

 

Ainda, para a autora, a investigação com ações colaborativas busca diminuir as dicotomias 

entre pesquisa e ação, teoria e prática, professor e pesquisador e retoma a ideia de professor 

pesquisador da própria prática. Desse modo, ressalta que investigar colaborativamente 

significa envolvimento mútuo entre o pesquisador e o professor regente de classe em projetos 

comuns que beneficiem mudanças na sala de aula, na escola e também na sociedade, “[...] 

criando condições de transformar estes contextos em espaços mais emancipatórios” 

(IBIAPINA, 2008, p. 16). Compreendemos que a colaboração só acontece em situações 

dialógicas entre os pares, valorizando o pensamento do outro e construindo um ambiente de 

discussão, de autonomia e de respeito mútuo.  

 

Ibiapina ressalta que a colaboração entre o pesquisador e os sujeitos participantes da pesquisa 

amplia as necessidades formativas, fazendo com que os docentes em formação sintam-se 

motivados a refletir sobre sua própria prática de ensino, “[...] assumindo a vontade de 

aperfeiçoar-se e de estudar os conceitos necessários para a condução da atividade docente 

[...]” (IBIAPINA, 2008, p. 46).  

 

Durante o período em que estivemos na escola campo e do processo de construção do 

Caderno Pedagógico, seguimos o direcionamento da pesquisa colaborativa porque 

concebemos os professores como intelectuais da educação que aprendem sobre seu ofício ao 

longo da carreira, não somente pelo estudo dos resultados de pesquisas daqueles que não são 

nem mesmo professores nas escolas, mas também por meio dos processos de formações 

continuadas que participam e dos estudos sobre a própria prática pedagógica. 
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4.2.1  Sobre o percurso de inserção em campo 

 

Nosso movimento em direção à seleção da escola campo se balizou em três critérios: 1º) 

vivenciar o trabalho com a literatura infantil na sala de aula de uma professora que havia 

cursado a formação de professores do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01; 2º) ser uma escola 

pública que atendesse crianças do 1º ano do ensino fundamental; 3º) recepção pelos 

profissionais da instituição.  

 

A aproximação com o cotidiano escolar ocorreu por meio de conversas informais, durante os 

primeiros contatos com a pedagoga e a professora do 1º ano. Apresentamos o projeto de 

pesquisa aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa (ANEXO F) e oficializamos a 

inserção em campo e o processo de coleta de dados, por meio da carta de anuência da escola 

parceira na pesquisa (ANEXO A) e do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO 

B). 

 

Em seguida, encaminhamos uma solicitação de autorização aos pais/responsáveis das 

crianças,para que as mesmas pudessem participar da pesquisa. Nela constavam os objetivos e 

as técnicas que seriam utilizadas na observação participante em sala de aula (ANEXO C; D e 

E). Tivemos o consentimento de todos os pais/responsáveis, inclusive para o uso das imagens 

no relatório e no produto educacional. Utilizamos como procedimento metodológico, em sala 

de aula, a observação participante.  

 

Para André (2004, p. 28), “[...] a observação é chamada de participante porque parte do 

princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetado”. Tomamos alguns cuidados no sentido de evitar que a 

nossa observação fosse compreendida como uma espécie de avaliação das práticas 

pedagógicas, tentando atuar de forma colaborativa ao nos colocar à disposição da professora e 

das crianças. 

 

A familiarização com os sujeitos e com o espaço escolar ocorreu com o passar dos dias no 

envolvimento em atividades e nas constantes interlocuções com os sujeitos. No processo de 

observação participante em sala de aula, introduzimos as anotações em diário de campo 

(caderno), os registros audiovisuais e as entrevistas semiestruturadas. 
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O uso de fotos e de filmagens também foi acordado com os sujeitos da pesquisa (com 

autorização dos familiares) e introduzido de forma planejada. Dispomos de fotos do espaço 

escolar e da sala de aula focalizando os diferentes materiais escritos que circularam pela 

escola no decorrer do estudo. Apesar de em determinados momentos as crianças se sentirem 

inibidas diante das filmagens realizadas com o celular, aos poucos foram aprendendo a ser e 

conhecer no vídeo e a compreender, mediante nossas conversas, a importância do recurso para 

o estudo, pois tivemos o cuidado de tecer explicações acerca de seu uso no contexto da 

pesquisa.  

 

Nos momentos de conversa com os sujeitos participantes do estudo, tomamos o cuidado de 

amenizar os efeitos de uma indagação avaliativa, introduzindo as entrevistas depois do 

convívio mais prolongado em campo, quando os sujeitos já se sentiam mais seguros em 

relação à nossa postura investigativa. As diretrizes curriculares municipais, as fichas de 

matrícula, as normas gerais de funcionamento, a última versão do Projeto Político 

Pedagógico, o plano de trabalho anual, o plano de ensino,os planejamentos de aulas e as 

produções das crianças, se constituíram em importantes fontes documentais para a 

contextualização,a caracterização da instituição e dos sujeitos da pesquisa. Partindo da “[...] 

idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permite 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 49), discorreremos acerca do contexto da pesquisa, caracterizando a escola 

campo, a sala de aula e os sujeitos envolvidos. 

 

4.2.1.1 A escola campo 

 

A escola faz parte do sistema público de ensino municipal de Vila Velha (ES) se encontra 

localizada na região V que compreende a grande Terra Vermelha, considerada uma região 

periférica e distante do centro da cidade uns 15 km. Na localidade há atividades comerciais, 

algumas indústrias de pequeno porte,estabelecimentos comerciais e de serviços em 

geral,como lojas, farmácias, bancos. Sua principal via de acesso se dá pela Rodovia do Sol em 

direção às cidades litorâneas ao sul do Estado. Na área da educação, a comunidade é assistida 

por outras escolas públicas e uma escola particular que possui trabalho filantrópico; na área da 

saúde, tem os postos de atendimento nos bairros; e, como opções de lazer, possui bares, 

igrejas e algumas praças.  
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Fundada em 2004, a escola prioriza o atendimento aos moradores do bairro onde está 

localizada, estendendo aos bairros próximos. Funciona em três turnos com capacidade total 

para 1200 alunos. Considerando os três turnos, a equipe de profissionais é composta por 65 

professores, seis pedagogos, seis coordenadores, três cuidadoras para alunos com 

necessidades educativas especiais, uma diretora, cinco auxiliares de secretaria, quatro 

merendeiras e cinco faxineiras. 

 

O prédio escolar possui dois andares, com dezesseis salas de aula. No turno matutino atende 

alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.No vespertino, cinco salas de aulas são das 

turmas de 1º ano e as demais são divididas entre as turmas de 2º, 3º, 4º e 5º ano. No noturno, 

atende alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 

na modalidade de supletivo. 

 

Foto 1 – Fachada da escola  

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2016) 

 

Possui uma biblioteca e uma sala de informática, funcionando em condições adequadas. 

Durante a semana as crianças frequentavam a biblioteca para apanhar livros emprestados e 

havia um dia em que a turma do 1º ano se dirigia à biblioteca para ouvir histórias contadas 

pela professora ou pela bibliotecária. 
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Foto 2 – Biblioteca da escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2016) 

 

Ainda havia outros espaços destinados ao trabalho administrativo-pedagógico: sala de 

professores, pedagogos, secretaria, sala de direção e ainda no térreo estão localizados o pátio 

central, os banheiros, a cozinha e o refeitório. A área de lazer compreende uma quadra, uma 

piscina e um pátio grande. Apesar de o espaço de lazer (pátio central) para as crianças do 1º 

ano ser pequeno, o espaço físico da escola, de modo geral, é bem dividido e organizado. 

Quanto aos recursos audiovisuais, possuía aparelho de som, televisor, vídeo, retroprojetor, 

computadores com mesas pedagógicas e computadores para uso administrativo-pedagógico. 

Quanto aos recursos materiais, havia livros didáticos, materiais de papelaria, jogos, alguns 

livros para leitura que se encontravam nas salas de aula. 

 

No turno em que a pesquisa foi realizada, as atividades iniciavam-se às treze horas, com a 

chegada das crianças que se encaminhavam diretamente para uma fila no pátio, depois 

seguiam para a sala de aula com a professora. A rotina semanal incluía aulas de educação 

física, ensino religioso, artes e tecnologia, além das aulas de língua portuguesa, matemática, 

história, geografia e ciências. Às quinze horas e vinte minutos, era oferecido o lanche e após 

brincavam no pátio central, acompanhadas pelas coordenadoras durante todo o recreio. Às 

dezessete horas e dez minutos, a professora conduzia as crianças para uma fila no pátio da 

escola onde entregavam aos pais/responsáveis. 
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Buscando concretizar os princípios orientadores do Projeto Político Pedagógico, pautados na 

gestão participativa, a administração da escola procurava envolver todos os segmentos da 

comunidade escolar no planejamento e no acompanhamento das ações. Para tal, contava com 

o conselho de escola, com a caixa escolar no gerenciamento das questões financeiras e 

pedagógicas. 

 

Com o objetivo de efetivar o trabalho coletivo foram organizados, na própria escola, 

encontros de formação ao longo do ano para discussão das demandas decorrentes do processo 

ensino aprendizagem; reuniões mensais com os profissionais da escola, reuniões gerais e 

encontros trimestrais de pais. Foram promovidos alguns eventos culturais, envolvendo toda a 

comunidade escolar, como as mostras de trabalhos desenvolvidos pelas crianças e as 

atividades comemorativas. 

 

4.2.1.2 A sala de aula 

 

A sala de aula ficava localizada no andar superior do prédio e tinha uma dimensão espacial de 

aproximadamente 40m². Suas paredes eram pintadas de bege claro.Havia duas janelas grandes 

gradeadas que ficavam de frente para o valão do bairro e possuía a seguinte mobília: 25 mesas 

e cadeiras, porém não era do tamanho apropriado para crianças na faixa etária de 6 a 7 anos de 

idade; mesa e cadeira da professora; quadro branco retangular e dois armários para material 

pedagógico. 

 

A organização das carteiras variava constantemente. As crianças sentavam em duplas, em 

grupos e, às vezes, individualmente. Havia regras de convivência na sala de aula que apesar 

de não estarem registradas por escrito, eram discutidas cotidianamente, em momentos de 

avaliação das atividades e de acordo com o andamento do trabalho pedagógico na turma. 

 

As crianças já sabiam que aula seria, pois tinham o horário das aulas colado no caderno desde 

o início do ano letivo, todos os dias da semana. No que diz respeito aos livros de literatura 

disponibilizados pelo PNLD – obras complementares, destinadas às salas de aula do 1º ano do 

ensino fundamental, a escola os recebeu em 2013. Todavia, a diretora e a pedagoga não 

souberam informar onde estavam os livros recebidos. Na biblioteca da escola também não se 

encontravam. A professora não trabalhava nesta escola no referido ano.  
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Desse modo, dentre os livros expostos em sala de aula, não havia nenhum livro recebido pela 

escola advindo do PNLD – obras complementares. A professora relatou que, em 2013, cursou 

a formação oferecida pelo Pnaic no município de Viana (ES). Na época também atuava no 1º 

ano do ensino fundamental e afirmou que os livros contribuíram para a leitura de literatura em 

sala de aula e tinha como prática a leitura deleite. Além de alguns livros de literatura infantil, 

organizados numa mesa que ficava no canto da sala em que as crianças podiam manusear e ler 

após o término das atividades propostas, os materiais expostos no interior da sala de aula 

consistiam em atividades xerocopiadas, cartaz de aniversariantes, cartazes de atividades 

produzidas em aula, calendário, alfabeto ilustrado. Havia também, um alfabeto de parede 

escrito com os quatro tipos de letras, fixados acima do quadro.  

