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Nós, professoras e componentes dos grupos de pesquisa do Laboratório de Estudos de 

Linguagem, Leitura, Escrita e Educação- LEDUC, da Faculdade de Educação da UFRJ, vimos 

nos posicionar em relação ao 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, por considerá-lo incoerente com a legislação referente à 

Educação Infantil, portador de erros conceituais em relação à literatura infantil e, sobretudo, 

antidemocrático e inconstitucional pela desconsideração da pluralidades de ideias garantida 

no Artigo 206 da CF.  

Elencamos sucintamente a seguir os principais aspectos pontuais que ressaltam-se 

neste nosso repúdio, seguindo para isso a ordem do próprio texto do documento. 

1- Do objeto  
 

A lacuna sobre a inclusão das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público é, sem dúvida, a ser preenchida, 

pois tal medida contribuirá com a melhoria da qualidade da oferta educacional destas 

instituições.  
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2- Das características das obras 

 
Objeto 1: Obras didáticas destinadas aos estudantes, professores e gestores da 
educação infantil  

 
Para a Creche 1 e 2 serão adquiridos: i) manuais impressos para professores; ii) materiais 
complementares em PDF e videotutorial para professores; iii) manuais impressos para gestores; iv) 
materiais complementares em PDF e videotutorial para gestores. 

 
Para a pré-escola 1 e 2 serão adquiridos: i) livros didáticos para os alunos; ii) manuais impressos para 
professores; iii) materiais complementares em PDF e videotutorial para professores; iv) manuais 
impressos para gestores; v) materiais complementares em PDF e videotutorial para gestores. 

  
O gênero escolhido para a orientação de professores e gestores, definido 

explicitamente como manual e videotutorial, evidencia uma perspectiva limitada de formação 

docente, tendo em vista que tais gêneros se caracterizam por seu caráter descritivo e injuntivo, 

deixando espaço de interação aos professores e gestores restrito a seguir uma receita universal, 

na crença de que cumprindo-se a tarefa de seguir a instrução pré-estabelecida, apresentada 

evidentemente de forma descontextualizada, o ensino transcorrerá propiciamente. Tal 

perspectiva, amplamente criticada na literatura educacional, desconsidera a capacidade dos 

docentes pensarem sobre suas realidades, sobre seu grupo de crianças e sobre possibilidades 

de reelaborarem suas práticas.  

Os manuais em geral são elaborados de tal forma que não ensejam a leitura de 

acompanhamento e estudo dos professores, pois há muito pouco espaço para explicitar as 

bases teóricas que sustentam as propostas e, quando o fazem, é de uma tal forma aligeirada,  

sem apontar as referências teóricas que favoreçam a busca de aprofundamento das questões 

que os leitores supostos (docentes) possam vir a formular. As propostas apresentadas 

homogeneamente não apostam na autonomia de estudos dos profissionais professores nem em 

sua autoria para elaborarem práticas contextualizadas. Ao contrário, da forma como são 

enquadradas, circunscrevem-se a um texto que chama o docente leitor à sua tutela. Trata-se 

de um grande equívoco, considerando-se a produção científica produzida nacional e 

internacionalmente no campo da formação de professores. Neste sentido, tal encaminhamento 

vai na contramão da melhoria a qualidade da educação brasileira.  

Seríamos favoráveis à distribuição de obras que discutam a Educação Infantil com 

fundamentação teórica plural e diversificada, conforme consta no Art. no 206 da Constituição 

Federal, que possam compor a biblioteca da escola com livros de referência e favorecer a 

formação em serviço das equipes das escolas. Entretanto esta possibilidade não se abre de 

acordo com o que se propõe como leitura destinada ao professor. 
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No que se refere aos recursos de vídeo, consideramos que mais produtivo para a 

melhoria educacional seria dar acesso aos professores a materiais de formação que 

ampliassem sua formação cultural, sua formação específica no campo da Educação Infantil, 

tais como: filmes, curtas metragens, documentários e vídeos de artes, que ensejassem 

discussões sobre práticas significativas desenvolvidas por professores, de diferentes regiões 

brasileiras, como exemplos concretos de práticas alinhadas às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil-DCNEI-2009. 

