
O letramento na infância tem sido tema polêmico, refletindo-se em 
eventos científicos, como no Congresso de Leitura do Brasil (COLE), reali-
zado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2003, em que 
afloram diversas concepções sobre o mundo da escrita da pequena infân-
cia, e no XV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), 
em Belo Horizonte, em 2010, que desnuda as convergências e tensões no 
campo da alfabetização e letramento. Esse embate aparece em publicações 
(FarIa; Mello, 2005; Frade et al., 2010) que tratam da questão na ultima 
década. Afirmações de que não se pode alfabetizar crianças pequenas se 
contrapõem a outras que mencionam ser a alfabetização um processo que 
tem início desde o nascimento e a outras, ainda, que tratam a alfabetiza-
ção como algo diverso do letramento.

Diante do problema, o presente capítulo pretende aprofundar a 
questão inserindo um novo elemento na educação do primeiro segmento 
da infância – o brincar, em decorrência das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (BrasIl, 2009), propor relações entre o 
brincar, as interações e o letramento. Essa tarefa exige a compreensão 
dos atributos que diferenciam o brincar de outros atos do cotidiano que 
contribuem para o letramento.

Se o brincar é um ato imaginário, com significações e raízes na 
cul tura (Brougère, 1995, 2005; Corsaro, 2002; geertz, 1989; Vygotsky, 1978, 
1999), qual é seu papel na cultura da infância nos tempos atuais?
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A cultura da infância (kIshIMoto, 2007) relacionada com o objeto deste 
estudo inclui duas modalidades de brincadeiras: aquela construída conjunta-
mente pelo adulto e pela criança (Vygotsky, 1978, 1999) e a produzida entre 
crianças, conhecida como cultura lúdica ou cultura infantil, em que crianças 
de diferentes idades brincam juntas, reproduzem e recriam os artefatos e as 
expressões lúdicas veiculadas pela cultura (Corsaro, 2002). 

As diferentes formas de expressar tais culturas dependem dos va-
lores que a sociedade assume, do peso da cultura e da história, resultan-
do na diversidade dos sistemas adotados pelos países na condução da 
educação da primeira infância (rayna; Brougère, 2000). Para o nosso es-
tudo, adota-se um dos novos paradigmas da contemporaneidade, que 
concebe a criança pequena, sua educação e o brincar como questões de 
qualidade e de direitos humanos (dahBerg; Moss; PenCe, 1999; Woodhead, 
2007), e as relações entre a educação e o letramento, na mesma perspec-
tiva internacional dos direitos humanos (Farrell, 2009). 

Neste capítulo, não se separa a alfabetização entendida como “[...] 
a ação de alfabetizar, tornar o indivíduo capaz de ler e escrever [...]” 
(soares, 1998, p. 31) do letramento, pois ambos são interdependentes 
(soares, 2004). Embora o significado de letramento tenha inúmeras in-
terpretações, neste texto ele implica a ação de ensinar e aprender práti-
cas sociais de leitura e escrita e envolve a identidade e agência do apren-
diz na aquisição da linguagem, como comenta Soares (1998, p. 30): 
“[...] apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la 
como sua ‘propriedade [...]’”. A tradução de literacy por letramento é 
atribuída a Mary Kato, em 1986, e será adotada neste livro. 

A aproximação do brincar com o letramento requer explicações so-
bre como se aprende por meio do brincar. O debate em torno da dicoto-
mia brincar-aprender referenda pedagogias em que ora a aprendizagem 
é o foco, eliminando-se o brincar, ora o brincar reina em terreno hege-
mônico. Tais orientações levam pesquisadores a produzir estudos para 
mostrar as especificidades do brincar e do aprender (Brougère, 1995, 2005, 
2010a, 2010b; ChrIstIe, 2003, 2006; dewey; dewey, 1915; Fox, 2003; 
FroMBerg; Bergen, 2006; Marsh, 2003; Moyles, 1989), contribuindo para 
esclarecer a natureza de cada um e propor caminhos para a inclusão de 
ambos nas práticas educativas.

O interesse em conectar o brincar ao letramento aparece em 1974 
e amplia-se nos anos de 1990, inspirado pela valorização da infância e 
do letramento antes da escola. A conexão brincar-letramento torna-se 
tema de pesquisa no final do século XX e leva Christie e Roskos (2009) a 
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identificar altos níveis de processos cognitivos, incluindo a imaginação, a 
categorização e a solução de problemas tanto no brincar como no letra-
mento. Tais indícios foram reforçados pelos estudos de Pellegrini e Galda 
(1994), que sugerem a existência de categorias comportamentais apa-
rentemente partilhadas entre as brincadeiras simbólicas e o letramento. 
Para Pellegrini (2007 apud ChrIstIe; roskos, 2009), embora as teorias 
clássicas não expliquem como a atividade do brincar influencia o letra-
mento, elas oferecem categorias comportamentais partilhadas por am-
bas, durante a imaginação, no pensamento narrativo e nas interações so-
ciais, o que leva o presente estudo a investigar quais categorias o brincar 
e o letramento partilham em áreas importantes para a infância, como o 
jogo simbólico e de regras, o contar histórias e as narrativas infantis. 

O objetivo do capítulo é compreender a relação entre o brincar e o 
letramento pesquisando estudos internacionais e nacionais para identifi-
car categorias comuns em ambos os objetos de estudo. Foram utilizadas 
publicações internacionais e nacionais colhidas pela ferramenta Ludilib, 
alocada no Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Uni-
versidade de São Paulo, que se estrutura sobre uma ontologia em que o 
brincar é o foco, com buscas em bibliotecas digitais abertas ao mundo. A 
rede de descritores possibilitou a localização, no período 30 de janeiro a 
04 de fevereiro de 2011, de 65 estudos relacionados com os termos: lite-
racia (57), alfabetização (4), oralidade (4) e letramento (3), que servi-
ram para a construção deste capítulo. 

 Outra fonte incluiu sínteses de pesquisas internacionais sobre a temá-
tica (Baker, 2010; hall; larson; Marsh, 2003; MakIn; Jones dIaz, 2005a, 
2005b; olson; Pahl; rowsell, 2005; torranCe, 2009; VanderBroek, 2005). Os 
estudos acadêmicos nacionais incluíram dissertações e teses da Capes do pe-
ríodo de 2000 a 2009 e artigos publicados na base Scielo e em revistas espe-
cializadas (Educação e Sociedade, Pesquisa e Educação, Cadernos de Pesquisa e 
Revista Brasileira da Educação), no mesmo período. 