 

Esse alfabeto era visualizado constantemente e utilizado pelas crianças e pela professora que 

procurava explorá-lo nos momentos de realização das atividades propostas. As crianças 

também utilizavam o material escrito disponível em momentos em que não ocorria o 

direcionamento das atividades pela professora. Segue uma foto dos livros de literatura 

expostos na sala de aula: 

 

Foto 3 – Livros de literatura infantil disponíveis na sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2016) 
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Para a ampliação do trabalho com textos literários, utilizamos livros de diversos autores, 

incluindo autores capixabas e tomamos emprestados no Nepales/Ufes, os livros do PNLD – 

obras complementares, referente aos acervos 1.1 e 1.2, do Ano 01 e, contamos diversas 

histórias, como mostra as fotos abaixo:  

 

Foto 4 – Leitura de histórias infantis. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2016) 

 

Vale ressaltar que as crianças se mostravam entusiasmadas em todas as aulas de língua 

portuguesa e sempre nos solicitavam que lêssemos histórias. Após determinado período de 

observação participante, construímos, juntamente com a professora e a pedagoga, um 

planejamento de trabalho com a literatura infantil, utilizando livros do acervo do 

PNLD/Pnaic, conforme apresentamos no Caderno Pedagógico, intitulado “Literatura Infantil 

na Alfabetização: apontamentos didático-metodológicos” (2018). 

 

4.2.1.3 Os sujeitos participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram uma professora alfabetizadora, uma pedagoga e as 25 

crianças do 1º ano do ciclo de alfabetização. A pedagoga tinha entre 50 e 60 anos de idade e 

atuava na profissão há mais de vinte anos. Possui formação acadêmica em nível de 

especialização lato sensu em Alfabetização. Desenvolvia seu trabalho de pedagoga há mais de 

dez anos nas series iniciais do ensino fundamental, e tinha diversos cursos na área da 

alfabetização, incluindo cursos ofertados pelo governo federal, como o Profa e o Pró-

Letramento.  
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Não participou do curso de formação de professores do Pnaic, mas acompanhou as formações 

para pedagogos com essa temática, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Vila Velha (ES). Relatou que gostava de ler diversos gêneros, principalmente, 

as leis e diretrizes educacionais. Aproveitava seu tempo vago para estar com a família e 

amigos e sempre que conseguia, viajava. Já havia feito assinatura de diversas revistas e suas 

atividades culturais estavam diretamente ligadas a passeios na praia, praças, exposições, 

museus, entre outros.  

 

No que diz respeito ao trabalho com a literatura, relatou que havia orientado e acompanhado 

as professoras a elaborar o projeto de leitura em que as crianças escolhiam um livro, levavam 

para casa para ler com a família, faziam o registro da leitura e no dia seguinte relatavam para 

os colegas e a professora sua experiência. Para ela, o trabalho com a literatura é fundamental 

para a formação de leitores. Sempre orientava as professoras a ir com as crianças na biblioteca 

para lerem, bem como desenvolver o gosto pela leitura na sala de aula a partir do conto e 

reconto de histórias, leitura de parlendas, adivinhações, poemas, dentre outros. A professora 

participante da pesquisa tinha entre 35 e 40 anos de idade, uma experiência de mais de dez 

anos como professora, atuando com crianças do ensino fundamental e da educação infantil em 

instituições públicas e particulares. Trabalhava na escola campo há oito meses. Sua formação 

acadêmica era em nível de pós-graduação, com especialização em Alfabetização.  

 

Também frequentou vários cursos deformação, dentre eles o Profa, o Pró-letramento e o 

Pnaic. Costuma ler revistas pedagógicas, livros e frequentar o cinema. Suas atividades 

culturais mais frequentes estavam diretamente ligadas ao filho, como passeios às praças, 

exposições, museus, cinema, praia, entre outros. Nos momentos de interação com as famílias 

das crianças e com os profissionais da escola, percebemos que o trabalho realizado pela 

docente era reconhecido na comunidade escolar. 

 

A preocupação com a leitura de literatura na alfabetização poderia ser observada no trabalho 

com a leitura para o deleite e para a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Fazia uso 

do acompanhamento dos direitos de aprendizagem para o Ano 01, contidos no diário de 

classe, que serviam para registrar índices quantitativos de avaliação da leitura e a elaboração 

de relatórios de avaliação comprovando o percurso de desenvolvimento da leitura na criança, 

dando visibilidade ao trabalho que era realizado na alfabetização. 
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Além disso, para ajudar no planejamento das atividades, a professora também fazia uso de 

materiais pedagógicos, como livros didáticos, revistas, alguns livros paradidáticos que 

serviam para buscar informações acerca das temáticas em estudo. O trabalho com projetos foi 

uma característica marcante em seus relatos, confirmando a adesão à proposta pedagógica 

orientada pela pedagoga e pela Secretaria Municipal de Educação. A professora ainda 

pontuou que a vertente construtivista sustentava sua prática pedagógica, pois classificava as 

crianças de acordo com os níveis de escrita, propostos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

(1999). 

 

Concernente aos alunos, as fichas de matrícula, as observações e o registro dos relatos das 

crianças em sala de aula, possibilitaram maior aproximação com o contexto social em que 

viviam, bem como aos aspectos relacionados com a idade, gênero, local de moradia, 

composição familiar, características socioeconômicas da família, costumes cotidianos das 

crianças e suas preferências, relações com a escola, usos da leitura no ambiente familiar. 

 

A turma era composta por 25 crianças, sendo onze meninas e quatorze meninos. Os meninos, 

de maneira geral, eram mais agitados em determinadas circunstâncias, especialmente, quando 

tinham mais liberdade em sala de aula ou nos momentos em que as situações de ensino se 

tornavam menos interessantes. Com relação à idade, no período da pesquisa, 21 crianças já 

haviam completado sete anos de idade. Nem todas as crianças apresentavam experiência 

escolar anterior, sendo que 18 crianças frequentaram uma escola de educação infantil. O 

ingresso na educação infantil ocorreu em idade diferenciada, sendo que a maioria iniciou sua 

vida escolar a partir dos três anos de idade.  

 

Quanto ao local de moradia, residiam nos bairros Ulisses Guimarães e Barramares na grande 

Terra Vermelha, onde está localizada a escola e em outros bairros que estão localizados 

dentro dessa região. O total de18 crianças morava com os pais e os irmãos, outras cinco 

moravam com os pais, irmãos e parentes, constituindo famílias mais numerosas. Havia 

também crianças que moravam com apenas um dos pais e duas que moravam com os 

parentes, não tendo a companhia dos pais. Quanto às ocupações dos familiares, os dados 

mostraram que a maior parte das famílias dividia o trabalho entre os membros do sexo 

masculino e feminino. A renda familiar mensal, declarada no ato de matrícula, se 

caracterizava por índices que giraram em torno de um a dois salários mínimos. 
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Outro aspecto na caracterização das crianças diz respeito à realização de tarefas domésticas, 

pois 23 crianças disseram que realizavam atividades no lar para ajudar os pais e, em alguns 

casos,dividiam responsabilidades com os irmãos e outros membros da família. O nível de 

escolarização dos pais pode ser caracterizado com base nos seguintes índices: doze pais 

chegaram a concluir o ensino médio, dez não tinham concluído o ensino médio e três não 

tinham o ensino fundamental completo. Quanto aos tipos de materiais escritos que circulavam 

no ambiente doméstico, os livros didáticos e de literatura infantil tiveram predominância 

sobre os demais tipos citados. 

 

4.2.2 Sobre o produto educacional 

 

Neste tópico, apresentamos o processo de construção do produto educacional desenvolvido ao 

longo da pesquisa realizada no Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades 

(PPGEH). Cabe ressaltar que no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), os mestrados profissionais foram instituídos com a publicação da 

Normativa n. 17, de 28 de dezembro de 2009. Entre seus objetivos está a capacitação de 

profissionais para o exercício da prática profissional, promovendo a articulação integrada da 

formação profissional com entidades de natureza diversas. 

 

Nesse contexto, além da dissertação, o mestrando deve, no decorrer do Curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades (PPGEH), construir um produto educacional que 

contribua para a aplicação prática dos produtos em processos educativos, vinculado às 

problemáticas reais da área de atuação do aluno. De acordo com o Art. 10, inciso I, da 

Normativa n. 17, de 28 de dezembro de 2009, o produto educacional deve possuir um dos 

seguintes formatos: 

 

a) artigos originais, artigos de revisão da literatura e publicações tecnológicas;  

b) patentes e registros de propriedade intelectual e de softwares, inclusive depósito 

de software livre em repositório reconhecido ou obtenção de licenças alternativas ou 

flexíveis para produção intelectual, desde que demonstrado o uso pela comunidade 

acadêmica ou pelo setor produtivo;  

c) desenvolvimento de aplicativos e materiais didáticos e instrucionais e de 

produtos, processos e técnicas;  

d) produção de programas de mídia;  

e) editoria;  

f) composições e concertos;  

g) relatórios conclusivos de pesquisa aplicada;  

h) manuais de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação ou 

adequação tecnológica;  
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i) protótipos para desenvolvimento de equipamentos e produtos específicos;  

j) projetos de inovação tecnológica;  

k) produção artística;  

I) outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, a 

critério da CAPES; 

 

Conforme dito anteriormente, o produto educacional, construído de forma processual e 

colaborativa com a professora regente no 1º ano do ciclo de alfabetização e a pedagoga da 

escola campo, foi um Caderno Pedagógico, intitulado “Literatura Infantil na 

Alfabetização:apontamentos didático-metodológicos” (2018), de autoria de Schirlen Pancieri 

Lima, Fernanda Zanetti Becalli, Adriana Maria dos Santos Liberato e Aurea Lucia de 

Almeida Bernardo.  

Consiste em um material didático-pedagógico para estudo e apoio ao planejamento do 

trabalho com a literatura infantil na alfabetização de crianças.Foi produzido no decorrer dos 

encontros de estudos que tiveram como temáticas: 

Quadro 3 – Cronograma dos Encontros de Formação 

ENCONTRO DATA TEMÁTICA 

1º 16/08/16 Apresentação da proposta de estudo e levantamento das 

temáticas a serem estudadas 

2º 18/08/16 História da literatura 

3º 23/08/16 Produção do texto sobre história da literatura 

4º 25/08/16 Literatura na perspectiva histórico-cultural 

5º 30/08/16 Produção do texto sobre a concepção de literatura na perspectiva 

histórico-cultural 

6º 01/09/16 Literatura no Pnaic 

7º 06/09/16 Critérios de escolha de livros de literatura infantil 

8º 13/09/16 Produção do texto sobre os critérios de escolha de livros de 

literatura infantil 

9º 15/09/16 Relatos da prática pedagógica com a literatura infantil 

10º e 11º 20/09/16 Produção de atividades com livros de literatura infantil, 

disponibilizados nos acervos do Pnaic, Ano 01 

12º 22/09/16 Apresentação e validação do Caderno do Professor 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Vale esclarecer que em quatro encontros específicos tínhamos referências de estudos para 

fundamentar as discussões e a produção dos textos que iriam compor o Caderno do Professor, 

a saber: 
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Quadro 4 – Referências dos Encontros de Formação  

ENCONTRO REFERÊNCIAS 

2º OLIVEIRA, LUCIANA Domingos de. O trabalho com a literatura na 

educação infantil. 2010. 286f. Dissertação (Mestrado em educação). 

Universidade Federal do espírito Santo, Centro de Educação, Vitória, 2010. 

MALARD, Letícia. Ensino e Literatura no 2º Grau: problemas & 

perspectivas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985. 

4º VIGOTSKI, Lev Semenovich. Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 

6º Texto preliminar que compõe o capítulo 5 desta dissertação. 

7º OLIVERIA, Ieda de (Org.). O que é qualidade em literatura infantil e 

juvenil?:com a palavra o escritor. (in) AZEVEDO, Ricardo. Aspectos 

instigantes da literatura infantil e juvenil. 1 ed. São Paulo; DCL, 2005. 

DALVI, Maria Amélia; REZENDE, Neide Luzia de; JOVER-FALEIROS, 

Rita (Org.). Leitura de literatura na escola. São Paulo: Parábola 

Editorial,2013. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A validação do produto educacional aconteceu em dois diferentes momentos: a) No 12º 

encontro de estudo com a professora regente e a pedagoga, realizado no dia 22 de setembro de 

2016 (Foto 6); e, b). No desenvolvimento do conjunto de atividades realizadas em sala de aula 

com as crianças do 1º ano e a professora regente, no período de 05 de outubro a 17 de 

dezembro de 2016 (Foto 7). 