Consideramos que há uma incoerência na associação dos manuais propostos para 

docentes junto com os livros didáticos para crianças de 4 e 5 anos e toda a epistemologia 

construída no campo da Educação Infantil, legitimada nos documentos mandatórios que são 

as DCNEI-2009 e a BNCC-2018. Para sustentar este argumento trazemos três artigos das 

Diretrizes e breves comentários: 
Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular 
as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade. 
 
O artigo acima transcrito representa uma mudança paradigmática importante, porque 

se situa radicalmente na lógica do dialogismo, afastando-se do instrucional ou constritivo. O 

Art 3º acima, é exigente junto aos docentes, de uma escuta sensível e atenta ao que as crianças 

já sabem e trazem para a escola, em articulação com um amplo conhecimento do patrimônio 

cultural. Tal junção provocaria as articulações entre as experiências e os saberes das crianças 

e os conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados disponíveis em sociedade. 

Cabe ao professor disponibilizar elementos para que as crianças possam relacionar, contrastar, 

comparar, definir, explicar o mundo ao seu modo. Os documentos se referem a uma pedagogia 

relacional, capaz de sustentar a curiosidade das crianças, de fazê-las pensar sobre si mesmas, 

sobre o outro, sobre o que está ao seu redor, de criar suas teorias provisórias e de socializá-

las. O desenvolvimento integral das crianças acontece de corpo inteiro e na inteireza de 

conhecimentos. Isto significa uma formação humana ampla que envolve afeto, sensibilidade, 

pensamento, imaginação, cognição, ciência, arte e vida pulsantes. Por esta razão, a BNCC da 

Educação Infantil optou por campos de experiência e não por áreas do conhecimento ou 

disciplinas. Nesta pedagogia relacional, não há lugar para aulas expositivas, pois a instrução 

se sobrepõe à articulação pretendida. Assim, reiteramos que na definição de currículo nas 

DCNEI-2009 não cabem nem a adoção de livros didáticos, nem tampouco de manuais para 

instruir os docentes de como usar os primeiros e esta posição se sustenta também no Art. 4º, 

que considera a criança como centro do planejamento curricular: 
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Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro do 
planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. 

 

Quando o centro do planejamento são as crianças, é necessário caminhar lado a lado 

com elas, e não sobrepô-las com conteúdos desarticulados e decididos a priori. Esta é mais 

uma visão estreita pois ao invés de abrir o mundo aos bebês e crianças pequenas, acaba por 

limitá-lo. Compreendemos que a Educação Infantil de fato faz a diferença na vida escolar das 

crianças brasileiras, equalizando o acesso à cultura de forma ampla, desde a creche, não por 

se subordinar ao Ensino Fundamental. Ao se destituir a primeira etapa da Educação Básica de 

sua função especifica, adequada ao desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos e 11 

meses, o “efeito escola” acaba sendo o inverso do pretendido, porque as propostas não se 

coadunam à forma como as crianças apreendem e compreendem o mundo. 

 O Artigo 9º, ao propor que “as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devam ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira”, tem por base pesquisas e teorias de diferentes campos científicos que estudam 

as crianças e as infâncias tais como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Filosofia, a 

Linguística, entre outros (que não cabe aqui detalhar). Destacamos que somos sujeitos de 

linguagem e que nas interações, as crianças partilham significados e produzem sentidos. Na 

brincadeira, ressignificam o que vivem, sentem e pensam, imaginam, inventam, criam, 

produzem cultura e se desenvolvem. Interações como formas de linguagem,  enquanto 

interlocuções, são dialógicas, e a brincadeira enquanto aquela que as crianças escolhem e 

inventam entre elas, como espaço de liberdade no qual transformam objetos e situações e 

atribuem novos significados. As atividades lúdicas e jogos que os docentes propõem podem 

ser interessantes, mas não substituem a brincadeira.  

 Nossas pesquisas tem evidenciado (KRAMER (org), 2009; CORSINO (org), 2014; 

NUNES e CORSINO, 2019) a inadequação na Educação Infantil de propostas centradas em 

atividades voltadas para a preparação para o Ensino Fundamental, pois além de limitarem a 

expressão das crianças, a maioria apresenta as questões relacionadas à apropriação da 

linguagem escrita e dos conhecimentos lógico-matemáticos de forma padronizada, 

descontextualizada e, na maioria das vezes, desarticulada das curiosidades e indagações das 

crianças. 