Após a análise dos atributos comuns ao brincar e ao letramento, o 
tema de estudo será tratado em dois segmentos, com uso de referências 
predominantemente internacionais: 1. Brincadeiras de faz de conta, jo-
gos de regras e letramento; 2. contar histórias, as narrativas infantis e o 
brincar. Em seguida, será efetuada a análise das publicações nacionais 
sobre a temática.
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Atributos do brincAr e do letrAmento

Para Wittgenstein (1975) e Henriot (1983), o brincar tem signifi-
cações distintas conforme o contexto em que se insere. Há um espírito 
do brincar em cada tempo e espaço (sutton-sMIth, 1986), e os significa-
dos e as regras da brincadeira têm origens sociais (Brougère, 1995; Cor-
saro, 2002) e histórico-culturais (Vygotsky, 1978, 1999). 

Um dos grandes entraves para relacionar o brincar ao aprender 
(letramento) relaciona-se com as categorias da incerteza e da futilidade 
que predominam no brincar (Brougère, 2010b; CaIlloIs, 1967; huIzInga, 
1951; kIshIMoto, 1996). Enquanto o brincar, ao depender da vontade e 
decisão do brincante, torna-se ato incerto, o aprender requer foco e bus-
ca sistemática de conteúdos a aprender. A futilidade, vista como algo que 
se opõe ao sério (Brougère, 2010b), cria dificuldades para processos de 
aprendizagem. O brincar visto como futilidade significa que posso pilotar 
um avião em um brincar sem consequências, em um mundo imaginário, 
que é diverso de ser piloto na realidade cotidiana, que requer um árduo 
treinamento para essa função, caso contrário há consequências sérias. Da 
mesma forma, posso brincar com cartelas de letras sem ter a preocupa-
ção de aprender a ler, mas simplesmente pelo prazer de fazer castelos de 
cartas. O brincar por não ter consequências (Bruner et  al., 1976) cria 
desafios e encanta os brincantes. Apesar do brincar opor-se ao aprender, 
em várias situações, há um espaço privilegiado para o estabelecimento 
dessa relação: a escolha de contextos de educação informal (Brougère, 
2005, 2010b; kIshIMoto, 2011) ou contextos situados (laVe, 2001), den-
tro de comunidades de crianças que, ao expressar a cultura lúdica, ultra-
passam a simples imitação e recriam (Corsaro, 2002). É nesse espaço 
que ocorre a aprendizagem, em um processo lúdico partilhado entre as 
crianças. Portanto, a relação entre o brincar e o letramento pode ocorrer 
em contextos situados em ambientes de educação informal, em que a 
emergência do letramento é potencializada por meio da organização de 
cenários, materiais e mediações de objetos, pessoas e artefatos culturais, 
sempre privilegiando a ação livre da criança.

Para o nosso estudo, selecionamos seis atributos do brincar para 
estabelecer a relação com o letramento: 1. imaginação ou representação 
de segundo grau; 2. ato regrado; 3. agência/decisão do brincante; 4. en-
volvimento, bem-estar e prazer; 5. natureza social e cultural; e 6. ato de 
natureza categorial que pode levar à solução de problemas.
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imaginação, categorização, regras, decisão/agência

Para a identificação dos atributos comuns entre o brincar e o letra-
mento, serão utilizadas principalmente as contribuições das teorias de 
Piaget (1971) e Vygotsky (1978, 1999), por oferecerem forte base teóri-
ca para a investigação das relações entre o brincar e o letramento. Os 
atributos de imaginação, categorização, regras, decisão/agência merecem 
atenção neste segmento.

A liberdade de ação da criança é condição essencial da expressão 
lúdica. Sem ela, a cultura lúdica deixa de existir. Dela dependem a agên-
cia da criança, a tomada de decisão que possibilita o ingresso ou não no 
imaginário.

A imaginação, enquanto atributo simbólico, encontra-se na imitação 
(PIaget, 1971; Vygotsky, 1978, 1999). Para Piaget (1971), a criança atribui 
significados enquanto brinca, ou seja, categoriza ações e objetos em proces-
sos de assimilação durante as brincadeiras imaginárias. Pensar é categorizar, 
fazer inferências e resolver problemas (Bruner, 1973). 

Para Vygotsky (1978, 1999), a situação imaginária é construída 
como atividade principal da fase pré-escolar, como uma das modalidades 
da atividade do ser humano no mundo social. Nos dois autores, a imagi-
nação é o atributo mais importante no brincar, que requer a liberdade de 
ação e a decisão da criança para categorizar papéis imaginários, que são 
expressos durante a brincadeira. Segurar uma boneca nem sempre signi-
fica que se está brincando. O ato lúdico depende do ingresso no imagi-
nário, da decisão da criança de a/o boneca/o representar algo, por 
exemplo, categorias da atividade do mundo social, como ser a/o filha/o, 
em uma brincadeira entre mãe/pai-filha/o. Para Piaget (1971), o brincar 
e o aprender dependem de processos de assimilação, tendo os mesmos 
atributos, e as regras dos jogos provêm da sociedade. No caso de Vygotsky 
(1978), o brincar depende de regulações provenientes de conteúdos e 
atividades do contexto social e cultural que define regras para seus usos, 
de precondições ditadas pelo contexto social para orientar o tipo de pa-
pel a desempenhar (Vygotsky, 1978). O que os autores mencionam é que 
todos os jogos possuem regras. Nas brincadeiras de faz de conta, predomi-
nam as regras implícitas e, nos jogos de xadrez ou amarelinha, as explíci-
tas. Seguindo a trilha de Vygotsky, Bruner (1976) investiga a descoberta 
de regras na brincadeira interativa de esconder e achar, do bebê com o 
adulto, na qual se aprendem palavras como “cu-cu” e sequências de ações, 
em atos episódicos, que são contextuais. Quando o bebê descobre como 
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funciona a brincadeira, ou domina a regra, ele inicia o brincar repetin-
do-o prazerosamente, recriando novas situações e aprende o uso da lin-
guagem, no contexto situado da brincadeira interativa, com a mãe ou 
professora da creche.

O letramento, como prática social de aquisição de significados da 
linguagem verbal e não verbal, contempla um sistema linguístico que 
contém regras, estruturas e significações construídas em contextos situa-
dos (MakIn; Jonez dIaz, 2005a, 2005b). A mente humana não se limita a 
reproduzir experiências do passado, mas é um órgão criativo, que elabo-
ra e recria elementos a partir de experiências passadas. “[...] A psicologia 
chama imaginação ou fantasia a esta atividade criadora do cérebro hu-
mano baseada na combinação [...]” (Vygotsky, 2003, p. 9), e Brougère 
(2005, 2010b) a denomina representação de segundo grau. 