 

Foto 5 – Validação com a professora e a pedagoga participantes da pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2016). 
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Foto 6 – Validação com as crianças participantes da pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2016). 

 

O produto educacional (Figura 6) foi estruturado em quatro capítulos (Figura 7). No primeiro 

capítulo, estabelecemos um diálogo sobre as concepções de literatura e implicações para a 

prática pedagógica; No segundo capítulo, apresentamos contribuições da perspectiva 

histórico-cultural para o trabalho com a literatura infantil;  

 

No terceiro, expomos sobre os critérios de escolha de livros de literatura; No quarto e último 

capítulo, organizamos uma proposição de um planejamento do trabalho com a literatura 

infantil construído colaborativamente em diálogo com uma pedagoga e uma professora 

atuante no 1º ano do ciclo de alfabetização do ensino fundamental que cursou o Pnaic/Língua 

Portuguesa, Ano 1, em 2013.  

 

Ao apresentamos nosso Caderno Pedagógico, vale ressaltar que organizamos no último 

capítulo a proposição de um planejamento de atividades para o ensino da leitura de literatura 

infantil no 1º ano do ciclo de alfabetização do ensino fundamental que busca contemplar a 

perspectiva discursiva de linguagem, baseada nos estudos de autores da perspectiva histórico-

cultural, principalmente em Vigotski (2010), Candido (1988) e Dalvi (2013).  
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Assim, tendo estes autores como base, não se trata de uma proposição de atividades fechadas 

em si, mas de uma suposição de planejamento que busca contemplar a leitura de literatura 

infantil de forma dialógica, levando em consideração a interação autor-texto-contexto-leitor e 

que poderá sofrer alterações à medida que os discursos entre os sujeitos de pesquisa mudam e 

seu contexto também. Assim, a linguagem e a personagem criada para apresentar este 

Caderno Pedagógico busca apresentar aos leitores o material de forma mais lúdica, interativa 

e dialógica. 

 

Figura 6 - Caderno Pedagógico. 

 

 

Fonte: LIMA; BECALLI, 2018. 

 

Este Caderno Pedagógico ficará disponível na biblioteca do Ifes (exemplar físico), no Portal 

do Professor – MEC (exemplar online) e poderá ser utilizado em processos de formação 

continuada dos professores alfabetizadores, mantidos os direitos autorais. 
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5  A LITERATURA NOS CADERNOS DE FORMAÇÃO DO PANAIC/LINGUA 

    PORTUGUESA (ANO 1) 

 

Com o objetivo de analisar a perspectiva teórico-metodológica que orientou o trabalho com a 

literatura infantil no Pnaic, realizamos uma busca nos dez Cadernos que compõem o corpus 

documental da pesquisa, por meio da ferramenta de localização do PDF, a fim de identificar a 

incidência do uso dos termos literatura e literatura infantil nos textos que integram os 

Cadernos. Apresentamos a seguir, a incidência total dos termos presentes nos textos dos dez 

documentos analisados. 

 

Tabela 1 – Incidência total dos termos literatura e literatura infantil nos cadernos do 

Pnaic/Língua Portuguesa, Ano 1 

Termos F % 

Literatura 23 88,46% 

Literatura Infantil 03 11,54% 

Total 26 100% 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

Conforme podemos visualizar na Tabela 1, o termo literatura aparece com maior frequência 

(23 vezes), representando 88,46%; seguido do termo literatura infantil que representa 

11,54%, (03 vezes). Esse dado nos dá a entender que os enunciados materializados nos 

cadernos destaca o termo literatura em relação ao termo literatura infantil na formação de 

professores e no ciclo de alfabetização.Consideramos que essa recorrência seja proveniente da 

orientação do décimo objetivo apresentado no Caderno de Apresentação: “Compreender a 

importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e planejar situações de uso 

de obras literárias em sala de aula” (BRASIL/MEC, 2012, p. 31, grifo nosso). 

 

Partindo dos dados apresentados na Tabela 1, buscamos identificar em quais cadernos os 

termos eram mais recorrentes, como mostra a Tabela 2, obedecendo à seguinte identificação: 

CA – Caderno de Apresentação; CF – Caderno de Formação; C1 – Caderno Ano 1, Unidade 

1; C2 – Caderno Ano 1, Unidade 2; C3 – Caderno Ano 1, Unidade 3; C4 – Caderno Ano 1, 

Unidade 4; C5 – Caderno Ano 1, Unidade 5; C6 – Caderno Ano 1, Unidade 6; C7 – Caderno 

Ano 1, Unidade 7; C8 – Caderno Ano 1, Unidade 8. 
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Tabela 2 – Recorrência dos termos literatura e literatura infantil por Caderno 

Termos CA CF C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
 

Literatura 
 

6 85,71 - - - - 8 53,34 - - 4 100 - - 1 100 1 50 3 100 

Literatura 

Infantil 1 14,29 - - 1 100 - - - - - - - - -  1 50 - - 

TOTAL 7 100 - - 1 100 8 100 - - 4 100 - - 1 100 2 100 3 100 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

Ao tabularmos os termos no conjunto dos cadernos, verificamos que o termo literatura 

aparece com maior incidência no C2 – Caderno Ano 1, Unidade 2 (8 vezes); seguido do CA – 

Caderno de Apresentação (6 vezes); do C4 – Caderno Ano 1, Unidade 4 (4 vezes); do C8 – 

Caderno Ano 1, Unidade 8 (3 vezes); do C7 – Caderno Ano 1, Unidade 7 (1 vez) e, por 

último, do C6 – Caderno Ano 1, Unidade 6 (1 vez). Enquanto o termo literatura infantil 

aparece somente uma vez nos cadernos CA – Caderno de Apresentação, C1 – Caderno Ano 1, 

Unidade 1 e C7 – Caderno Ano 1, Unidade 7. Nos cadernos CF – Caderno de Formação, C3 – 

Caderno Ano 1, Unidade 3 e C5 – Caderno Ano 1, Unidade 5, não aparecem nenhum dos dois 

termos. Apesar de o termo literatura aparecer com maior recorrência nos documentos do 

Pnaic, não localizamos uma definição teórica que distinguisse os termos literatura e literatura 

infantil ou que justificasse a utilização de ambos os termos como sinônimos.  

 

O termo literatura se materializou, por 23 vezes, em diferentes contextos e situações 

didáticas: para apresentar os objetivos da formação do Pnaic/2013 e a dinâmica dos encontros; 

para a organização dos espaços escolares; para apresentar os materiais didáticos a serem 

utilizados; para compor as temáticas das unidades 02 e 04 do curso e apresentar os objetivos 

da unidade 02; para assegurar a aprendizagem nos três anos iniciais do ensino fundamental, 

presente na Resolução n. 7, de 12 de dezembro de 2010; em artigos das unidades 02, 06 e 07 

que trata do planejamento escolar, das rotinas da escola e de sala de aula, da organização do 

trabalho pedagógico por projetos didáticos; em referência de artigo. Também esteve presente 

nas ementas das Unidades 2 e 4, fazendo referência aos livros de literatura que foram 

disponibilizados pelo Programa Nacional da Biblioteca Escolar e como atividade permanente 

em sala de aula, conforme podemos visualizar na Figura abaixo. 
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Figura  – Apresentação das unidades do curso de formação 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, p. 33). 

 

No Caderno de Apresentação, o termo literatura foi apresentado como componente de 

aproximação entre a comunidade e a escola, tendo em vista que as atividades escolares como 

“[...] a organização das feiras de conhecimento, das feiras de literatura, dos saraus, das festas, 

das reuniões de discussão sobre a proposta curricular, das reuniões de avaliação da 

escola”(BRASIL/MEC, 2012, p. 15), foram entendidas como “[...] uma forma de 

comprometer todas as pessoas com a aprendizagem dos meninos e das meninas” 

(BRASIL/MEC, 2012, p. 15). Os discursos materializados no C2 – Ano 1, Unidade 2, 

Planejamento escolar: alfabetização e ensino da Língua Portuguesa, trouxeram como um dos 

objetivos a importância da literatura no ciclo de alfabetização.  
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Concordamos com a afirmação sobre a importância do trabalho com obras literárias em sala 

de aula, mas acrescentamos que é necessário ter cuidado ao tratar a literatura infantil na escola 

com qualidade científica e não para o ensinamento da moral, oferecendo atividades 

simplesmente prazerosas, pois o trabalho com a literatura infantil não deve ter por objetivo 

somente distrair ou possibilitar que as crianças conheçam diferentes textos literários, mas é 

por meio das relações dialógicas que são estabelecidas entre autor-texto-contexto-leitor que se 

possibilita o desenvolvimento da sensibilidade, da inventividade, da criticidade e da 

humanização dos leitores. 

 

Para Vigotski (2010, p. 324) “[...] tudo o mais é proclamado como inacessível à compreensão 

da criança, e além dos limites da moral a literatura infantil costuma limitar-se a uma poesia de 

asneiras e futilidades como se fosse a única acessível à compreensão infantil [...]”. Se a 

literatura não desperta a emoção estética que o texto literário pode promover na criança, se 

não possibilitar que ela se torne questionadora da realidade à sua volta, participante na 

mudança social, compreendendo a sociedade em que vive e o papel que pode desempenhar na 

sua construção e mudança, a literatura tende somente a falsear a realidade ou a provocar um 

efeito moral. Ainda localizamos o termo literatura na sessão Sugestões de Leitura, presente 

no C4 –Ano 1, Unidade 4, como mostra a Figura a seguir: 

 

Figura 8 – Sugestão de Leitura. 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, p. 42, Ano 1, Unidade 4). 
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Apresentado como sugestão de leitura ao professor, o livro intitulado Literatura e 

alfabetização: do plano do choro ao plano da ação é de autoria de Juracy Assman Saraiva, 

professora da Universidade Feevale (Novo Hamburgo/RS), graduada em Letras pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul; Doutora em Teoria Literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (1990) e realizou Pós-Doutorado em Teoria Literária, na Universidade Estadual de 

Campinas (2000). 

 

Ancorada nos fundamentos psicogenéticos da alfabetização, a referida autora vincula a literatura 

ao processo de alfabetização como um recurso para o professor ensinar os conhecimentos do 

sistema de escrita alfabética. Nesse sentido, ressalta que “[...] quando lemos o texto escrito 

para nossos alunos, permitimos que eles apreendam aspectos peculiares da modalidade 

escrita, como a estrutura sintática, o vocabulário, os elos coesivos” (BRASIL/MEC, 2012, p. 

9). 

 

O Caderno de Avaliação do Ciclo de Alfabetização: reflexões e sugestões pontua que “[...] 

numa perspectiva interacionista, compreende-se o leitor como alguém que interage com textos 

escritos, muito antes de conseguir “decifrar” as marcas contidas neles” (BRASIL, 2012, p. 

15). Temos ciência que não é necessário esperar o aprendizado da leitura para a criança ter 

acesso à literatura infantil, toda via apenas a interação entre as crianças e os textos literários 

não é o suficiente para ocorrer a aprendizagem. Essa concepção fundamenta-se na teoria 

construtivista que explica a construção do conhecimento com o resultado da interação direta 

entre sujeito e objeto. Na perspectiva histórico-cultural, compreendemos que ler é produzir 

sentidos numa relação dialógica entre leitor-texto-contexto-autor, portanto somente interagir 

com textos escritos ou acompanhar leituras feitas pelo professor na tentativa de “decifrar” ou 

“adivinhar” o que está escrito, não garantirá a possibilidade de produzirem sentidos, de 

desenvolverem a criticidade e de oferecerem as suas contrapalavras. 

 

Costa (2017) pontua que o construtivismo foi amplamente divulgado nos textos dos Cadernos 

de Formação do Pnaic como a teoria que vem fundamentando a alfabetização de crianças e 

norteado as políticas de alfabetização no Brasil. Conforme Becalli (2007), o modelo de 

alfabetização baseado no construtivismo vem balizando os documentos oficiais desde a 

construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997).  