Neste ponto, ressaltamos o que já foi amplamente debatido por pesquisadores 

brasileiros do campo da alfabetização, leitura, escrita, e cujo posicionamento se encontra no 

site da Associação Brasileira de Alfabetização - Abalf ( http://abalf.org.br/ ): a Política 
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Nacional de Alfabetização - PNA desconsidera toda a história nacional e internacional de 

grande parte da pesquisa educacional, tanto no campo da Educação infantil, quanto da 

alfabetização e letramento. Ao referir-se a um “estado da arte” da pesquisa em alfabetização 

pesquisas oriundas das ciências da cognição, a PNA revela uma visão reducionista do que 

expressa o campo, desconsiderando e desqualificando as pesquisas efetivamente 

desenvolvidas no Brasil, que apresentam uma pluralidade de enfoques científicos, que lhe é 

pertinente e assegurado constitucionalmente. O uso do termo literacia e numeracia são 

importados de Portugal, sem atentar-se para os usos do termo letramento no contexto de 

pensamento nacional. Trata-se da escolha lexical adotada em Portugal, tradução lusitana de 

literacy é uma forma colonizada de desqualificar e invisibilizar os conhecimentos produzidos 

no Brasil sobre letramento, amplamente difundidos no campo teórico e nos programas de 

formação de professores desenvolvidos nas duas últimas décadas. Entender que as evidências 

científicas se colocam apenas sob uma perspectiva teórico-metodológica é uma forma estreita 

de abordar a complexidade da alfabetização e suas “evidências”. Colocar a Educação Infantil 

a serviço da alfabetização é desconhecer a importância na primeira infância do 

desenvolvimento de diferentes linguagens, da possibilidade de as crianças se expressarem e 

se comunicarem com o outro de diferentes formas, de pensarem e compreenderem o mundo 

que as cercam sob diferentes perspectivas. Desconhece-se inclusive de como as crianças se 

apropriam da linguagem escrita, pois, para esta apropriação, é necessário, sobretudo, 

possibilitar às crianças, desde a creche,  a participação em diversas situações em que a língua 

escrita se faz presente e necessária, seja para expressar um sentimento, uma opinião, seja para 

se comunicar com alguém, seja para se informar ou conhecer algo, seja para imaginar, 

inventar, brincar, se divertir, entre outras experiências com a linguagem escrita. A leitura e a 

escrita só fazem sentido para as crianças se vividas em contextos enunciativos.  

Estas questões que são solo comum consideradas elementares para a pesquisa em 

educação simplesmente não são abordadas no edital. Os componentes considerados essenciais 

da alfabetização pelo Edital como imprescindíveis para constar no livro didático da pré-escola 

evidenciam um afã de antecipar e de preparar as crianças. O objetivo da própria alfabetização 

é a apropriação de uma linguagem e não um ato mecânico de reconhecimento e associação de 

letras e sons. Fazendo uma comparação, é como se a  intenção de que as crianças comessem 

um bolo, experienciassem o sabor completo de sua elaboração, porém são dados a ela os 

ingredientes separadamente. São instadas a provar a farinha, o ovo cru, a manteiga, o 

fermento, dentre outros, mas cada ingrediente separado não produz o efeito de um bolo e nem 

mesmo anuncia o seu sabor. O resultado tende a ser o inverso do esperado: as crianças até 
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podem estabelecer a relação fonema e grafema, deglutem letras como ingredientes soltos, mas 

não compreendem o que leem.  

Consideramos que a Educação Infantil tem uma grande importância no 

desenvolvimento das crianças, pela qualidade e variedade de interações e interlocuções que 

ali vivenciam. Frequentar creches e pré-escolas, além de ser um direito de todas as crianças, 

é uma oportunidade que elas têm de alargar seus horizontes de referência, de conviver em um 

espaço público, de ampliar seus repertórios e experiências sociais, culturais, expressivas, 

linguísticas. Educação Infantil é um tempo-espaço de muitas aprendizagens e é justamente 

pelas possibilidades de as crianças poderem produzir conhecimento de forma inteira e 

integrada que lhes permite chegar ao Ensino Fundamental com potencial criativo, 

imaginativo, indagativo, curioso e desejoso de aprender. Por estas razões, é preciso ter claro 

que a realidade cognoscitiva não pode coincidir com o que é proposto para o Ensino 

Fundamental, é engodo inócuo se repetir práticas nos moldes das que já serão vividas nos anos 

seguintes, e mais importante seria viver  especificidades da primeira etapa da Educação Básica 

e ter a oportunidade de potencializar o seu interesse e o seu desejo em aprender a ler, a 

escrever, a contar, a explorar, a descobrir, a indagar, a pensar, a conviver, a desenhar, a dançar, 

a cantar e muitas outras aprendizagens. Adotar uma perspectiva preparatória na pré-escola, 

com ênfase na alfabetização, é retrocesso e desconsideração da produção científica da área e 

dos próprios documentos oficiais como as DCNEI-2009 e a BNCC-2018. 