A imaginação como um ato do pensamento é fruto desse processo, 
que a criança usa para criar sua própria linguagem, ao manipular dife-
rentes gêneros de textos, a partir de combinações de elementos de seu 
cotidiano, de criação de uma gramática que lhe possibilita compreender 
as situações no processo de aquisição da linguagem verbal e não verbal. 
Os desenhos infantis são exemplos do impacto da imaginação. As lingua-
gens não verbais, como gestos, desenhos, sons, atualmente considerados 
textos multimodais, conhecidos como linguagens expressivas, são ressig-
nificadas pelas crianças, com apoio das regras que elas aprendem do 
mundo da cultura (kIshIMoto, 2010). Conforme avança em seu conheci-
mento, a criança pensa e categoriza as situações de seu cotidiano, em di-
reção ao contexto real, utilizando as regras e os conteúdos provenientes 
do mundo que a cerca por meio de instrumentos mediadores e das rela-
ções e interações que estabelece com o mundo da cultura (hall; larson; 
MarsCh, 2003).

A compreensão de que a aprendizagem do letramento é processo 
interno (Clay, 1991), que depende da decisão, da vontade e do interesse 
de cada criança, de sua agência, tem gerado perspectivas que valorizam 
a escuta da criança como ponto de partida da educação (CaMPos; Coelho; 
Cruz, 2006; olIVeIra-ForMosInho, 2008). A categoria da decisão/agência 
da criança aparece nos estudos de Rowe (1994), que descreve como os 
estudos piagetianos assumidos por Ferreiro e Teberosky (1985) utilizam 
a noção de agência ou tomada de decisão como categoria para explicar o 
funcionamento da mente e a aquisição de conhecimentos sobre o letra-
mento. Essa categoria requer a liberdade de ação da criança e seu envol-
vimento e tem sido considerada parte do processo cognitivo e da produ-
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ção de textos. A perspectiva construtivista dá a ideia de que as crianças 
estão construindo livremente seus próprios conhecimentos sobre a natu-
reza do sistema de escrita. Elas constroem e testam hipóteses sobre seu 
grafismo (FerreIro; teBerosky, 1985; teale; sulzBy, 1986), não imitam o 
grafismo do ambiente e nem são espelhos dos adultos. As crianças tor-
nam-se autoras quando criam mensagens com intenção de comunicar ou 
marcas, para se comunicar com outros que as compreendem. Assim, sur-
gem as explicações sobre como a criança tem suas hipóteses sobre orto-
grafia, pronúncia, aspectos grafofonêmicos da escrita, gêneros de escrita 
e organização semântica e sintática. 

Os seguidores de Piaget (FerreIro; teBerosky, 1985; teale; sulzBy, 
1986) mostram que a criança constrói o conhecimento sobre o letramen-
to pelo processo de acomodação e assimilação enquanto interage com o 
ambiente. Perspectivas sociolinguísticas e socioculturais (BodroVa; leong, 
2006; Rowe, 2003) focalizam as interações sociais nesse processo, e 
Vygotsky (1978) ressalta que até o processo individual de agência é for-
mado e formatado na interação com o mundo social e cultural. Algumas 
ponderações sobre a questão da agência da criança são postas por Rowe 
(2003), que adverte: se, na escrita, as crianças se apropriam de materiais 
culturais; com uso de outros sistemas semióticos como a fala, o desenho, 
os gestos e as brincadeiras dramáticas, há necessidade de expansão do 
significado de agência. 

A noção de agência vista apenas do ponto de vista do processo indi-
vidual da criança pode levar às práticas empobrecidas de educação infan-
til, considerá-la multimodal significa integrar processos individuais e so-
ciais/culturais. Rowe (2003) propõe questões provocativas mostrando co-
mo as perspectivas cognitivas, culturais e semióticas proveem diferentes 
questões e dúvidas sobre a natureza da agência da criança, que começa 
com hipóteses da escrita convencionais e deixam de lado outros contextos, 
como o papel da família e da comunidade ou os textos multimodais. 

No próximo segmento, serão apresentados atributos relacionados 
conjuntamente ao brincar e ao letramento como as mediações pela cul-
tura material e imaterial e o envolvimento/prazer.

mediAção, envolvimento/prAzer

Para Vygotsky (1999), é a mediação o conceito-chave que explica 
como conteúdos culturais estão na base da situação imaginária de pré- 
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-escolares ou nos jogos com uso de artefatos culturais, durante a transi-
ção para o ensino fundamental (kIshIMoto et al., 2011). 

Mediações podem ser feitas por relações sociais estabelecidas por 
sujeitos (crianças e adultos), ações sobre objetos (jogos e materiais) e arte-
fatos culturais, como os signos e a linguagem que mobilizam o pensamen-
to e geram representação simbólica (Cole, 1999; DanIels, 2003; Vygotsky, 
1999) a partir de configurações materiais, como técnicas mnemônicas, sis-
temas de contagem, símbolos algébricos, obras de arte, esquemas, diagra-
mas, mapas, desenhos; e psicológicas, como as funções psicológicas inter-
nas, conduzidas pela própria criança (DaVydoV, 1988). As sinalizações, 
marcas, códigos escritos e desenhos “[...] resultam de um complexo pro-
cesso de desenvolvimento [...] que combina em si o natural e o cultural no 
comportamento da criança [...]” (Vygotsky, 1999, p. 9), ou seja, a brinca-
deira com uso de signos inclui, ao mesmo tempo, os interesses e as neces-
sidades da criança e os elementos culturais e simbólicos provenientes da 
sociedade. Ao propiciar a progressiva transição de comportamentos que 
são reativos e impulsivos para os que são deliberados, Vygotsky abre as 
portas para que a situação imaginária, os papéis e as regras suplementem 
diferentes mecanismos para promover o desenvolvimento de comporta-
mentos autorregulados, entre os quais os relacionados ao letramento. Po-
de-se enriquecer a linguagem oral ao prover novas palavras para descrever 
os personagens assumidos nos diferentes papéis e o que se pode dizer du-
rante as brincadeiras. Ao criar cenários em que há materiais específicos 
para leitura e escrita, praticar a codificação e decodificação de mensagens, 
estabelecer correspondências entre sons e símbolos, voz e as palavras im-
pressas, propicia-se a compreensão de diversidade de textos, preparando o 
caminho para a introdução de conteúdos e habilidades relacionados ao le-
tramento (BodroVa; leong; 2006; kIshIMoto et al., 2011; leong et al., 1999). 
Portanto, todo contexto de jogo e de letramento é, antes de tudo, mediado 
pela cultura. O que varia são as formas de intervenção: direta do adulto 
sem o respeito aos interesses da criança, ou indireta, por meio da cultura 
material ou presença de artefatos culturais (signos e linguagem) partilha-
dos pelas crianças e adultos. Brincadeiras livres, embora possam parecer 
“livres” no sentido de condução da própria criança, têm o suporte da cul-
tura material ou imaterial do próprio contexto em que brincam as crian-
ças. É importante considerar a natureza contextual, de ações situadas que 
favorecem a aprendizagem tanto no brincar como no letramento e que de-
pende de suportes materiais e imateriais (DanIels, 2003). Esse é o espaço 
privilegiado em que o brincar se cruza com o letramento.
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Em relação ao prazer, pode-se encontrar esse atributo no brincar 
(FroMBerg; Bergen, 2006; PIaget, 1971) e também na leitura ou narrativa, 
pela dimensão estética da produção de texto (BakhtIn, 1992). Embora nem 
todo brincar inclua o prazer, na relação entre o brincar e o letramento, esse 
atributo está presente. O brincar pode ser caracterizado como um fluxo, que 
surge e desaparece conforme a motivação do brincante (CzIksent-MIhalyI, 
1999). Esse fluxo leva ao envolvimento (LaeVers, 1993, 1994, 2000; LaeVers 
et al., 2005), outro aspecto relacionado ao brincar e ao letramento. Quando 
a criança brinca ou aprende, envolve-se com profundidade, investindo ener-
gia, concentração e atenção, manifestando criatividade e complexidade, re-
solvendo questões que surgem no processo, características que podem ser 
observadas em sua linguagem verbal ou não verbal. 