83 
 

Também serviu de referência para a elaboração do PNC em Ação: Módulo Alfabetizar com 

Textos (2000) e do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – Profa (2001). 

Decorridas mais de duas décadas, percebemos o quanto essa teoria ganhou força e permanece 

influenciando o trabalho com a alfabetização de crianças, porém não contribuiu para a solução 

de problemas de aprendizagem na América Latina, e o de evitar que o sistema escolar produza 

futuros analfabetos como preconizou Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) na introdução 

do livro Psicogênese da Língua Escrita. 

 

Dentre os oito Cadernos de Formação do Ano 1, o da Unidade 3 foi o que mais destacou os 

estudos de Ferreiro e Teberosky (1999), especialmente, ao citar que as autoras contribuem 

para o entendimento do sistema de escrita alfabética, pois, “[...] conforme a teoria da 

psicogênese da escrita, elaborada por Ferreiro e Teberosky, os aprendizes passam por quatro 

períodos nos quais têm diferentes hipóteses ou explicações para como a escrita alfabética 

funciona: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético”(BRASIL/MEC, 2012, p. 11). 

Apesar de os títulos e os autores serem diferentes, a abordagem temática do referido Caderno 

é voltada para a aprendizagem e a consolidação dos conhecimentos referentes ao código 

escrito.   

 

A inserção do texto de Saraiva (2001) como sugestão de leitura para o professor alfabetizador 

fundamentar a sua prática pedagógica em sala de aula e os apontamentos que Costa (2017) 

denuncia acerca do construtivismo e da perspectiva interacionista, são difundidos nos 

documentos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pois, contribuem para 

confirmar a nossa hipótese de que o trabalho com a literatura infantil, materializado nos 

documentos do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 01, foi prescrito como pretexto para o ensino 

das unidades menores da língua. Essa hipótese também se confirma nos objetivos do Caderno 

de formação, Unidade 03: 
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Figura 9 – Objetivos da Unidade 3. 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, ano 1, unidade 3, p. 5). 

 

O termo literatura infantil aparece no Caderno de Apresentação e é apresentado nas seguintes 

situações didáticas: orientação de atividades permanentes utilizando as obras de literatura 

infantil; na referência de um artigo da Unidade 01 que trata das concepções de alfabetização; 

como modelo de atividade de monitoramento do uso das obras complementares de literatura 

infantil na sala de aula; como objetivo de orientação da formação que norteia as atividades 

permanentes em diferentes unidades; e, na Unidade 07, como atividade a ser listada no quadro 

de monitoramento das atividades realizadas. 

 

No Caderno de formação, Ano 1, Unidade 01, o termo se materializa em uma das referências 

do texto intitulado Concepções de alfabetização: o que ensinar no ciclo de alfabetização, de 

autoria de Eliana Borges Correia de Albuquerque. Tal referência traz o livro “Literatura 

Infantil: Uma nova Perspectiva da Alfabetização”, da autora Lúcia L. B. Rego (1988). Neste 

texto, a literatura infantil está interligada às concepções de alfabetização em que Rego (1988), 

assim como Ferreiro e Teberosky (1984), defende que “[...] é interagindo com a escrita, 

contemplando seus usos e funções, que as crianças se apropriariam da escrita alfabética, e não 

a partir da leitura de textos “forjados” como os presentes em diferentes cartilhas de 

alfabetização [...]” (BRASIL, 2012, Ano 1, Unidade 01, p. 16-17).Conforme já dito, além dos 

livros de literatura infantil destinados às bibliotecas das escolas, foram também 

disponibilizados livros para as salas de aula que integram parte das Obras Complementares, 

adquiridas pelo PNLD.  
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Os livros que foram destinados às salas de aula do 1º ao 3º ano do ciclo de alfabetização 

provenientes do PNLD – Obras Complementares são diversificados em relação aos temas, 

gêneros e complexidade. A figura abaixo mostra os diferentes gêneros presentes nos oito tipos 

de obras que compõem o referido acervo:  

 

Figura 10 – Diferentes gêneros nas obras do acervo PNLD – Obras Complementares 
 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, Unidade 2, p. 40). 

 

A identificação do uso dos termos literatura e literatura infantil nos textos que integram os 

cadernos do Pnaic/Língua Portuguesa, Ano 1, nos trazem indícios que tais termos estão 

relacionados com o ensino dos conhecimentos do sistema de escrita alfabética. Desse modo, 

consideramos necessário compreender o conceito de alfabetização defendido pelo Pnaic e 

quais as relações estabelecidas entre alfabetização e literatura infantil. 

 

Para clarificar essas questões, revisitamos a tese de doutorado de Costa (2017) que investigou 

as concepções de alfabetização e de letramento presentes nos Cadernos de formação do Pnaic, 

Língua Portuguesa. A autora assegura que “[...] o modo como o conceito de alfabetização é 

apresentado reforça a ideia de que este está ligado à aquisição do código escrito e o 

letramento a leitura e produção de textos [...]” (COSTA, 2017, p. 81). Ainda alerta para o fato 

de que 

 

[...] apesar da fundamentação sobre a indissociabilidade entre alfabetização e 

letramento, as orientações didáticas dos textos ressaltam práticas docentes a partir 

dos conhecimentos do SEA. O termo letramento é referendado para destacar a 

importância do ensino com base nos diferentes gêneros textuais. [...] os textos são 

utilizados nos cadernos como pré-texto para ensinar os conhecimentos do sistema de 

escrita alfabético. A leitura, como produção de sentidos, não é aprofundada nos 

enunciados apresentados. São priorizadas as abordagens tradicional e cognitiva de 

leitura. Nessa direção, o discurso presentificado nos textos conceitua a alfabetização 

como uma técnica, uma competência linguística que possibilitará, posteriormente, 

aos sujeitos o acesso a práticas de letramento (COSTA, 2017, p. 136). 
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Os documentos do Pnaic assinalam que o trabalho com a literatura deve ser realizado de 

forma articulada com os conhecimentos do sistema de escrita alfabética numa perspectiva do 

alfabetizar letrando. Cabe esclarecer que o processo de letramento passou a ter maior 

intensidade no Brasil a partir da década de 1990, por estudiosas da área da educação e da 

linguística. Autoras como Kato (1986), Tfouni (1995), Kleiman (1995) e Soares (1999), 

defendem a necessidade do uso do termo letramento para que as crianças, após a 

aprendizagem inicial do código escrito (alfabetização), adquiram a condição necessária para a 

inserção no mundo da escrita e/ou nas práticas sociais de leitura e escrita (letramento), como 

podemos visualizar no conceito de letramento descrito abaixo: 

 

Figura 11 – Conceito de letramento, caderno de formação, Ano 1, Unidade 3 
 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, ano 1, unidade 3, p. 7). 

 

Soares (1999) defende que o conceito de letramento é mais amplo do que o de alfabetização, 

porque o primeiro abrange todas as práticas sociais de leitura e de escrita em diferentes 

espaços e tempos, assim como serve para nomear um estado ou condição em que indivíduos 

ou grupos utilizam para fazer uso da leitura e da escrita na sociedade, inserindo-se assim na 

cultura letrada. Aposição defendida pela autora leva o processo de letramento a ser 

considerado sob o âmbito social e a alfabetização no âmbito individual, tendo em vista que os 

estudos sobre o processo de letramento “[...] se detêm na análise dos impactos da 

incorporação da língua escrita em sociedades ou grupos e o processo de alfabetização se 

detêm em aspectos relacionados com a aquisição do código” (GONTIJO, 2008, p. 32). 
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Entretanto, Gontijo (2008) se contrapõe ao entendimento de Soares (1999) e assegura que o 

social e o individual são dimensões indivisíveis das práticas e dos objetos que as pessoas têm 

que lidar na vida social, e por isso a alfabetização envolve um processo histórico-social de 

inserção da criança no mundo da linguagem escrita, uma vez que elas não inventam o sistema 

de escrita durante o processo de alfabetização e sim se apropriam do resultado do 

desenvolvimento social, garantindo a continuidade da história e a construção de novos 

instrumentos e práticas, diversificando e reconstruindo os já existentes.  

 

Seguindo esse direcionamento, entendemos a alfabetização como elemento imprescindível 

para a mudança social e se constitui como um processo histórico, social e cultural “[...] capaz 

de abranger as diferentes práticas de produção de textos orais e escritos e as diferentes 

possibilidades de leitura produzidas e reproduzidas pelos diversos grupos sociais e a sua 

dimensão linguística [...]” (GONTIJO, 2008, p. 34). 

 

Ainda no Caderno Ano 1, Unidade 2, o primeiro texto da sessão Aprofundando o Tema, de 

autoria de Luciane Manera Magalhães; Rita de Cássia Barros de Freitas Araujo; Simone 

Borrelli Achtschin e Terezinha Toledo Melquíades de Melo discutem sobre o planejamento 

do ensino a ser desenvolvido na sala de aula. Segundo as autoras, “[...] precisamos planejar 

para fazermos escolhas coerentes, organizar nossas rotinas, ter nossos objetivos delimitados, 

saber aonde queremos chegar e o que precisamos ensinar aos nossos alunos [...]” 

(BRASIL/MEC, 2012, p. 7). 

 

Figura 12 – Relato sobre planejamento das atividades no 1º ano do Ensino Fundamental 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 2, p. 14). 
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As autoras discutem a respeito do planejamento do processo de ensino aprendizagem da 

língua portuguesa, a partir dos quatro eixos apresentados pelo Pnaic: “[...] leitura, produção de 

texto escrito, oralidade e análise linguística, incluindo a apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética – SEA [...]” (BRASIL/MEC, 2012, p. 7).  

 

No eixo leitura, explicita que “[...] quanto maior for à experiência de ouvir e ler textos, mais 

elaborada será a produção de sentidos por parte do leitor [...]” (BRASIL/MEC, 2012, p. 8), ou 

seja, quanto mais ouvir histórias lidas pelo professor, a criança irá ampliar sua fluência leitora 

interpretando os sentidos do texto literário, a partir das ideias do autor.  

 

A Figura, a seguir, mostra uma possibilidade de trabalho com a literatura infantil, com ênfase 

na obra “Uma letra puxa a outra”, de autoria de José Paulo Paes e Kiko Farkas. Vale 

ressaltar, que esta obra não faz parte do acervo de livros de literatura do PNLD – Obras 

complementares que foram destinadas as salas de aula do 1º ano do ciclo de alfabetização.  
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Figura 13 – Possibilidades de uso da obra “Uma letra puxa a outra”. 

 

 
 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 7, p. 33-35). 

 

O trabalho com a literatura no Pnaic mostra que a leitura de diferentes gêneros textuais 

utilizada em sala de aula tem o objetivo de informar e direcionar o leitor para o aprendizado 

do sistema de escrita alfabética e não preza pelas relações dialógicas entre os sujeitos do 

discurso, texto e contexto. Isso porque, conforme materializado nos documentos do Pnaic, 
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[...] todos os dias os alunos são levados a refletir sobre as unidades menores das 

palavras por meio de atividades que envolvem a leitura de poemas ou outros gêneros 

textuais. A professora explora as rimas presentes nos textos lidos, os sons iniciais de 

algumas palavras e trabalha com escrita de palavras. Essas atividades são muito 

importantes para a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e, se realizadas com 

frequência, permitem aos alunos pensarem constantemente sobre a relação som-

grafia (BRASIL/MEC, 2012, p. 27). 

