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Assunto: Considerações sobre o texto do Edital- PNLD 2022-Educação Infantil 

 

O grupo de pesquisas LINFE – Linguagens, infância e educação – da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora realiza ações de ensino, pesquisa e 

extensão desde o ano de 2010, tendo como foco dessas ações a formação de leitores na 

primeira infância e a formação de professores mediadores de leitura. Comprometidos com 

nossa função, no âmbito de uma universidade pública, de formação de professores 

pesquisadores vimos, por meio deste, manifestar nossas preocupações com os termos da 

minuta do edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas e 

literárias para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD 2022 - educação infantil, 

que delimita as normas do processo de aquisição de materiais destinados a alunos e 

professores da educação infantil.  

Entendemos que a inserção da educação infantil nos editais do PNLD foi uma 

conquista importante, que reafirmou a relevância dessa etapa da educação básica na 

formação de crianças e jovens brasileiros e brasileiras e o papel central que o acesso à 

leitura e à literatura desempenham nessa formação. O acesso a materiais de leitura de 

qualidade é uma condição necessária para que as escolas possam cumprir seu papel de 

instâncias de alfabetização e letramento, principalmente numa sociedade marcada pelas 

desigualdades, como é a sociedade brasileira.  



 

As pesquisas no campo da alfabetização, aliadas àquelas sobre o desenvolvimento 

infantil, têm demonstrado que, para lograrem êxito, as práticas pedagógicas devem 

considerar as especificidades dos processos de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças e o modo como se relacionam com a cultura. Documentos oficiais que 

regulamentam a educação infantil em âmbito nacional, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs),  e, mais recentemente, a Base Nacional 

Comum Curricular da Educação Infantil (BNCC) têm, com base nessas pesquisas, 

estabelecido os princípios, critérios e metas que devem orientar a formulação e 

implementação das propostas pedagógicas para a educação infantil. Esses documentos 

reafirmam a importância e necessidade do acesso de bebês e crianças bem pequenas à 

leitura e à escrita. Entretanto, esses mesmos documentos evidenciam que tal acesso deva 

se dar em convergência com os modos como esses sujeitos aprendem e se desenvolvem 

na primeira infância, por meio de interações e brincadeiras. Além disso, a noção de 

campos de experiências, que orienta a organização da BNCC para a educação infantil, 

prevê que as práticas pedagógicas nessa etapa devam considerar os interesses e 

necessidades manifestos pelas crianças, tendo  como eixos organizadores, como previsto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil conforme Resolução nº 5, 

de 17 de dezembro de 2009, as interações e brincadeiras. 

Dado o exposto, manifestamos nossa preocupação com os termos de alguns itens 

constantes da minuta do Edital de Convocação para o processo de inscrição e avaliação 

de obras didáticas e literárias para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

- PNLD 2022 - Educação Infantil, que se contrapõem ao previsto na Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e na Base Nacional Comum Curricular da 

Educação Infantil, representando um retrocesso em relação aos avanços obtidos por meio 

das pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, sobre as práticas pedagógicas para a etapa 

e sobre a formação dos professores que atuam com os bebês e as crianças bem pequenas, 

a saber: 

(i) O OBJETO 1 da referida minuta ao Edital - OBRAS DIDÁTICAS PARA 

ESTUDANTES, CONSIDERANDO AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS, ao 

prever o uso de livros didáticos para alunos de creches e pré-escolas, 

desconsidera que nesta etapa os processos de apropriação de conhecimentos 

devam se dar por meio de experiências diretas dos bebês e crianças bem 

pequenas com manifestações e objetos culturais geradores de sentido, por 

meio da interação com esses aspectos culturais, mediada pelo professor, como 



 

previsto nas DCNEIs e na BNCC da Educação Infantil. A adoção de materiais 

didáticos, direcionados a esses alunos, introduz, na rotina das instituições, 

práticas que não apenas não favorecem essa experiência direta, como 

impedem que ela ocorra, privilegiando atividades previamente estabelecidas e 

padronizadas, destituindo também o professor da possibilidade de atender às 

necessidades, interesses e demandas das crianças, uma vez que têm a sua 

prática direcionada pelo previsto nos manuais didáticos. Por essas razões, 

propomos que este objeto seja suprimido do Edital. 

(ii) Sobre os itens da minuta do edital que estabelecem uma vinculação entre a 

educação infantil e a preparação para a alfabetização pautada nos princípios 

das ciências cognitivas, consideramos que tal vinculação reduz tanto a 

especificidade da educação infantil, uma etapa educacional com objetivos 

próprios, quanto a natureza do processo de alfabetização, que demanda a 

incorporação de princípios científicos diversos como, por exemplo, os das 

ciências dedicadas ao estudo da língua e da linguagem. Os estudos sobre o 

desenvolvimento infantil e a apropriação da linguagem escrita  têm 

evidenciado que uma série de habilidades necessárias à alfabetização, como 

por exemplo o desenvolvimento do simbolismo, desenvolvem-se por meio de 

práticas próprias à educação infantil, como o brincar de faz-de-conta, o que 

aponta a necessidade de se reafirmar o compromisso da educação infantil com 

o processo de alfabetização pautado pelas especificidades da educação 

infantil, e não por um caráter preparatório desta ao ensino fundamental.  

(iii) A vinculação de obras literárias para a educação infantil a temas específicos – 

item 2-3.7 da minuta ao edital, reduz a literatura a fins pragmáticos, 

destituindo-a de sua principal dimensão constitutiva,  que é a de extrapolar os 

limites da realidade imediata, abrindo possibilidades de múltiplas leituras e 

sentidos, o que extrapola uma vinculação dessas obras a temas específicos. 

Entende-se que este item deva ser suprimido do Edital, por induzir à produção 

de materiais para fins de um tratamento reducionista de determinados temas e 

a apropriação das obras, não apenas pelas crianças como também pelos 

professores, de forma pragmática, o que representa um empobrecimento da 

formação do leitor e da experiência estética com as obras.  

(iv) No tocante ao item 2.1.2, que trata da qualidade das imagens e ilustrações, 

vale destacar que a imagem, sendo também um texto que se materializa por 



 

meio de formas e cores, é um recurso de linguagem utilizado muitas vezes nos 

livros por meio da omissão intencional de alguns detalhes,  para que o leitor 

atue sobre o texto e eduque o seu olhar. A imagem precisa ser contemplada 

para que possa ser encontrado um modo de significá-la, estabelecendo 

relações entre os elementos que a compõem para que assim, o leitor atravesse 

um percurso de construção de possibilidades de sentido. Desse modo, pontuar 

como critério que as ilustrações sejam altamente correlacionadas ao texto, 

precisas, realistas, fidedignas é desconsiderar a potencialidade que as imagens 

apresentam de desafiarem os leitores a imaginarem, a interpretarem, a 

perceberem o que não está sendo revelado num primeiro momento e a fazerem 

perguntas cujas respostas não serão dadas de forma direta pelo texto visual 

porque, por se tratar de literatura, haverá sempre lacunas a serem preenchidas 

pelos leitores, ainda que esses sejam leitores iniciantes.   

 

As considerações aqui expostas expressam o produto de reflexões de um grupo 

constituído por professores pesquisadores comprometidos com a qualidade da educação 

brasileira, com a difusão dos conhecimentos construídos no âmbito da Universidade 

pública e, com o debate público sobre a educação.  

Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para o debate e novas 

contribuições. 

 

Atenciosamente, 

 

GRUPO LINFE – Linguagens, infâncias e educação/ Faculdade de Educação/ UFJF 

Núcleo FALE da Faculdade de Educação/ UFJF 

  

    

   