Pascal e Bertram (2006, p. 187) descrevem a importância da ofer-
ta de “[...] experiências lúdicas de qualidade [...]” como um desafio para 
os profissionais da primeira infância, com base no brincar visto como  
veículo de aprendizagem. Os autores propõem um modelo de avaliação 
e melhoramento do brincar, incluindo um ciclo de avaliação, planeja-
mento da ação, implementação e reflexão. Esse modelo, ao conceber a 
avaliação como processual, decorrente de análise de documentos, obser-
vação e entrevista com crianças, planejamento, implementação e refle-
xão, diferencia-se dos modelos de testes pré-fixados. 

No próximo segmento, serão confrontados estudos que mencionam a 
relação entre as brincadeiras de faz de conta ou de regras e o letramento.

brincAdeirAs de fAz de contA, 
JoGos de reGrAs e letrAmento

A expressão de brincadeiras de faz de conta, com regras implícitas, 
parece criar espaço para a emergência do letramento. Essa perspectiva 
requer o distanciamento de práticas de salas vazias de recursos materiais 
ou totalmente preenchidas com mesas e cadeiras, uma vez que o ingres-
so no imaginário depende de ambientes que contenham objetos, cenários 
que possibilitem a expressão da brincadeira. Baquedano-López (2003) 
indica que crianças pequenas desenvolvem a linguagem e o letramento 
em brincadeiras espontâneas, especialmente com objetos como telefones. 
Nessa fase, a criança entra no imaginário, mobilizada pela visualização 
do objeto (telefone). Enquanto uma criança maior brinca de telefonar, 
usando gestos ou objetos substitutivos (bloco de construção), a menor 
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precisa do objeto que conhece (telefone) como auxílio visual para o ato 
de telefonar. Portanto, nas salas de referência das crianças pequenas, os 
objetos e os cenários dão pistas para temas imaginários e desenvolvem a 
linguagem oral. Essa é a razão que justifica a presença de áreas de faz de 
conta, como a cozinha – contendo pratos, xícaras, talheres, panelas, co-
lher de pau, fogão, pia –, que sugere ações de fazer comida, lavar louça, 
oferecer café, as quais levam à expressão do imaginário e são acompa-
nhadas pela linguagem verbal e não verbal.

A categoria material dos textos multimodais representada pelos 
brinquedos, cenários e materiais diversos com envolvimento de arquite-
tos especializados pode ser vista na escola de educação infantil italiana 
(CePPI; zInI, 1998), que valoriza ambientes educativos projetados para 
crianças. Tais ambientes educativos possibilitam a documentação peda-
gógica, ou seja, observação, registro e planejamento mediado pelo adul-
to com a anuência da criança (dahBerg; Moss; PenCe, 1999). Essa modali-
dade de cultura material aparece também na abordagem curricular do 
High Scope, com áreas de aprendizagens contendo brinquedos e mate-
riais estruturados (hohMann; weIkart, 2004), nas escolas nórdicas, que 
estruturam as salas contendo brinquedos, aquário e materiais diversos, 
incluindo a área de carpintaria (Gunnarsson, 1998), e nas escolas japone-
sas, que disponibilizam brinquedos, blocos e tábuas de madeira, de ta-
manho gigante, para construções e brincadeiras imaginárias e condução 
dos projetos das crianças (KIshIMoto, 1997). Em todas essas experiências 
pedagógicas, há sempre o espaço para o brincar livre, com cenários e 
materiais organizados e tempos para mediações dos adultos. A educação 
requer a organização de diferentes tempos e espaços, orquestrados por 
concepções sobre a criança e sua educação. Portanto, tais culturas imate-
riais e materiais possibilitam uma educação de qualidade, que requer a 
coexistência do tempo e espaço para o brincar livre e tempo e espaço 
para a orientação e mediação do adulto.

O ambiente estruturado, similar aos da casa e da comunidade, que 
se verifica em muitos países, visa encorajar a criança a incorporar ativi-
dades de letramento que já conhece em seus jogos simbólicos. Essa abor-
dagem é discutida em 20 estudos relatados por Roskos e Christie (2000), 
em que se nota a forte presença de brincadeiras imaginárias e cenários 
que promovem atividades de letramento, que ajudam a criança a desen-
volver habilidades, estratégias, linguagem oral e a compreensão da ex-
pressão oral e escrita. Tais estudos levam Makin (2003, p. 329) a indicar 
que “[...] o brincar sociodramático nas salas de educação infantil se tor-
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na de central importância na aprendizagem do letramento [...]” e, mes-
mo em currículos descontextualizados, se há espaço para brincadeiras 
simbólicas, há possibilidade de letramento. 

Para Christie (2006), recursos como vinhetas de propaganda auxi-
liam na compreensão do uso funcional da impressão de imagens, letras e 
números e na experiência com as formas emergentes de letramento. O 
uso de cartazes como “proibido fumar”, “silêncio – hospital” nas situa-
ções de faz de conta oferece contextos para a emergência do letramento, 
além de possibilitar relações sociais entre crianças na discussão de onde 
colocar sinalizações para o trem ou solicitar ajuda do professor sobre a 
escrita no contexto da ação. Tais processos mediacionais exploram as re-
lações entre o letramento e o brincar sociodramático e sugerem que a 
natureza simbólica do jogo oferece às crianças oportunidades para o en-
gajamento em práticas de letramento e, aos adultos, para a criação de 
andaimes para propiciar aprendizagens (MakIn, 2003).