 

No entanto, o trabalho com os diversos gêneros discursivos deve ir além do estudo das 

relações entre sons-letras e letras-sons e sim instigar a criança a criar sua própria produção e 

não reproduzir o que já está produzido, oportunizando momentos de reflexão, mediação e 

produção de textos. Colaborando com essa ideia, Geraldi (1997, p. 166-167) pontua que 

 

 

[...] o trabalho de produção se oferece ao leitor, e nele se realiza a cada leitura, num 

processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do bordado tecido para tecer 

sempre o mesmo e outro bordado, pois as mãos que agora tecem trazem e traçam 

outra história [...]. É o encontro destes fios que produz a cadeia de leituras 

construindo os sentidos de um texto. E como cadeia os elos de ligação são aqueles 

formados pelos fios das estratégias escolhidas pela experiência de produção do outro 

(o autor) com que o leitor se encontra na relação interlocutiva de leitura. A produção 

deste, leitor, é marcada pela experiência do outro, autor, tal como este, na produção 

do texto que se oferece à leitura, se marcou pelos leitores que, sempre, qualquer 

texto demanda. Se assim não fosse, não seria interlocução, encontro, mas passagem 

de palavras em paralelas, sem escuta, sem contrapalavras: reconhecimento, 

desconhecimento, sem compreensão. 

 

Nos objetivos do Caderno Ano 1, Unidade 3, destacamos os que correspondem ao 

planejamento que se destaca além das questões de leitura numa perspectiva cognitivista, há a 

predominância de atividades de reflexão fonológica e gráfica de palavras para o ensino do 

sistema de escrita alfabética, bem como, possui objetivos ligados a leitura construtivista numa 

concepção cognitivista, utilizando os materiais distribuídos pelo PNLD, nesse caso, os livros 

do acervo complementar. De acordo com os documentos do Pnaic, estes livros têm a função 

de 

 

[...] oferecer a professores e alunos alternativas de trabalho e viabilizar o acesso a 

conteúdos curriculares que as coleções didáticas nem sempre trazem. Vale ressaltar 

que os livros foram escritos para os jovens leitores, inclusive os iniciantes na leitura, 

com o objetivo de seduzir, informar, divertir, convencer etc., abordando diferentes 

temas ou conteúdos [...] (BRASIL/MEC, 2012, p. 40). 

 

Nessa perspectiva, o trabalho proposto em sala de aula utilizando o livro de literatura infantil 

“Folclore Brasileiro Infantil”, como mostra o relato de experiência da professora do 1º ano 

Suzani dos Santos Rodrigues, privilegiava “[...] de forma prazerosa, atividades de leitura, que 

facilitavam a compreensão do SEA [...]” (BRASIL/MEC, 2012, p. 40). Vejamos o relato da 

professora: 
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Figura 14 – Relato da Professora Suzani dos Santos  

 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 3, p. 41). 

 

No trabalho realizado pela professora foram desenvolvidas algumas estratégias de leitura, 

atividades de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, como a leitura de palavras, as 

quais oportunizaram as crianças a refletirem “[...] sobre as correspondências som-grafia, 

fazendo com que estabelecessem as relações entre letras e fonemas [...]” (BRASIL/MEC, 

2012, p. 42). Assim, podemos perceber que a escolha dos textos realizados pela professora 

Suzani, pondera as possibilidades de ensino e do SEA, desconsiderando os conteúdos e temas 

a serem abordados. 

 

O relato da professora privilegia os conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética, 

desconsiderando a educação estética, a produção de sentidos que os textos literários poderiam 

possibilitar e as relações dialógicas entre os sujeitos a partir do ato de fala impresso (livro de 

literatura infantil), bem como a discursividade, a inventividade, a criticidade, a humanização 

do sujeito.  
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Além de desconsiderar a brincadeira de roda como meio de interação para a leitura de 

literatura. A respeito da brincadeira de roda como elemento fundamental para a aprendizagem 

da leitura, trazemos as contribuições de Costa (2007). A autora assinala que 

 

[...] a brincadeira é uma atividade cultural, podendo adquirir diferentes formas no 

interior de diferentes culturas, pois, nela, a criança reconstitui as relações sociais que 

se desenvolvem entre os adultos. Nessa direção, a necessidade de viver/compreender 

as relações sociais estabelecidas no mundo dos adultos produz a brincadeira. Dessa 

maneira, a imaginação é um dos elementos da ação lúdica, mas não é o seu elemento 

desencadeador. Sabemos que a linguagem é mediadora das relações entre os 

humanos. Portanto, quando as crianças brincam, elas fazem uso da linguagem, 

vivenciam situações por meio das ações lúdicas, nas quais precisam enunciar-se 

constantemente e, dessa forma, assumem as palavras alheias (COSTA, 2007, p. 

151). 

 

Concordamos com Costa (2007) que ao imaginar e se apropriar das brincadeiras a criança faz 

o uso da linguagem, pensa e interage com seus pares, reflete sobre a brincadeira, aumentando 

seu vocabulário, compreendendo as relações sociais e ampliando sua criticidade. Além de 

conceber a literatura infantil como um recurso para o ensino dos conhecimentos do sistema de 

escrita alfabética, os documentos do Pnaic, fundamentados na perspectiva do alfabetizar 

letrando, também destacam a prática da leitura deleite. 

 

Figura 15 – Atividades Permanentes 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, p. 32). 

 

Como podemos ver, em determinadas unidades, algumas atividades são classificadas como 

permanentes, isto é, são atividades que possuem uma regularidade maior, como a leitura 

deleite realizada a partir das obras de literatura infantil, como um recurso para ler histórias 

para as crianças, pelo prazer de ouvir. A leitura deleite apontada nos relatos de experiência 

das professoras e nas rotinas de planejamento do trabalho com a leitura de literatura, remete 

apenas a apreciação da leitura pelas crianças, realizada pelo professor, sempre no início das 

atividades diárias. Conforme critica Vigotski (2010, p. 324), nessa concepção, o sentido da 

literatura “[...] está na distração e na satisfação”, apenas em educar o sentimento. 
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A proposta pedagógica de trabalho com a leitura de textos literários, presente na rotina 

semanal que o Pnaic trouxe como exemplo para os professores alfabetizadores, se constituiu 

na leitura deleite. A título de ilustração, apresentamos a rotina de trabalho da professora Ana 

Cristina Bezerra da Silva, professora regente no 1º ano do ciclo de alfabetização de uma 

escola da Secretaria de Educação do Recife (PE). 

 

Figura 16 – Rotina de trabalho semanal daprofessora Ana Cristina Bezerra da Silva 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 2, p. 26). 

 

A figura mostra que a literatura é trabalhada pela professora como deleite já que “[...] a leitura 

no início da aula envolve livros de literatura e tem o objetivo de ampliar as experiências de 

letramento dos alunos e formar o gosto pela leitura [...]” (BRASIL/MEC, 2012, p. 22). 
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Cabe rememorar que essa prática de leitura deleite, apresentada aos docentes na formação do 

Pnaic, já estava materializada no Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(Profa), implementado pelo MEC, nos Estados e Municípios, nos anos de 2001 e 2002, sob o 

nome de leitura compartilhada. 

 

Tal como foi apresentada nos documentos do Pnaic, Becalli (2013, p. 176) pontua que a 

leitura compartilhada foi concebida no Profa “[...] para resolver o problema dos 

alfabetizadores que leem pouco e precisam expandir seus repertórios culturais, lendo textos de 

diversos gêneros, principalmente os do domínio literário”, bem como para formar crianças 

leitoras de textos literários. 

 

No que diz respeito ao planejamento do trabalho com a leitura, o Caderno Ano 1, Unidade 2, 

apresenta a aprendizagem de diferentes habilidades como: “[...] (i) o domínio da mecânica 

que implica na transformação dos signos escritos em informações, (ii) a compreensão das 

informações explícitas e implícitas do texto lido e (iii) a construção de sentidos” 

(BRASIL/MEC, 2012, p. 8). 

 

Desse modo, podemos inferir que nos Cadernos de formação do Pnaic, a construção de 

sentidos do texto perpassa, exclusivamente, pelas habilidades (i) e (ii), bem como, pelo 

deleite, uma vez que “[...] quanto maior for à experiência de ouvir e ler textos, mais elaborada 

será a produção de sentidos por parte do leitor” (BRASIL/MEC, 2012, p. 8), e não pelos 

discursos estabelecidos entre os pares num contexto de produção de sentidos em que os 

sujeitos leitores concordam, discordam e/ou refutam as ideias do autor, oferecendo suas 

contrapalavras ao texto, pois “[...] nenhum leitor comparece aos textos desnudados de suas 

contrapalavras de modo que participam da compreensão construída tanto quem lê quanto 

aquele que escreveu” (GERALDI, 2010, p. XIII). 

 

Ainda, segundo as orientações de planejamento do eixo leitura, o trabalho com a leitura na 

sala de aula deve ser direcionado conforme os objetivos de uso da leitura no nosso dia a dia, 

como “[...] lermos para obter informações sobre um assunto específico, para localizarmos 

uma rua, para seguirmos prescrições médicas, para nos distrairmos [...]” (BRASIL/MEC, 

2012, p. 9). Nessa perspectiva, entendemos que a leitura 
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[...] não se constitui numa atividade de produção de sentidos para o texto lido, mas 

de recuperação do significado especificamente proposto pelo autor no momento da 

escritura; portanto ao leitor, também não cabe uma atitude responsiva diante do 

texto e sim de recuperação do sentido por meio das marcas textuais deixadas pelo 

autor (BECALLI, 2015, p. 122). 

 

 

Dalvi (2013, p. 68) assinala que, na fase inicial de escolarização, 

 

É necessário instituir a experiência ou vivência de leitura literária, bem como a 

constituição de sujeitos leitores, como fundantes ou inerentes (também) ao ensino de 

literatura (algo que, de nossa perspectiva, não poderia acontecer em separado dessas 

experiências, vivências ou constituições subjetivas); mas, para isso, é preciso 

aprender – e ensinar –, no âmbito mesmo do movimento teoria-prática-teoria [...]. 

 

Na perspectiva histórico-cultural, o trabalho com a literatura infantil é marcada pelas relações 

dialógicas estabelecidas entre leitor-texto-contexto-autor que articuladas com a educação 

estética podem desenvolver na criança a discursividade, a sensibilidade, a inventividade, a 

criticidade e a humanização do sujeito leitor, possibilitando uma atuação em seu convívio 

social e cultural de forma responsiva, dialógica e crítica. Geraldi nos alerta que à medida que 

nos distanciamos dessa perspectiva, corremos o risco de utilizar o texto de literatura infantil 

como pretexto para o ensino da língua, ou seja, o texto se torna “[...] um meio de estimular 

operações mentais e não um meio de, operando mentalmente, produzir conhecimentos [...]” 

(GERALDI, 1997, p. 170).  

 

Nesse sentido, é necessário que o professor organize práticas pedagógicas envolvendo a 

literatura infantil, capazes de instigar a criança a ampliar o diálogo com o outro, pois lendo a 

palavra do outro poderá compreender outras formas de atuar no mundo que, contrapostas às 

suas, poderão levar à construção de novas formas para atuar no mundo social. Isso porque 

compreender um texto é sempre uma possibilidade de produção de sentidos, dentre tantas 

outras.O texto de Ferreira e Albuquerque (2012), intitulado As rotinas da escola e da sala de 

aula: referencias para a organização do trabalho do professor alfabetizador, presente no 

Caderno de formação Ano 1, Unidade 2, dialoga sobre a organização e a rotina de sala de 

aula. Conforme as autoras, 

 

[...] a organização do trabalho pedagógico precisa envolver um conjunto de 

procedimentos que, intencionalmente, devem ser planejados para serem executados 

durante certo período de tempo, tomando como referência as práticas 

sociais/culturais dos sujeitos envolvidos, suas experiências e conhecimentos 

(BRASIL/MEC, 2012, p. 19). 
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Assim, o trabalho com a literatura além de ser organizado de forma intencional e sistemática, 

deve considerar que as crianças não aprendem sozinhas e nem de forma espontânea. E para 

que elas se apropriem dos conhecimentos potencializados pela leitura de textos literários e se 

constituam leitores críticos e participativos diante do mundo em que vivem é necessário uma 

mediação qualificada dos professores a qual só é possível se houver planejamento, 

organização intencional e sistemática do trabalho pedagógico a ser desenvolvido na sala de 

aula.O Caderno Ano 1, Unidade 5, objetiva o desenvolvimento da leitura integrando 

atividades de diferentes componentes curriculares, como mostra os seus objetivos: 

 

Figura 17 – Objetivos da Unidade 5 

 

Fonte: Brasil (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 5, p. 5). 