 

Objeto 2: Obras literárias destinadas aos estudantes e professores da Educação infantil  
As obras literárias são compostas: i) livro do estudante impresso, ii) manual do professor impresso 
(constituído por livro impresso com conteúdo igual ao do estudante) e iii) material digital do professor, 
 

 O referido edital evidencia também um total desconhecimento da função da literatura 

na formação humana, o que é lastimável e inadmissível, tendo o Brasil inúmeros 

pesquisadores no campo da literatura e autores e ilustradores de relevância e reconhecimento 

internacional. À guisa de avivar a memória, o Brasil já recebeu três prêmios Hans Christian 

Andersen de literatura, o correspondente ao Prêmio Nobel no campo da Literatura infantil: 

Ana Maria Machado, Lygia Bojunga Nunes e Roger Mello. É um país reconhecido e 

respeitado pela qualidade de sua produção editorial. Ao longo da história do PNBE, 

metodologia e critérios rigorosos e consistentes para seleção das obras foram elaborados, o 

que possibilitou que estas chegassem às escolas brasileiras. Trata-se de livros de qualidade 

inquestionável e que abarcavam diversidade de gêneros, autores, estilos, abordagens, 

escolhidos a partir de critérios claramente discutidos e definidos antes de adotados, que foram 

indutores da busca dos editores pelo aprimoramento da qualidade dos livros inscritos nos 
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editais do PNBE. Esquecimentos deste tipo vêm no bojo da ânsia por derrubar o antigo a 

qualquer custo. Em relação às obras literárias, esta “reinvenção” presente no edital, 

infelizmente, se traduz em um enorme retrocesso e o custo pode ser distribuir às crianças 

brasileiras obras de baixa qualidade e aquecer o mercado com produções medíocres.   

 Nossos estudos e pesquisas têm partido das ideias de Candido (2011) que considera a 

literatura como direito. O autor argumenta que não há povo que não tenha produzido suas 

criações de toque poético, ficcional ou dramático. Histórias, canções, poemas que tratam de 

inúmeras questões que mobilizam a existência das pessoas e de seus grupos. Candido se refere 

ao poder humanizador da literatura pela forma como o conteúdo é organizado: “o caráter de 

coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a 

nossa própria mente e sentimentos e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que 

temos do mundo” (p.179). O autor defende o seu potencial para o exercício de reflexão, que 

nos torna “mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (p,182). 

Defende, assim, a literatura como uma necessidade humana, um bem incompressível, algo 

necessário à vida, parte dos direitos humanos, portanto, um direito de todos.  

Com Candido, consideramos que o acesso à literatura às crianças e aos professores 

brasileiros é um direito, que cabe ao poder público garantir. Defendemos a importância de 

todos terem acesso a bibliotecas públicas: nas comunidades, nos bairros, nas escolas e nas 

salas de aula de cada turma. Nenhum programa de leitura (e aqui cabe a referência ao “Conta 

para mim”) se sustenta sem a possibilidade de acesso a acervos de qualidade, que abarquem 

o que Carrasco (2014) denominou de bibliodiversidade. São estes lugares públicos que 

apresentam as obras aos leitores, que podem fazer os livros circularem na sociedade por meio 

de empréstimos e outras ações e que para isso têm mediadores de leitura, isto é, leitores mais 

experientes capazes de sugerir, comentar, ler com e para o outro, propor projetos etc.  