Em grande parte da educação infantil em vários países, incluindo 
o Brasil, não se utiliza, nas práticas de letramento, a cultura material e 
imaterial proveniente da cultura popular de cada família, fruto de esco-
lhas pessoais de objetos, como pôsteres, caixas de lanche, computadores 
e jogos, acessórios, livros, pintura no corpo, mobiliário, cartas, rádio, ali-
mentos e bebidas, artefatos para roleplay, ritmos, piadas, raps, brinque-
dos, música, telefones móveis, roupas, sapatos, televisão, filme, vídeo, 
etc. (Marsh, 2003). Alguns ambientes podem ser ricos em textos impres-
sos para alguns grupos e pobres para outros, que não veem a si nem as 
suas práticas de letramento aí refletidos. Para envolver as crianças, é pre-
ciso descobrir os saberes da cultura popular que trazem de casa. Em uma 
creche paulista, por exemplo, a pesquisadora notou que algumas profes-
soras já dominam intuitivamente esse conceito, ao valorizar a cultura da 
casa das crianças. Uma criança de 2 anos é valorizada quando expressa 
sua identidade, quando canta e gesticula os movimentos de Lady Gaga, 
outra aponta, em um recorte de jornal, um bonequinho com chapéu de 
cangaceiro, nomeando a figura como “Casa Bahia”, o ícone da propagan-
da de uma loja comercial, mostrando familiaridade com esse tipo de tex-
to. Christie (2003) sugere a criação de ambientes de brincadeiras simila-
res aos da casa e da comunidade da criança, para que ela utilize conheci-
mentos prévios para dar sequência ao letramento na creche/pré-es cola, 
facilitando a transição da casa à escola.

A cultura material (Brougère, 1995) dos brinquedos pode ser vista 
em aspectos como formas, cores, texturas, decoração das casas, dos am-
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bientes, preferências de objetos da mídia, CDs, vídeos, filmes e jogos 
(MItChell; reId-walsh, 2002). A seleção de tais recursos deveria prever, 
além dos objetivos do projeto pedagógico, a cultura da instituição e a 
das crianças e suas famílias.

A importância de artefatos culturais expostos em museus leva Gee 
(2009) a comentar a relevância da visita a um museu e a discussão dos no-
mes e das réplicas dos dinossauros, a visualização e discussão das cartelas 
explicativas, o que inclui uma linguagem oral especializada, complexa, im-
portante para o letramento. Essa característica é típica, também, de jogos de 
cartas como o roleplaying game (RPG) ou o videogame. Jogos como Yu-Gi-
Oh, sobre ninjas, tipos de cartas, atributos, níveis, poderes, são especifica-
ções complexas de linguagem que auxiliam o pensamento e o desenvolvi-
mento do letramento. Programas da cultura popular similares ao Yu-Gi-Oh, 
em que a aprendizagem ocorre por meio da solução de problemas, ofere-
cem aos jogadores forte identidade e podem ser analisados na perspectiva 
de “[...] um ciclo típico da ciência experimental e da prática reflexiva [...]” 
(gee, 2009, p. 318), construídos em ciclos de levantar hipóteses, fazer pro-
vas, verificar resultados e refletir sobre os resultados para buscar melhores 
performances. Gee (2009) reitera a importância da abordagem de aprendi-
zagem similar ao jogo, uma prática diferente do uso de testes com papel e 
caneta, para ir além do prazer e incluir a solução de problemas, para dimi-
nuir o fracasso escolar. Mesmo apontando a complexa e ainda pouco clara 
relação entre o brincar e o aprender, Brougère (2010a) mostra como o vi
deogame leva à aprendizagem, uma vez que ocorre em contextos situados, 
em comunidades de prática de jogos entre crianças, constituindo-se no que 
se denomina a vertente da seriedade do jogo.

Autores como Freire (1984) enfatizam a relação entre a cultura 
popular, o letramento e a escolarização, mas continuam-se priorizando 
currículos padronizados e o “capital cultural” de grupos socioeconômi-
cos, que marginalizam os capitais culturais de outros grupos. Em sua cul-
tura popular, a criança, menino ou menina, brinca com super-heróis, es-
padas, Pokémon, Super Mario, Xuxa, bonecas, etc. Os jogos de compu-
tadores e os programas da Disney são muito apreciados pelas crianças e 
pouco valorizados pelos adultos, que os consideram de baixo valor edu-
cativo. A prática de ignorar a cultura popular da criança deixa de lado 
um rico acervo para dar sequência ao letramento da casa para a escola. 
A desconstrução dessa percepção propiciaria o letramento crítico e o 
aproveitamento dos interesses das crianças e da cultura popular, para, 
posteriormente, ampliar suas experiências (KIshIMoto, 2010).
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Ambientes ricos em textos impressos podem ser ricos para alguns 
grupos e pobres para outros que não veem a si nem as suas práticas de le-
tramento refletidas no ambiente. Interações com os textos impressos po-
dem enriquecer conhecimentos e desenvolver predisposições para ler e es-
crever, porém, marginalizam e desencantam crianças que não têm esse ha
bitus (BourdIeu, 1989). Nesse caso, para envolver tais crianças, é preciso 
descobrir os saberes da cultura popular que já trazem de suas casas.

Textos não escolares – como desenhos, quadrinhos, mangás, Poké-
mon, etc. – são instrumentos não só de linguagem oral, mas de significa-
ções e comunicação e, embora efêmeros, têm maior poder que outros 
textos. Pesquisas sobre a cultura popular das crianças em vários espaços 
podem ser encontradas em Mitchel e Reid-Wlash (2002), mas são pouco 
aproveitadas para educar as crianças.

O papel da TV no letramento não é apenas de natureza econômi-
ca, de valorização da indústria cultural, mas de apresentação da cultura 
popular, e provê formas explícitas de instrução sobre comportamentos 
do letramento – como programas Vila Sésamo, Teletubbies, Sítio do Pica 
Pau Amarelo. Nos filmes, vídeos e TV, podem ser vistas histórias, mistura 
de história e informação, atividades recreativas não narrativas como es-
portes, materiais de propaganda, música associada com aspectos visuais.