 

Ressaltamos que nesta Unidade o trabalho com a literatura segue ao que foi proposto nas 

Unidades anteriores, conduzindo o professor em formação, para a importância de ler para as 

crianças em voz alta, pois ao se tornar rotina as crianças aprendem a: 

 

• compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com 

diferentes propósitos; 

• antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos 

pelos professores ou pelas crianças; 

• reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas crianças; 

• localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos 

pelo professor ou outro leitor experiente; 

• realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

professor ou outro leitor experiente; 

• estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente; 

• apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros e temáticas, 

lidos pelo professor ou outro leitor experiente; 

• interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos 

pelo professor ou outro leitor experiente; 

• estabelecer relação de intertextualidade entre textos; 

• relacionar textos verbais e não verbais, construindo sentidos (BRASIL/MEC, 2012, 

p. 10). 
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Vale lembrar, que tais objetivos se ancoram numa concepção de leitura cognitivista advindo 

da perspectiva do letramento. No entanto, o trabalho com a leitura nos documentos do Pnaic, 

contempla a alfabetização e o letramento conjugado e não somente o letramento e, tal 

constatação foi possível ao analisar os documentos do Panic. Portanto, a importância de fazer 

uma leitura critica dos programas que são ofertados. 

 

Seguindo esse direcionamento, Dubeux e Teles (2012) apresentam uma sequência didática 

que integra o projeto denominado “Os nomes e perfis de animais de estimação”, a partir de 

poemas do livro de Vinícius de Moraes – A Arca de Noé. Vale ressaltar, que o livro utilizado 

pelas autoras ao propor as atividades também não faz parte das Obras do Acervo 

Complementar do 1º ano do ciclo de alfabetização, que foram disponibilizadas para as salas 

de aula. O projeto consiste em: 
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Figura 18  – Planejamento do projeto didático: “Os nomes e perfis de animais de estimação” a 

partir de poemas do livro de Vinicius de Moraes – A Arca de Noé  

 

 

Fonte: Brasil (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 6, p. 38-39). 

 

As atividades planejadas na sequência didática abrangem os conhecimentos da língua 

portuguesa, de matemática e de ciências. Cabe destacar que o trabalho com a literatura se 

resume à leitura de poemas, à reflexão sobre rimas e à produção coletiva de poemas. 

Observamos ainda que a leitura dos “poemas” do livro “A Arca de Noé”é trabalhada 

exclusivamente para a identificação do nome do animal de estimação que as crianças mais 

gostavam, porém não considera o contexto histórico-cultural de produção, que o tema poderia 

suscitar nos leitores e interlocutores.  
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O texto “Heterogeneidade de direitos de aprendizagem na alfabetização: os diferentes 

percursos dos estudantes”, de autoria de Telma Ferraz leal; Magna do Carmo Silva Cruze 

Eliana Borges Correia de Albuquerque, da sessão Aprofundando o tema, presente no Caderno 

Ano 1, Unidade 07, discute os diferentes conhecimentos e capacidades das crianças egressas 

no 1º ano do ciclo de alfabetização. O termo literatura aparece como um dos fatores que 

contribuem para as diferentes capacidades que as crianças possuem ao chegar ao ensino 

fundamental, pois recebem informações privilegiadas sobre a leitura de textos literários antes 

mesmo de ingressar na escola, tendo em vista que 

 
[...] há, em certos ambientes familiares, brincadeiras que introduzem as crianças no 

mundo da escrita, como, por exemplo, leitura de textos literários infantis. As 

crianças, nessas situações, além de se familiarizarem com o universo da literatura e 

desenvolverem estratégias de compreensão de textos, também entram em contato 

com o título, podendo começar a identificar como são iniciadas as palavras, os 

nomes dos personagens. O fato de folhearem tais livros promove a familiarização 

com as letras, além de, muitas vezes, receberem explicitamente informações sobre 

os nomes das letras. (BRASIL/MEC, 2012, p. 12) 

 

No Caderno Ano 1, Unidade 07 aparece o termo literatura infantil como atividade a ser 

listada no quadro de monitoramento das atividades realizadas – uso de materiais em sala de 

aula, como mostra o quadro abaixo: 
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Figura 19 – Quadro de monitoramento das atividades a serem realizadas em Sala de Aula  

 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 7, p. 42) 

 

O termo literatura infantil aparece no quadro de monitoramento do uso dos livros de literatura 

infantil em sala de aula, porém, não explicita em que contexto os livros devem ser utilizados. 

O texto “O Ciclo de Alfabetização e a progressão escolar” de autoria de Telma Ferraz Leal 

na sessão Aprofundando o tema, do Caderno Ano 1, Unidade 8, aborda sobre a importância da 

organização dos três primeiros anos do ensino fundamental em ciclos, e expõe a necessidade 

de no final do 1º ano do ciclo de alfabetização, as crianças terem consolidado ao menos as 

seguintes aprendizagens: 
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Figura 20 – Aprendizagens que devem estar consolidadas pelas crianças no final do 1º ano do 

ciclo de alfabetização 

 

Fonte: (BRASIL, 2012, Ano 1, unidade 8, p. 12)  

 

Conforme reforçado no quadro, o trabalho com a literatura infantil no final do 1º ano do ciclo 

de alfabetização resume, exclusivamente em conhecer textos literários diversos, valorizando-

os, bem como compreender textos de diferentes gêneros lidos pelo professor. Não há 

proposição de trabalhar a literatura de forma articulada a educação estética, priorizando a 

fruição e a discursividade para a formação de leitores de textos e da vida.  

 

Os termos literatura e literatura infantil presentes nos cadernos de formação do Pnaic 

evidenciam que o trabalho com a literatura está atrelado a aprendizagem do SEA e da leitura 

deleite, revelada sob as concepções de alfabetização na perspectiva do alfabetizar letrando 

que o Pnaic em 2013, preconizou para a formação dos professores alfabetizadores.  
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Assim, podemos dizer que a formação de professores do Pnaic, além de ter enredado o 

trabalho com a literatura para o ensino do código e para o deleite, desconsiderou a educação 

estética presente na literatura, pois esta poderia contribuir para a formação de leitores do 1º 

ano do ciclo de alfabetização, indicada por Vigotski (2010), como um elemento criador e 

transformador da realidade e não um artefato que deve ser trabalhado para o ensino de valores 

moralizantes. Nesse mesmo pensamento, Candido (2012), corrobora que o trabalho com a 

literatura humaniza o sujeito, pois a literatura nos instiga à reflexão, à compreensão, e nos 

torna mais acessíveis para o convívio social.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo, buscamos investigar o trabalho com a literatura infantil materializado 

nos documentos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua 

Portuguesa, Ano 1, bem como se a abordagem utilizada pelo Pnaic contribui para promover a 

educação estética articulada a literatura na alfabetização de crianças. 

 

O corpus documental foi constituído por 10 cadernos, sendo: um Caderno de Apresentação; 

um Caderno sobre a Formação de Professores no Pnaic; e, oito Cadernos das Unidades, 

organizados e numerados conforme o tema/assunto abordado para o 1º ano do ciclo de 

alfabetização do ensino fundamental.  

 

Na interlocução com os textos dos Cadernos de Formação do Pnaic, Língua Portuguesa, Ano 

1, constatamos que a literatura foi indicada para a prática da leitura deleite, ou seja, a 

literatura como um recurso para ler histórias para as crianças, pelo prazer de ouvir histórias e 

para a aprendizagem dos conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética, na perspectiva 

do alfabetizar letrando, ou seja,ensinar o sistema de escrita alfabética, possibilitando as 

crianças a vivenciar práticas de leitura e de produção de textos que incorpora os 

conhecimentos da linguagem escrita. 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam os 

cadernos de formação do Pnaic, desconsideram os discursos estabelecidos na interlocução 

entre os pares num contexto de produção de sentidos em que os sujeitos leitores concordam, 

discordam e/ou refutam as ideias do autor, oferecendo suas contrapalavras ao texto. 

 

Assim, inferimos que não há um trabalho articulado entre a educação estética e a literatura 

infantil, orientado pela formação de professores do Pnaic e sim o trabalho se fundamenta na 

perspectiva construtivista de leitura de literatura infantil, pois para o Pnaic ao ler para a 

criança o professor seguindo tal orientação estará provocando os elos coesivos, pela sua 

entonação de voz, levando a criança a perceber a estrutura sintática do texto literário. 

Notamos que o Pnaic possui uma visão pragmática do trabalho com a literatura, depositando 

no professor e na ação de formação a melhoria do ensino para a formação de leitores. 
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Apesar de o discurso do Pnaic de alfabetizar letrando, a leitura de literatura infantil compõe o 

ensino de antigas práticas de leitura retomada e apresentada como modelo a ser seguido pelos 

professores alfabetizadores. Modelo de ensino que legitima o trabalho com a literatura para o 

ensino de letras, sílabas e palavras, e, o texto literário visto como um pretexto para o ensino 

dessas unidades. 

 

Assim, reafirmamos nossa hipótese: o trabalho com a leitura de literatura ocupa um lugar 

secundário na formação das crianças, pois o trabalho com a literatura infantil materializado no 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Língua Portuguesa, Ano 1, não 

contribui para promoção da educação estética articulada a literatura na alfabetização de 

crianças.  

 

Para a construção do produto educacional elencamos a pesquisa participante a fim de 

vivenciar a prática pedagógica de uma professora que cursou o Pnaic, Língua Portuguesa, em 

2013 e construímos, de forma colaborativa com a professora e a pedagoga participante da 

pesquisa, um Caderno Pedagógico, intitulado “Literatura infantil na alfabetização de 

crianças: apontamentos didático-metodológicos” (2018), que consiste em um material 

didático-pedagógico para estudo e apoio ao planejamento do trabalho com a leitura de 

literatura infantil na alfabetização de crianças.  

 

Buscando a formação de leitores de textos e da vida de maneira crítica sob os acontecimentos 

vividos em sociedade, compreendemos que a literatura tem papel formador na personalidade 

do sujeito, pois ao ter contato com a produção literária – o livro de literatura infantil necessita 

ser mediado por um adulto mais experiente e provocar estímulos ao ouvinte na busca pela 

ampliação da consciência do sujeito que, por sua vez, organiza a palavra de forma 

internalizada e, logo após, externaliza-a, por meio dos discursos nas diversas manifestações 

ficcionais, poética e dramática.  Por isso, é grande o poder humanizador da literatura, pois 

confirma o homem na sua humanidade, agindo tanto no consciente como no subconsciente 

humano, bem como nas diferentes formas de organização. Segundo Dalvi (2013) o que 

distingue o texto literário do não literário são textos de qualidade literária, que possuem 

criatividade, inovação na utilização da língua, densidade, originalidade, riqueza e sedução, 

preocupação com os humanos, e possibilidade de leitura aberta - leitura que não desafia, mas 

que instiga e provoca o leitor a compreender o mundo.  
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Desse modo, a alfabetização “[...] precisa se tornar espaço e tempo de exercício da cidadania 

por meio do trabalho de produção e leitura de textos, ou seja, por intermédio do exercício do 

dizer” (GONTIJO, 2014, p. 132) e o trabalho com a literatura infantil precisa ser marcado 

pelas relações dialógicas estabelecidas entre leitor-texto-contexto-autor que articuladas com a 

educação estética podem desenvolver na criança a discursividade
3
, a sensibilidade, a 

inventividade, a criticidade e a humanização do sujeito leitor, possibilitando uma atuação em 

seu convívio social e cultural de forma responsiva, dialógica e crítica. Defendemos que as 

formações dos professores proporcionem o diálogo entre os professores a partir da práxis, dos 

contextos de ensino e de formação, reiterando o sentido ético e político para a formação de 

leitores de textos e da vida na alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Apesar de não utilizar Bakhtin como aporte teórico, mantivemos alguns conceitos pelas leituras realizadas ao 

longo do trabalho. 
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APÊNDICE A - Participação em Eventos Científicos no decorrer do Curso de Mestrado 

Eventos Modalidade Data Local 

XVIII Congresso de Estudos 

Literários: Literatura & Educação. 