Nossa defesa parte do princípio de que a obra literária é aberta, isto é, não se fecha ao 

ensino e a objetivos estreitos à serviço da alfabetização, do ensino da língua escrita, de 

conteúdos, de preceitos morais ou de outras tutelas. Como qualquer arte, não está a serviço de 

nada em específico, porque não é subserviente. Porém, justamente por ser aberta, se abre como 

espelho e como janela, e nesta abertura, pode muito. Portanto, a literatura ensina sim, sobre 

nós mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência e também sobre a 

língua e as diferentes formas de nos expressamos com palavras e com as artes visuais. Não 

podemos deixar de considerar que está em pauta neste edital a literatura infantil. Estamos, 

então, nos referindo a obras que partem da articulação entre três artes: da palavra, da ilustração 

e do projeto gráfico editorial. Este conjunto articulado dá o acabamento estético à 

materialidade do livro para crianças e jovens, conjuga modos de ler e modos de ver na 



 

Av.	Pasteur,	250	-	Fundos	–	Urca,	Rio	de	Janeiro	/	RJ	,	CEP:	22290-902	
Tel.:	(21)	2295-3246	–	www.educacao.ufrj.br	

8 
perspectiva do dizer (BELMIRO, 2012), num “convite para que possam viver mais 

intensamente sua existência” (BRITO, 2020).  

Ao observarmos o Anexo 2 do edital, que faz um detalhamento dos critérios que serão 

avaliados, muitas questões nos interpelam. Destacaremos as que se sobressaem.   

O Quadro 5 (p.53-54),  que dispõe sobre as categorias das obras literárias por faixa 

etária e as características que devem ter em relação a: i) qualidade das imagens e ilustrações; 

ii) especificações sobre texto e ilustrações por página; iii) processos e habilidades gerais 

enfatizados; iv) processos e habilidades específicos enfatizados, é uma evidência clara da 

visão estreita de obra literária e de leitura literária para bebês e crianças pequenas. Há uma 

separação entre características de livros a serem manipulados pelas crianças e livros a serem 

lidos para elas. Uma distinção que na Educação Infantil não procede, uma vez que o objetivo 

de ler com e para as crianças não é o mero reconhecimento linear de palavras e imagens. O 

literário não é o literal, se fosse, jamais poderíamos usar metáforas ou outros recursos e figuras 

de linguagem. O jogo com palavras, sons e imagens característico da linguagem literária que 

não serve apenas para informar, é preciso ser conhecido e vivido pelas crianças, desde bebês.  

No poema “Trem de Ferro”, de Manuel Bandeira, por exemplo, o que seria do verso “café 

com pão” que não tem senso literal, mas que criativamente na repetição apresenta o barulho 

do trem? Será que este poema não poderia ser lido para as crianças de creche e pré-escola? 

Será que nós, adultos proficientes em leitura, ao lermos um texto literário temos um único 

entendimento do mesmo texto ao logo da vida? Não tem sido isso que os cientistas das ciências 

humanas têm discutido sobre livros e leituras. As leituras são plurais, o livro muda a cada 

leitura e a literatura por ser aberta comporta várias interpretações. As crianças, desde bebês, 

precisam ser autorizadas a relacionarem, interpretarem, imaginarem, indagarem, extrapolarem 

o próprio texto. Como formar leitores (e aqui incluímos os professores) se a leitura literária é 

desconsiderada ao se abordar apenas uma das faces da leitura?  

  Não há dúvida de que há características da literatura infantil que a aproximam mais 

das crianças pequenas, mas eixos muito estreitos com “processos e habilidades” detalhados a 

serem desenvolvidos a priori, comprometem a qualidade da produção e da recepção do texto. 

Neste sentido, entendemos com Bourdieu e Chartier (1996, p. 243) que “o poder sobre o livro 

é o poder sobre o poder que exerce o livro”.   

O poder sobre o livro se faz presente neste edital, não apenas pela presença deste 

manual para o professor e de um guia digital para orientar leituras e atividades a serem 

desenvolvidas, mas também pela indução do mercado editorial brasileiro a produzir livros de 

literatura infantil fora de quaisquer características encontradas mundo afora, uma vez que o 

edital permite que: “os livros podem conter orientações para o professor na parte interna das 
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capas e sugestões de perguntas, abertas ou não, para o uso de professores, em conjunto com 

as histórias e imagens”(p.54). A consequência disso é distribuir às creches e pré-escolas obras 

medíocres, subservientes ao poder instituído pelo edital. 