Pesquisas com crianças de 3 a 4 anos na Inglaterra demonstram que 
a cultura infantil veiculada em programas de TV resulta em altos níveis de 
envolvimento com o letramento, desenvolvimento da linguagem verbal e 
links com a casa e a comunidade (Jones dIaz et al., 2005). As crianças, so-
cializadas inicialmente dentro dos limites da família, escola, religião, orga-
nizações e comunidade, agora mergulham no consumo e na cultura popu-
lar, os principais modos de socialização da educação infantil dos tempos 
atuais. Kline (1995), em Out of garden, descreve como a aprendizagem, a 
socialização e a educação da criança pequena hoje ficam fora do kinder
garten (pré-escola), no plano do consumo, da propaganda, do marketing, 
da cultura popular que a sociedade não está cuidando. Não se pode elimi-
ná-la, pois faz parte do modo de vida atual da sociedade de consumo, mas 
pode-se utilizá-la para educar as crianças. 

Baker (2010) alerta para a consciência da entrada dos textos mul-
timodais como uma das novas formas de letramento para se compreen-
der a comunicação, quer seja de expressões faciais, gestos, escolhas de 
roupas ou de estilos de cabelo. Compreender o papel da imagem, dos 
movimentos, dos gestos, da fala, dos desenhos, implica a descoberta de 
significações semióticas nas ações das crianças pequenas. 
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Aprender a ler e escrever é uma das tarefas curriculares mais im-
portantes dos primeiros anos da educação, e a forma de realizá-la mobi-
liza práticas diversas, entre as quais as propostas por Gee (2009) e Rowe 
(2003), acerca da inclusão das modalidades de textos multimodais e os 
da cultura popular. O consenso parece ainda não existir e movimenta pe-
dagogias sobre o letramento ainda controversas. Essa polêmica aparece 
na pesquisa descrita por Hall (2003), realizada nos Estados Unidos, Rei-
no Unido e Nova Zelândia, que evidencia a predominância de duas situa-
ções: a primeira, integra a aprendizagem de códigos da língua escrita 
com o letramento, a literatura infantil e a escrita que consideram os pro-
pósitos das crianças. A segunda, trata do atendimento aos códigos da lín-
gua escrita: correspondência som-símbolo, reconhecimento da palavra, 
modelos de pronúncia, vocabulário, pontuação, gramática e estrutura do 
texto. Entre as propostas do segundo tipo, encontram-se alguns progra-
mas curriculares do tipo apostilas ou pacotes, “de modelo único, pronto 
para vestir” (ForMosInho, 2007). Ao considerar crianças como iguais, tais 
programas não trazem benefícios para o letramento porque tornam invi-
síveis os significados e a pronúncia das palavras, a aprendizagem que é 
individual, o suporte ao conhecimento de cada criança, a organização 
das classes para facilitar a aprendizagem de diversos aprendizes e a rela-
ção com a família e a cultura popular. 

 
Embora a liberdade de ação como categoria comum entre o brincar 

e o letramento seja o ponto de partida, a complementação consentida pela 
criança por meio da mediação da instrução formal, ao ligar os dois proces-
sos e continuar a experiência dela, garante melhor resultado no letramen-
to, conforme estudos de Morris (1993) e de Dewey e Dewey (1915), que 
no século passado indicavam a continuidade da experiência iniciada pela 
criança como meta da educação. Bem antes do aparecimento das novas 
concepções de letramento, como prática social, Dewey e sua filha já esta-
beleciam essa relação, afirmando que a linguagem não servia para codifi-
car e decodificar letras, sendo “[...] fundamental e primariamente um ins-
trumento social [...] auxiliar da comunicação [...]” (dewey; dewey, 1915,  
p. 11). Servia como ferramenta para dar continuidade à experiência inicia-
da por grupos de crianças durante a brincadeira para representar ações da 
vida cotidiana. Essa continuidade é vista, na atualidade, como fruto de 
processos de escuta das crianças (olIVeIra-ForMosInho, 2008), de registros 
e documentação pedagógica, que possibilitam identificar interesses e ne-
cessidades que serão ampliadas em estudo sistemático.
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Na mesma direção, Roskos e Christie (2000) recomendam um am-
biente em que o brincar livre e dirigido seja a forma primária de ensino e 
aprendizagem, para a criança agir, positivamente, em seu ambiente e 
controlar sua aprendizagem. Bruner et al. (1976), ao diferenciarem a ex-
ploração, o ato intencional da mente, que visa problemas a solucionar e 
o brincar, com ações prazerosas, repetitivas, ou marcadas pela incerteza, 
referendam a importância da brincadeira livre e pouco estruturada, mas 
indicam que a presença de cenários e materiais estruturados é essencial 
para dar qualidade ao brincar. Pascal e Bertram (2006) também referen-
dam o brincar de qualidade, diferenciando-o de contextos que naturali-
zam o brincar.

Moyles (1989) mostra as interfaces entre o brincar e o aprender 
incluindo a livre ação da criança e a mediação da cultura em uma espiral 
que se amplia. Utiliza o modelo de Hutt divulgado em 1979 (Moyles et 
al., 2006), que separa o lúdico e o epistêmico em dois domínios distin-
tos, mas contíguos: no primeiro, há o brincar e, no segundo, a explora-
ção e a solução de problemas. A proposta de partir do brincar e transitar 
para o conhecimento, fazer a conexão entre um estado em que se brinca 
e outro em que se aprende, pode ser visualizado também pelos estudos 
das neurociências, nas sinapses no cérebro, como conector análogo de 
significados (Coles, 2003). 

Fromberg e Bergen (2006) distinguem o brincar do letramento, in-
dicando atributos comuns entre os dois processos. A teoria dinâmica do 
brincar e do significado é utilizada para explicar como as crianças cons-
troem significados fora da estrutura do brincar, quando negociam a con-
dução do tema da brincadeira e planejam o que fazer juntas. Não há um 
roteiro prévio, exceto um guia geral que vai sendo especificado, que va-
ria conforme a experiência prévia da criança, seus conhecimentos e habi-
lidades, mas há imprevisibilidade típica do próprio brincar, resultado de 
falas, gestos que a criança usa para representar suas experiências. Esse 
interesse pelo tema pode ser observado pelo/a professor/a e mediado 
pela instrução formal consentida pela criança. A saída do brincar e o in-
gresso na instrução formal podem garantir a presença de atributos, entre 
os quais o envolvimento, a decisão do sujeito que aprende em conjunto 
com outro e o prazer na ação para dar sequência a essa nova etapa que 
se afasta da imprevisibilidade, busca o foco e a solução de problemas.  