Participante de 

Minicurso 

04/07/16 e 

05/07/2016 

Ufes 

XVIII Congresso de Estudos 

Literários: Literatura & Educação. 

Comunicadora 05/07/2016 Ufes 

XVIII Congresso de Estudos 

Literários: Literatura & Educação. 

Ouvinte 05/07/2016 – 

Ufes 

Ufes 

12ª Reunião Científica Regional 

Sudeste da Associação Nacional e 

Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação (ANPED) 

Comunicadora 10/07/2016 a 

13/07/2016  

Ufes 

12ª Reunião Científica Regional 

Sudeste da Associação Nacional e 

Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação (ANPED) 

Ouvinte  10/07/2016 a 

13/07/2016  

Ufes 

1º Seminário de Pós-Graduação em 

Ensino de Humanidades (Iº 

SEHUM) 

Comunicadora  06/09/2016 Ifes, campus 

Vitória - ES 

Seminário Demerval Saviani e a 

Educação Brasileira: construção 

coletiva da pedagogia histórico-

crítica. 

Ouvinte  18/10/2016 a 

20/10/2016  

Ufes 

Seminário Demerval Saviani e a 

Educação Brasileira: construção 

coletiva da pedagogia histórico-

crítica. 

Comunicadora  20/10/2016  Ufes 

VI Jornada de Iniciação à Docência 

do Ifes 

Pareceristaad hoc 26/11/2017 Ifes, Campus 

Cariacica 

Banca Examinadora de Monografia 

de Conclusão de Curso, do Curso 

de Licenciatura em Quimica – Ifes, 

campus Vila Velha 

Membro de banca 

examinadora de 

monografia 

15/12/2016  Ifes, Campus Vila 

Velha 

III CONBALf - Congresso 

Brasileiro de Alfabetização 

Ouvinte 16/07/2017 a 

18/07/2017  

Ufes 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018) 
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APÊNDICE B – Questionário com a Pedagoga e Professora 

 

Agradecemos sua participação voluntária na pesquisa intitulada A LITERATURA 

INFANTIL NO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), 

LINGUA PORTUGUESA, ANO 1.Caminharemos juntos (as), pelo mundo da educação 

estética articulada ao ensino da leitura de literatura no primeiro ano do ciclo de alfabetização e 

discutiremos possíveis atividades com a literatura infantil e certamente trocaremos 

experiências que nos acrescentara em nossa prática docente. Será uma aventura desafiadora! 

Por isso, considerando que temos um percurso juntos (as) e para conhecê-lo (a) melhor, 

solicitamos que responda este questionário antes de iniciarmos nosso caminho.  

 

1. Sexo: 

Masculino ( ) 

Feminino ( ) 

 

2. Idade: 

Abaixo de 25 anos ( ) 

Entre 26 e 30 anos ( ) 

Entre 31 e 35 anos ( ) 

Entre 36 e 40 anos ( ) 

Mais de 40 anos ( ) 

 

3.Trabalha em: 

Um só escola ( ) 

Duas escolas ( ) 

Três escolas ou mais ( ) 

 

4. Na escola participante da pesquisa você é: 

Profissional efetivo ( ) 

Profissional contratado ( ) 

Outros ( ): ___________________________________________________ 

 

5. Qual o turno de trabalho: 

Matutino ( ) 
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Vespertino ( ) 

Noturno ( ) 

Desde quando você trabalha nesta unidade de ensino?____________________ 

 

6. Além de trabalhar nesta(s) escola(s), você exerce outra atividade profissional? 

Sim ( ) 

Não ( ) 

Se sua resposta foi afirmativa, qual é essa atividade? _____________________ 

 

7. Sua formação acadêmica está em nível: 

( ) Médio - tipo de curso: __________________________________________ 

( ) Licenciatura curta - tipo de curso: ___________________________________ 

( ) Licenciatura plena - tipo de curso: ____________________________________ 

( ) Pós-graduação/aperfeiçoamento (menos de 360 horas) 

( ) Pós-graduação/especialização (360 horas ou mais) 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

 

8. Sua experiência como professora é: 

( ) Abaixo de 2 anos 

( ) Entre 2 e 5 anos 

( ) Entre 6 e 7 anos 

( ) Entre 8 e 10 anos 

( ) Acima de 10 anos 

 

9. Sua experiência profissional foi adquirida: 

( ) Em nível fundamental (1º ao 5º ano) 

( ) Em nível fundamental (6º ao 9º ano) 

( ) Em nível médio 

( ) Em funções técnicas de ensino 

 

 

10. Você participou de outros cursos que tenham contribuído para a sua formação como 

professora? 
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( ) Sim 

( ) Não 

Se sua resposta foi afirmativa, indique quais, citando três, por ordem de relevância, e 

indicando a carga horária correspondente:_______________________________ 

 

11. Assina jornais, revistas, periódicos? 

( ) Sim 

( ) Não 

Se sua resposta foi afirmativa, quais? ________________________________ 

 

12.Participa de congressos, seminários ou encontros similares de leitura? 

( ) Sempre 

( ) Às vezes 

( ) Nunca 

 

13. Suas atividades culturais mais frequentes são: 

( ) ouvir rádio 

( ) assistir à TV 

( ) assistir a vídeo/DVD 

( ) ir ao cinema 

( ) ir ao teatro 

Especificar outras, caso haja:_______________________________________ 

 

14. Suas leituras mais comuns: 

( ) jornais locais 

( ) jornais do País 

( ) periódicos da área de educação 

( ) livros didáticos 

( ) livros variados sobre educação 

( ) periódicos diversos 

Especificar outras se ocorrerem:______________________________________ 

 

15. Você participou da formação em Língua Portuguesa do PNAIC em 2013? 

( ) sim 
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( ) não 

Em qual Município? ____________________________________________ 

 

16. A sua Escola atual recebeu os livros de literatura – Obras Complementares do 

PNLD/PNAIC em 2013? 

( ) sim 

( ) não 

Se sim onde estão os Livros?  

( ) Sala de aula 

( ) Biblioteca 

( ) Não encontrados 

 

17. Como se deu o seu processo de socialização com a leitura de literatura? (conte suas 

experiências com a leitura no âmbito familiar, escolar e profissional fazendo um breve 

histórico – ressaltando as experiências consideradas significativas). 

 

18. Como você definiria o seu perfil atual enquanto leitora? 

 

19. Como a formação de professores pode colaborar para o desenvolvimento da leitura do 

professor? 

 

20. Em qual referencial teórico você se apoia para trabalhar com a leitura de literatura? 

 

21. Quais materiais teórico-práticos você consulta para orientar o seu trabalho? 

 

() Livros. Quais?  

( ) Revistas. Quais? 

( ) Livros didáticos. Quais os preferidos? 

( ) Referencial Curricular Nacional. 

( ) Material do PROFA. 

( ) Direitos de Aprendizagem do PNAIC. 

( ) Diretrizes Municipais. 

( ) Projeto da escola. 
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22. Para você o que é Leitura de Literatura e Educação Estética? 

 

23. Na sua sala de aula há livros de literatura disponíveis para o trabalho com a literatura 

infantil? 

 

24. O professor que lê com desenvoltura ensina melhor o aluno a ler? Por quê? 

 

25. Você encontra alguma dificuldade ao planejar o trabalho com a literatura? Por quê?  

 

26. Com que frequência você planeja junto com o pedagogo, atividades específicas com livros 

de literatura, com o objetivo de formar leitores críticos, no 1º ano do ensino fundamental? 

 

27. O processo ensino aprendizagem da literatura é acompanhado a partir de qual (is) critério 

(s)? 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista Semiestruturada com a Professora e Pedagoga da 

Pesquisa 

 

1. Você já conhecia a educação literária e estética discutidos no curso? Quais foram novidades 

para você? Comente aqueles que consideram mais relevantes. 

 

2. Quais são os principais desafios para o planejamento da educação literária articulada a 

literatura infantil no 1º ano do ciclo de alfabetização? Você considera um assunto fácil? Qual 

sua principal dificuldade?  

 

3. No curso discutimos o planejamento colaborativo sobre a educação literária articulada a 

literatura infantil no 1º ano do ciclo de alfabetização. Você desenvolveu alguma atividade em 

sua sala de aula utilizando o conjunto de atividades elaborado no curso? Comente sobre essa 

experiência. Caso tenha feito uso de outro recurso didático, comente sobre essa experiência. 

 

4. Em sua opinião, quais são as principais dificuldades que seus alunos evidenciam no que se 

refere ao trabalho com a literatura? 

 

5. Você considera que sua formação inicial lhe ofereceu o suporte necessário para a docência? 

E no que se refere ao trabalho com a literatura? 

 

6. Em 2016, atua em quais turmas/Ano? 

( ) 1º ano ( ) 2º ano ( ) 3º ano ( ) 4º ano ( ) 5º ano ( ) outros – Especifique ___________ 

 

7. Sobre Leitura de Literatura: 

 

7.1 O que é literatura para você?  

7.2 Você costuma iniciar o trabalho com a literatura a partir de quando?  

7.3 Você costuma usar quais recursos didáticos ao trabalhar com a literatura? Relate uma 

experiência. 

7.4 Quando você ensina a educação literária articulada a literatura, quais aspectos você 

considera importante?  

7.5 Você enfrenta dificuldades para trabalhar com a literatura? Quais? 
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ANEXO A - Carta de Anuência da Escola Parceira 

 

Eu (nome do responsável pela instituição), abaixo assinado, responsável pela (nome da 

instituição), autorizo a realização do estudo intitulado A LITERATURA INFANTIL NO 

PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), LINGUA 

PORTUGUESA, ANO 1, realizada pela pesquisadora Schirlen Pancieri Lima, sob a 

orientação da Prof.ª Dr.ª Fernanda Zanetti Becalli.  

 

Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória - ES, na linha de pesquisa 

formação de professores, e irá tematizar a formação de professores para o trabalho com a 

literatura no 1º anodo ciclo de alfabetização do ensino fundamental. A partir dessa temática, 

tenho ciência que a questão definida para a pesquisa é: A abordagem de literatura, 

materializada nos cadernos de formação do Pnaic/Língua Portuguesa, Ano 1, contribui para 

promover uma educação estética articulada a literatura infantil na alfabetização de crianças? 

 

Para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem qualitativa articulada à pesquisa 

documental e de intervenção do tipo colaborativa. Os dados serão produzidos a partir das 

observações e intervenções realizadas pela pesquisadora Schirlen Pancieri Lima em parceria 

com uma professora que cursou o Pnaic no ano 2013. Além disso, poderão ser realizadas 

entrevistas semiestruturadas para a complementaridade dos dados. O nome dos participantes 

será preservado atendendo as questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos.  

 

As informações fornecidas para o pesquisador serão armazenadas por ele em arquivo, físico 

ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os 

dados serão mantidos, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos 

após o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente 

para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa. Recebi duas vias desta carta de anuência assinadas pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada com a 

pesquisadora.  
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Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser 

contactada pelo telefone (27) 9 9993 3317 ou endereço eletrônico 

schirlenpancieri@gmail.com, assim como sua orientadora, Professora Dra. Fernanda Zanetti 

Becalli, no telefone 3149.0730 ou endereço eletrônico fernanda.becalli@ifes.edu.br. Ainda 

será possível contactar o CEP/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - 

Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.  

 

________________________, _________ de ____________________ de _________.  

 

______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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ANEXO B - TCLE Professores 

(Termo de consentimento livre e esclarecido) 

 

Eu, __________________________________________________________________, RG 

n.______________, professora participante da pesquisa intitulada A LITERATURA 

INFANTIL NO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), 

estou sendo convidado/a para participar do estudo, em formação realizada pela pesquisadora 

Schirlen Pancieri Lima, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Fernanda Zanetti Becalli. Passo, a 

saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado, vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, Campus Vitória (ES), linha de pesquisa 

Formação de Professores, e irá tematizar a formação de professores para o ensino da leitura de 

literatura no 1º ano. A partir dessa temática, tenho ciência que a questão definida para a 

pesquisa é: A abordagem de leitura de literatura infantil, materializada nos cadernos de 

formação do Pnaic/Língua Portuguesa (Ano 1), contribui para promover uma educação 

estética articulada ao ensino da leitura de literatura na alfabetização de crianças? 