A falta de conhecimentos científicos das áreas de artes visuais e design compromete, 

sobremaneira, o edital, com equívocos e erros conceituais básicos, especialmente nos quatro 

primeiros itens. Vejamos o texto do edital:  
As imagens e ilustrações das obras literárias devem: 
a. Ser claras e precisas. 
b. Ser atrativas, coloridas e chamativas, para despertar o interesse e o imaginário das crianças. 
c. Ser realistas, isto é, devem representar de forma fidedigna os objetos, os cenários e os personagens 
retratados, não dando margem a ambiguidade em sua identificação. 
d. Ser concretas, isto é, não abstratas, de modo que nelas devem prevalecer elementos descritivos e 
denotativos do objeto, do cenário ou do personagem representado. 
e. Ser adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas. 
f. Apoiar as narrativas, apresentando elementos que enriqueçam a leitura partilhada e permitam que os 
professores possam utilizar as imagens para estimular a imaginação das crianças, podendo trazer 
elementos à narrativa que não necessariamente estão presentes no texto. 
g. Embasar a elaboração de perguntas abertas, que estimulem o uso de linguagem oral. 
h. Contribuir para a compreensão de textos e atividades. 
i. Utilizar ilustrações que dialogam com o texto (p.56) 
 
 
Clareza, precisão, atratividade, cores chamativas, representação fidedigna, sem 

margem de ambiguidade, tais características destituiriam as crianças brasileiras de terem 

acesso às obras premiadas de ilustradores brasileiros reconhecidos nacional e 

internacionalmente e de estrangeiros também. Só para trazer exemplos deste equívoco 

conceitual, citamos dois livros que têm mais de cinquenta anos de reconhecimento público, 

certamente conhecidos pelos elaboradores deste edital: “Flicts”, de Ziraldo, editado em 1969, 

e “Onde vivem os Monstros”, de Maurice Sendak, de 1963, ambos premiadíssimos e que não 

contemplam a maioria das características eleitas pelo edital. As características elencadas 

orientam por definir ilustrações são antônimos do que pode ser definido para a arte da 

ilustração. Um conhecimento elementar sobre ilustração impediria tais equívocos conceituais 

presentes neste edital.   

Ilustrações são produções artísticas, fogem justamente do denotativo das 

representações lineares e descritivas, dos limites da paleta de cores; não serem “realistas e 

concretas” é justamente a busca do artista. As ilustrações, como arte que são, buscam o 

conotativo, sendo justamente abstratas, ambíguas, insurgentes, inovadoras. Sua qualidade está 

justamente no inusitado, no surpreendente, no criativo, no que extrapola o que está posto. Seu 

diálogo com o texto verbal não é linear, mas produz nexos a serem multiplicados na relação 

com o verbal dos livros, pelos caminhos de interação que suscitam. Torna-se assim 

absolutamente imprescindível uma alteração do edital, mais uma vez tendo em vista o 

acúmulo de experiência histórica e cultural do campo de produção artística de livros literários.  
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Outro ponto comprometedor para o edital e que certamente trará incontáveis 

consequências no resultado final de escolha pela qualidade dos livros inscritos pelas editoras 

para serem selecionados é o elenco de temáticas. Destacamos aqui os inúmeros equívocos de 

se misturar a ideia de gêneros discursivos da literatura infantil e os temas que podem ser 

abordados. É inadmissível que um edital embasado teoricamente considere como sendo 

literatura infantil qualquer livro destinado ao público infantil, sem se afastar minimamente do 

senso comum mais raso. A literatura se caracteriza por ser uma produção discursiva com uma 

forma de composição muito particular e específica, que propõe uma leitura que se distingue 

da leitura de outros gêneros discursivos, tais como os jornalísticos, informativos ou religiosos, 

por exemplo. Segundo Paulino (2000), o discurso literário privilegia uma leitura estética em 

detrimento do conteúdo informativo, sua proposta interlocutória básica é de agenciar o 

imaginário dos leitores. Os elementos da ficção, seja em forma de verso, prosa, imagens ou 

outros, são desencadeadores de jogos de significações que incitam o imaginário a participar 

de possibilidades da composição de outros mundos.  