Entre as teorias que fazem a conexão entre o brincar e o letramen-
to, a de Laevers (1993) evidencia o envolvimento/prazer como pressu-
posto para aprendizagem que depende do bem-estar, de alto grau de sa-
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tisfação, com implicações na atividade da criança, garantindo um estado 
de fluxo, de vitalidade, de energia mental que leva à concentração e à 
perseverança. O conceito de “fluxo” (CzIksentMIhalyI, 1999), como a qua-
lidade do envolvimento, encontra-se no brincar e no letramento quando 
há iniciativa da criança, riqueza do ambiente e qualidade da comunica-
ção adulto-crianças. O envolvimento/implicação da criança é um indica-
dor de qualidade do ambiente educativo e relaciona-se com o “nível pro-
fundo de aprendizagem”, que ocorre tanto no brincar como em outras si-
tuações de aprendizagem. Cada criança aprende de modo diferente. Para 
Laevers (2000, p. 301), não se pode concluir que basta “[...] muito jogo 
livre [...] para se garantir a qualidade [...]”, pois, durante o brincar livre, 
uma criança experiencia situações significativas, mas que podem não ter 
o mesmo efeito em outra criança. Algumas precisam de contextos mais 
estruturados, o que requer sempre disponibilizar o brincar livre e o es-
truturado para obter o nível de qualidade. O envolvimento pode ocorrer 
tanto no brincar quanto no letramento, se este for concebido na perspec-
tiva piagetiana, de construção de esquemas de assimilação e acomoda-
ção, quando se compara a “[...] brincadeira imaginativa e o trabalho 
criativo de um desenhista [...]” (LaeVers, 1993, p. 59), pois encontra-se o 
mesmo valor desenvolvimental, com esquemas que provocam acomoda-
ção. O envolvimento é definido como

[...] uma qualidade da atividade humana, caracterizada pela concentra-
ção e persistência, um alto nível de motivação, percepções intensas e ex-
periência do significado, um poderoso fluxo de energia, um alto grau de 
satisfação, tendo por base o impulso exploratório e o desenvolvimento 
básico de esquemas. (LaeVers, 1993, p. 61).
 
Esse conceito mobilizou a construção de propostas de educação de 

crianças pequenas como o projeto Effective Early Learning (EEL), com in-
vestigações na Inglaterra (PasCal; BertraM, 1997, 2006, 2009; PasCal; Ber-
traM; raMsden, 1994), em Portugal (naBuCo; Prates, 2002; olIVeIra-ForMosI-
nho, 2009; olIVeIra-ForMosInho; araúJo, 2004) e no Brasil (Festa, 2008; FIl-
gueIras, 2007; KIshIMoto, 2006). Os sinais de envolvimento, como con-
centração, energia, complexidade e criatividade, expressão facial e pos-
tura, persistência, precisão, tempo de reação, linguagem oral e satisfa-
ção, podem ser encontrados, em maior ou menor grau, tanto no brincar 
como no letramento. A passagem do brincar para o letramento, que é 
um processo individual, diferente para cada criança, remete para a ne-
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cessidade de oferecer, ao mesmo tempo, o brincar livre e o dirigido, com 
mediações e estruturações do ambiente, com materiais, brinquedos e ce-
nários para que cada criança possa usar sua liberdade de ação, utilizar 
sua agência, seu controle interno em conjunto com mediações culturais 
para efetuar essa passagem. 

 As escalas de envolvimento da criança de Laevers et al. (1993, 
1994, 2005) podem auxiliar na identificação do nível de envolvimento 
produzido pelos contextos em que se brinca livremente e se aprende, 
com mediações de sujeitos, objetos e artefatos (Vygotsky, 1999) e auxiliar 
no processo de revisão e replanejamento de práticas, com vistas a apren-
dizagens de qualidade. Seu uso auxilia processos formativos de natureza 
colaborativa e representa uma forma de investigação mista (denzIn; lIn-
Coln, 2008), de metodologia múltipla, que inclui ferramentas de nature-
za qualitativa e quantitativa e que podem auxiliar no processo de com-
preensão das relações entre o brincar e o letramento.

o contAr históriAs, As nArrAtivAs infAntis e o brincAr

Embora o contar histórias seja tão antigo quanto a humanidade, 
há dificuldade para que ele possa penetrar nas escolas e nos cursos de 
formação. Vista por muito tempo como antítese da pedagogia, que prevê 
interpretação, explanação, racionalização e justificação, o contar histó-
rias, enquanto território livre de interpretação e de narrativas, não se 
ajustava ao mundo controlado da pedagogia. Ainda hoje, contesta-se o 
papel da linguagem oral como base para a construção do letramento. 
Diante desse quadro, é pertinente o exame de como os pesquisadores 
analisam as relações entre o contar histórias e o brincar incluindo os atri-
butos comuns adotados neste estudo: imaginação, regras, envolvimento/
prazer, decisão/agência, categorização e mediação.

No contar histórias, a imaginação é o componente-chave na aquisi-
ção do letramento, ao favorecer a identidade, efetuar a apropriação do 
discurso e da autoria, uma ação embebida na atividade que se inicia 
quando a criança conduz sua ação para navegar em arranjos sociais mul-
tifacetados para compreender/aprender no contexto (Gallas, 2003). A 
imaginação está presente no brincar e na contação de histórias, durante 
os quais as crianças se tornam autoras, constroem suas identidades, 
apropriam-se de discursos e representam papéis. O ato imaginário possi-
bilita transformações simbólicas, envolvimento, prazer e satisfação.
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A importância, para o letramento, do contar histórias orais e do 
brincar de faz de conta leva Fox (2003, p. 196) a sugerir que eles deve-
riam estar “[...] no centro do currículo dos anos iniciais da educação in-
fantil [...]” e cita três fatores importantes para justificar suas ideias.

No primeiro fator, menciona que a imaginação e decisão/agência 
encontram-se no brincar e no contar histórias. A criança não está apenas 
produzindo palavras durante o brincar, mas está imaginando situações, 
brincando e sendo autora, contadora, personagem e mesmo audiência. 
No brincar há risos, prazer, alegria e concentração, ou seja, envolvimen-
to, em longos períodos de tempo, um compromisso com a história, o que 
leva a autora a usar a expressão “brincar sério” (Fox, 2003). 

No segundo fator, Fox (2003) prevê a manutenção do prazer no 
brincar com diferentes gêneros de linguagem, especialmente a prosódica 
(pronúncia) e metafórica (analogia) para avançar no letramento. O conhe-
cimento dessa característica possibilita o planejamento e a programação 
de atividades para disponibilizar os diferentes tipos de textos, incluindo os 
que as crianças já dominam e outros que elas deverão aprender por meio 
das práticas pedagógicas que garantam a permanência do prazer, do en-
volvimento e do consentimento da criança nas decisões tomadas. Currícu-
los fragmentados ou de modelo único que não oferecem a liberdade à 
criança para escolher atividades de seu interesse, de experiência com a di-
versidade de gêneros de linguagem, não garantem o prazer e o envolvi-
mento e, portanto, não contribuem para o letramento (Fox, 2003).