 

Estou ciente que para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem qualitativa 

articulada à pesquisa documental e de intervenção do tipo colaborativa. Os dados serão 

produzidos a partir do planejamento de um conjunto de atividades e da elaboração de um 

material de formação didático-pedagógico de professores alfabetizadores atuantes no 1º ano 

do ciclo de alfabetização do ensino fundamental. Além disso, poderá ser realizada entrevista 

semiestruturada para a complementaridade dos dados. O nome dos participantes serão 

preservados atendendo as questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos. Eu, 

enquanto participante da pesquisa, estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas dessa 

natureza sejam minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às relações 

interpessoais, e que me beneficiarei a partir da análise de meu desenvolvimento profissional 

enquanto docente. A pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a 

metodologia que estará sendo desenvolvida e utilizada.  
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Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser 

contactada pelo telefone (27) 99993.3317 ou endereço eletrônico 

schirlenpancieri@gmail.com, assim como sua orientadora, Professora Dra. Fernanda Zanetti 

Becalli, no telefone (27) 3149.0730 ou endereço eletrônico fernanda.becalli@ifes.edu.br. 

Ainda será possível contactar o CEP/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - 

Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357.7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. As 

informações que eu fornecer para o pesquisador serão armazenadas por ele em arquivo, físico 

ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os 

dados serão mantidos, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos 

após o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados somente 

para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as 

normas éticas da pesquisa.  

 

Recebi duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada com a 

pesquisadora. Li ou foi lido para minha pessoa às informações sobre o estudo e estou 

claramente informado sobre minha participação nessa pesquisa. Como voluntário, durante ou 

depois da pesquisa é garantido o anonimato das informações que eu fornecer. Ficam claros 

para mim quais as finalidades do estudo, os riscos e benefícios para minha pessoa, à forma 

como a pesquisa será aplicada para minha pessoa e a garantia de confidencialidade e 

privacidade de minhas informações. Concordo em participar voluntariamente deste estudo e, 

se for de meu desejo, poderei deixar de participar da pesquisa em qualquer momento, durante 

ou após minha participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para minha pessoa ou de 

qualquer equipamento ou benefício que possa ter adquirido.  

__________________________ de ____________________ de _________.  

 

_________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

_____________________________________________________ 

Assinatura da Professora Orientadora  

____________________________________________________________ 

Assinatura do/a Professor/a Participante 
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ANEXO C - Termo de Cessão de Imagem e Voz para fins Educacionais 

Nome: Idade: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Telefone: E-mail: 

Endereço: UF: 

Cidade: CEP:  

 

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo, por meio das pesquisadoras Schirlen Pancieri Lima e 

Fernanda Zanetti Becalli, inseridas na pesquisa A LITERATURA INFANTIL NO PACTO 

PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC),Avenida Vitória, nº 1729, 

Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-780– Vitória – ES, designado CESSIONÁRIO, o presente 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam:  

 

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes a utilizar minha imagem e/ou voz, captados 

por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, 

videoconferência, exercícios, conferência web, entrevistas e/ou ações outras realizadas a 

serem utilizados com fins educacionais nas redes de ensino público. Afirmo ter ciência que a 

transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo 

impedimento para que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o material captado como desejar (em).  

 

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material 

produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se 

refere à concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam 

uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, deste material ou de qualquer reprodução, 

respeitando as questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos. Declaro ainda 

que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras 

informações ou de utilizações decorrentes da mesma. A cessão objeto deste Termo abrange o 

direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ PRODUZIDO DURANTE O 

CURSO do CEDENTE sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, 

tradução, distribuição, entre outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade 

lucrativa. Os dados serão armazenados em arquivo, físico ou digital, em computador próprio 
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e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo) e serão mantidos, por um período de 

5(cinco) anos após o término da pesquisa. Fica assegurado de que os mesmos serão utilizados 

somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, 

observando as normas éticas da pesquisa. A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM 

E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE é por prazo indeterminado, a 

não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 180 

(noventa dias).  

 

Recebi duas vias deste Termo de cessão de Imagem e Voz para fins educacionais assinadas 

pela pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada 

com a pesquisadora. Em caso de dúvidas, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone 

(27) 99993.3317 ou endereço eletrônico schirlenpancieri@gmail.com, assim como sua 

orientadora, Professora Dra. Fernanda Zanetti Becalli, no telefone 3149.0730 ou endereço 

eletrônico fernanda.becalli@ifes.edu.br. Ainda será possível contactar o CEP/Ifes no endereço 

Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357.7518, e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br. Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do 

Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 

desde que não possam ser superadas pela mediação administrativa.  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do CEDENTE 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora Assinatura da professora orientadora 

Local:_________________________, Data:_____/_____/________. 
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ANEXO D - Pais ou Responsável pelo (a) aluno (a)  

(Termo de consentimento livre e esclarecido) 

 

Eu,________________________________________________________, de número de 

CPF___________________________________________________, Pais/responsável pelo (a) 

aluno (a)_________________________________________________, matriculado (da) nesta 

Unidade de ensino fundamental da rede publica de ensino do município de Vila Velha – ES, 

no 1º ano do ensino fundamental – UMEF 

_____________________________________________estou ciente e autorizo meu/minha 

filho (a) está sendo convidado a participar do estudo intitulado A LITERATURA 

INFANTIL NO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), 

realizada pela pesquisadora Schirlen Pancieri Lima, sob a orientação da professora Dra 

Fernanda Zanetti Becalli. Passo, a saber, que se trata de uma pesquisa em nível de mestrado 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória - 

ES, na linha de pesquisa formação de professores, com o objetivo de responder a seguinte 

pergunta: A abordagem de leitura de literatura, materializada nos cadernos de formação do 

Pnaic/Língua Portuguesa (Ano 1), pode contribuir para promover uma educação estética 

articulada ao ensino da leitura de literatura na alfabetização de crianças? 

 

Estou ciente que para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem qualitativa 

articulada à pesquisa intervenção do tipo colaborativa. Os dados serão produzidos a partir das 

discussões promovidas em um curso para os professores e a partir das observações e 

intervenções em sala de aula realizadas pela pesquisadora SchirlenPancieri Lima em parceria 

com a professora da turma. Os nomes dos participantes serão preservados atendendo as 

questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos. Eu, enquanto responsável pelo 

(a) aluno (a) participante da pesquisa, estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas 

dessa natureza sejam minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às 

relações interpessoais, e que o (a) aluno (a) poderá se beneficiar a partir das intervenções 

realizadas no sentido de ampliação de conhecimento. Fui informado de que a pesquisadora 

compromete-se a esclarecer, antes e durante a pesquisa, questionamentos sobre a metodologia 

que estará sendo desenvolvida e utilizada.  
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Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser 

contactada pelo telefone (27) 99993.3317 ou endereço eletrônico 

schirlenpancieri@gmail.com, assim como sua orientadora, Professora Dra. Fernanda Zanetti 

Becalli, no telefone (27) 3149.0730 ou endereço eletrônico fernanda.becalli@ifes.edu.br. 

Ainda será possível contactar o CEP/Ifes no endereço Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - 

Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357.7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. As 

informações que meu/ minha filho (a) fornecer serão armazenadas pelo pesquisador em 

arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs 

(áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e responsabilidade, por um período 

de 5 anos após o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados 

somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, 

observando as normas éticas da pesquisa.  

 

Recebi duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada com a 

pesquisadora. Li ou foi lido para minha pessoa às informações sobre o estudo e estou 

claramente informado sobre a participação de meu filho nessa pesquisa. Como voluntário, 

durante ou depois da pesquisa é garantido ao meu filho anonimato das informações 

fornecidas. Ficam claros para mim quais as finalidades do estudo, os riscos e benefícios para 

meu/minha filho (a), a forma como a pesquisa será aplicada para meu/minha filho (a) e a 

garantia de confidencialidade e privacidade das informações fornecidas. Concordo/autorizo 

que meu/minha filho (a) participe voluntariamente deste estudo e, se for de meu desejo ou do 

desejo dele, poderei retirar autorização e o (a) aluno (a) deixará de participar da pesquisa em 

qualquer momento, durante ou após sua participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos 

para ele ou para minha pessoa ou de qualquer equipamento ou benefício que possa ter 

adquirido.  

________________________ de ____________________ de _________.  

 

______________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da Professora Orientadora 

______________________________________________________________ 

Assinatura dos pais/responsáveis 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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ANEXO E - TALE (para alunos menores de 12 anos)  

(termo de assentimento livre e esclarecido) 

 

Eu __________________________________________________, aluno da 

turma________________ da escola _________________________________ estou sendo 

convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa A LITERATURA INFANTIL NO 

PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), realizada pela 

pesquisadora Schirlen Pancieri Lima, sob a orientação da professora Dra Fernanda Zanetti 

Becalli.  Neste estudo vamos conhecer e realizar um conjunto de atividades que articulam a 

educação estética e o ensino da leitura de literatura no 1º ano do ciclo de alfabetização. Para 

isso, minha professora planejou o conjunto de atividades de forma colaborativa, juntamente 

com a pedagoga da minha escola e com a pesquisadora Schirlen Pancieri Lima, que 

participará de nossas aulas junto com a professora da turma e realizaremos as atividades sobre 

leitura de literatura do Pnaic.  

 

Para participar deste estudo, meus pais ou responsável por mim, deverão autorizar e assinar 

um termo de autorização, semelhante a este. Eu não terei nenhum custo, nem receberei 

qualquer vantagem financeira e estou livre para aceitar participar ou recusar-me. Meus pais ou 

responsável por mim poderão retirar a autorização ou interromper a minha participação a 

qualquer momento. Minha participação é voluntária e posso desistir de participar sem 

qualquer penalidade ou modificação na forma como sou atendido (a) pelas professoras. Minha 

identidade será revelada poderá ser revelada desde que meus pais/responsáveis autorizar as 

imagens por meio da assinatura do termo que conta no anexo C Eu sei que os riscos são 

pequenos, porém existe o risco de constrangimento que é o mesmo risco existente em 

atividades rotineiras. Meu nome ou qualquer material que indique minha participação não será 

usado sem a permissão dos meus pais e ou responsável e serão utilizados somente para fins de 

pesquisa, de acordo com as normas éticas da pesquisa. Os dados e instrumentos utilizados na 

pesquisa ficarão arquivados com a professora Schirlen Pancieri Lima em arquivo, físico ou 

digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo), por 

um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos.  
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Recebi duas vias deste termo assinado pela professora Schirlen Pancieri Lima de maneira que 

uma ficará comigo e a outra foi devolvida para a professora Schirlen Pancieri Lima. Se eu 

tiver alguma dúvida poderei perguntar para as professoras ou ligar para o telefone (27) 99993. 

3317 ou endereço eletrônico schirlenpancieri@gmail.com, assim como sua orientadora, 

Professora Dra. Fernanda Zanetti Becalli, no telefone (27) 3149.0730 ou endereço eletrônico 

fernanda.becalli@ifes.edu.br. Ainda será possível contactar o CEP/Ifes no endereço Av. Rio 

Branco, nº 50 - Santa Lúcia - Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357.7518, e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br. Li ou foi lido para minha pessoa às informações sobre o estudo. 

Entendi sobre minha participação como voluntário nessa pesquisa, objetivos, riscos e 

benefícios assim como a garantia do sigilo das informações fornecidas. Concordo em 

participar voluntariamente deste estudo e, se for de meu desejo poderei deixar de participar da 

pesquisa em qualquer momento, durante ou após minha participação, sem penalidades, perdas 

ou prejuízos para mim.  

 

________________________ de ____________________ de_____________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura da Professora Orientadora  

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) menor 
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ANEXO F – Aprovação do CEP 
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