Já os livros informativos, em direção contrária, têm como proposta interlocutória 

preponderante a informação, que consideramos ser muito importante de ser disponibilizada às 

crianças, desde bebês, pois, além do acesso aos conhecimentos produzidos ao longo da história 

ser um direito das crianças, elas são sujeitos ativos, criativos e curiosos que têm interesse em 

conhecer o mundo que os cerca. Os livros informativos tratam de temas variados e de forma 

também variada. Vale destacar que atualmente há uma produção que elabora a informação 

para as crianças de forma bastante criativa e, nestas obras, as ilustrações são mais realistas e 

descritivas, mas ainda assim, podem apresentar outras características de interesse, de acordo 

com as funções do gênero. Os livros informativos vão desde aqueles que tratam de temas 

relacionados ao cotidiano dos bebês até obras que apresentam determinados conteúdos 

científicos. Sua finalidade é ampliar o conhecimento dos leitores sobre uma determinada área 

ou temática. 

Dito isso, fica claro que “fábulas e lendas locais, nacionais e universais” e “parlendas 

e músicas locais, nacionais e universais” são gêneros literários e não temas. Por sua vez, 

“animais da fauna local, nacional e mundial”, “corpo humano e suas características”, “mundo 

natural, meio ambiente, plantas, Biologia e Ciências” são assuntos relacionados a 

conhecimentos científicos, próprios para serem abordados de forma criativa em livros 

informativos direcionados ao público infantil, portanto, não a título de literatura. 

Na literatura infantil, qualquer tema pode ser abordado, desde que seja dado um 

tratamento estético em relação com o tema escolhido, porque a temática que está em jogo é a 

própria existência humana, o que ultrapassa qualquer elenco de temas pré-definido. O mais 
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adequado seria propor, no edital, livros literários em prosa, em verso, teatral e de imagem. E, 

num outro item, obras informativas com as características que lhes são concernentes.  

Pelo exposto, entendemos que o Objeto 2 precisa de uma revisão geral. 

 
Objeto 3: Guia para preparação para alfabetização.  

“Serão avaliadas obras de apoio à prática educativa aos professores da pré-escola contendo orientações 
e práticas cientificamente eficientes para preparação para alfabetização baseada em evidências 
científicas” (p.7) .  

 

Já nos referimos anteriormente aos fundamentos deste objeto. Não o reanalisaremos 

aqui, mas ressaltamos a sua inconstitucionalidade. Como parte da PNA, ele trata as questões 

de alfabetização tendo como referência um único ponto de vista “científico” e desconsidera o 

que tem sido produzido nos campos da Alfabetização e da Educação Infantil e que se encontra 

legitimado nas DCNEI-2009 e na BNCC-2018. Ao não contemplar explicitamente a 

pluralidade de concepções, gera favorecimento a grupos específicos de autores e editores, o 

que se constitui como antidemocrático e inconstitucional (Art no206, da CF), fato gravíssimo 

para qualquer edital público e que, em relação ao PNLD, envolve uma soma considerável de 

recursos públicos.   

*** 

Em síntese, embora sejamos radicalmente favoráveis à política pública de distribuição 

de livros e materiais de formação e apoio pedagógico aos professores e crianças da Educação 

Infantil, entretanto, repudiamos os objetos descritos no edital do PNLD-2022 para a Educação 

Infantil.  

Reiteramos a inadequação do livro didático para a pré-escola, de manuais e 

videotutoriais para professores e a inconstitucionalidade do guia de preparação para 

alfabetização do professor.  

Ressaltamos a importância da literatura para a formação humana e a necessidade de 

revisão do Objeto 2. Entendemos que, para os professores, o mais adequado seria distribuir 

livros de referência que articulem teoria e prática, que provoquem reflexões e subsidiem a 

formação em serviço e livros de literatura adulta para que também possam fruir a arte literária 

e ampliar suas referências. Para a formação integral das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, 

consideramos, como livros adequados, os de literatura infantil (em verso, em prosa, teatral e 

de imagem) e os livros infantis informativos.  

Ressaltamos a pertinência de características que ampliem o horizonte e os sentidos do 

leitor, como a qualidade de texto, ilustração e projeto gráfico-editorial, bem como a 

bibliodiversidade, a partir da diversidade de gêneros, estilos, autores, tempos históricos e 



 

Av.	Pasteur,	250	-	Fundos	–	Urca,	Rio	de	Janeiro	/	RJ	,	CEP:	22290-902	
Tel.:	(21)	2295-3246	–	www.educacao.ufrj.br	

12 
espaços geográficos. Livros de qualidade, diversidade e quantidade suficiente para que as 

crianças brasileiras possam ter acesso à leitura como experiência e formação.   
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