No terceiro fator, a autora trata da interação (mediações com obje
tos) com diferentes gêneros de textos, da casa e da escola, o que requer 
o conhecimento de distintos estilos de discursos e estruturas que a crian-
ça traz de sua casa, para dar sequência na escola. Rabiscos, desenhos, 
músicas e cantigas, brinquedos e brincadeiras da cultura popular trazi-
dos de casa, brincadeiras verbais que se relacionam com aspectos fonoló-
gicos como parlendas, trava-línguas, rimas, músicas, repetidas e recria-
das durante suas interações lúdicas nas relações sociais (relações entre as 
pessoas) em casa e na creche/pré-escola são fatores multiplicadores do 
letramento. A observação atenta do mundo externo, de como os canais 
do falado e do escrito se sobrepõem e interferem nos discursos auxiliam 
o reconhecimento dos tipos de conhecimento linguístico que podem ser 
usados para transformar a fala para a leitura e vice-versa, nas transições 
da casa para a escola (Fox, 2003).

O potencial para se tornar letrado/a não se reduz aos livros infan-
tis. Inclui brinquedos e brincadeiras que resultam em usos de diferentes 
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materiais e textos que levam a transformações simbólicas provenientes 
de distintos estilos de linguagem situados em tradições orais específicas, 
de contextos familiares e de discursos do cotidiano. Ultrapassar o brincar 
livre para algo considerado “sério”, prazeroso, que requer uma forma 
ideal de aprendizagem, mais avançada, exige a clara intenção do/a 
professor/a, de seu desejo para que suas crianças experimentem, de uma 
forma livre, por meio de ações independentes, a leitura e a escrita, o que 
implica que as crenças das professoras interferem nas práticas e no letra-
mento. A prática de contar e possibilitar o reconto da história requer a 
intenção pedagógica do adulto, que possibilita a iniciativa da criança, a 
liberdade de escolha, a manifestação de sua agência, para construção de 
novas histórias, como a da “Morena das Neves”, fruto de contextos mul-
ticulturais, que gera uma narrativa infantil diversa da história canônica e 
resulta da discussão efetuada pelas crianças da razão de existir apenas a 
“Branca de Neve” (goMes, 2005). 

Enquanto o contar histórias orais tem recebido atenção da pesqui-
sa, as coleções de histórias orais são raras na literatura e as que são nar-
radas pelas crianças pequenas são ainda mais. A pouca visibilidade da 
criança e a visão dela como infans – que não fala – podem ter contribuí-
do para essa situação. Outro dado que merece destaque é a prática do 
adulto contar histórias, mas o reconto e a narrativa da criança ficam au-
sentes no cotidiano das escolas de educação infantil. Parece que a escola 
eliminou o tempo da criança e preservou apenas o tempo do adulto.

Sutton-Smith (1983) fez uma coleção de histórias, de narrativas 
de 350 crianças de idades de 2 a 10 anos, publicados em The folk stories 
of children, com base em categorias piagetianas de conservação e reversi-
bilidade, que possibilita utilizar artefatos como uma estrutura do conto 
folclórico que a criança já domina (conservação) para utilizá-la em novas 
situações (reversibilidade). Ele vê analogias entre as histórias criadas pe-
las crianças e o formato dos textos folclóricos das tradições orais, eviden-
ciando a relevância das parlendas, músicas e rimas, que servem como estru-
tura básica para recriar textos. O que o pesquisador intui é que a agência da 
criança (recriação de novos textos) não pode ser desvinculada de processos 
culturais como a oferta de estruturas mediadoras (ensino de textos da 
tradição oral), sem os quais não se pode produzir textos.

A agência/autoria da criança é analisada por Bruner (1997a, 1997b), 
que vê a narrativa infantil como a abertura para a mente infantil propor 
significados e criar mundos reais e possíveis, mediados pelos artefatos 
fornecidos pela cultura. É a oportunidade para criar histórias canônicas e 
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não canônicas, incluir experiências da própria criança e se posicionar 
como autor. Narrativas centradas no leitor significam que o recontar his-
tórias inclui experiências próprias vividas pela criança. 

Um numeroso volume de estudos mostra que crianças pequenas 
não somente usam experiências pessoais para relacionar ao texto, mas 
também as utilizam para compreender aspectos de suas próprias vidas. 
No “texto para a vida”, as crianças relacionam características de suas 
próprias vidas, como ser morena, branca ou negra, dando identidade aos 
sujeitos envolvidos na história (MartInez; roser; dooley, 2003).

A escuta da criança é relevante para a compreensão de processos 
de aprendizagem (olIVeIra-ForMosInho, 2008) e, a narrativa é central 
para a mente ordenar a experiência, quer seja real ou virtual, e um modo 
de pensamento pelo qual se compreende a realidade ou os mundos pos-
síveis (Bruner, 1997b). A ordenação da experiência depende do processo 
de categorização de eventos e situações que se encontra no brincar e no 
letramento (Bruner, 1973). Pensar, estabelecer relações é categorizar. As-
sumir o personagem da mãe/pai que dá banho implica a categorização 
de papéis de mãe/pai e filho/a, classificar personagens como grandes ou 
pequenos, assim como distinguir significados de gestos ou desenhos re-
quer o domínio de categorias para decodificar tais situações. Egan 
(1995), sob o impacto da obra de Bruner (1997a, 1997b), estabelece re-
lação entre narrativa e aprendizagem, mostrando como as crianças dão 
sentido ao mundo e à sua experiência, especialmente a partir da estrutu-
ra dos contos de fadas, da categorização em conceitos binários e das me-
diações. Similar à proposta de Sutton-Smith (1983), que nota a utiliza-
ção das estruturas das músicas, das parlendas e rimas como base para a 
recriação de outros textos, no caso de Bruner (1997a, 1997b) e Egan 
(1995), são os contos de fadas que propiciam a compreensão de uma es-
trutura sequencial simples, como “era uma vez”, “depois” e “viveram feli-
zes para sempre”, que facilita o reconto da história, dá fluência à lingua-
gem e funciona como uma regra de como organizar uma narrativa. Con-
ceitos binários como grande/pequeno, medo/tranquilidade, ofertados pe-
los contos da literatura infantil constituem recursos auxiliares para catego-
rizar e estruturar a linguagem. Gomes (2005), seguindo a trilha de Bruner, 
pesquisa como as crianças recriam narrativas canônicas e não canônicas, 
em que a agência da criança e sua experiência aparecem para qualificar a 
história recontada. A história canônica de Chapeuzinho Vermelho, por 
exemplo, recriada por uma criança, situa o lobo mau como personagem de 
duas pernas que mata os animais, e o lobo do bem com quatro patas, que 


