
UMA EXPERIÊNCIA COM ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: MEMÓRIAS 
DA INFÂNCA. 
 
VIVIANE DRUMOND (UFT - UNICAMP).  
 
 
Resumo 
Este trabalho é resultado de uma experiência de estágio realizada com alunos do 
curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins. Iniciamos as atividades 
com a elaboração de um memorial descritivo das vivências dos alunos referentes à 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Centramos nossa análise, 
para este estudo, nas experiências relacionadas à educação infantil. A partir da 
leitura dos memoriais, constatamos dois grupos de sujeitos: aqueles que 
frequentaram uma instituição de educação infantil e aqueles que não freqüentaram. 
Os que frequentaram a educação infantil mostraram ter entrado na pré–escola, 
com quatro ou cinco anos, e nenhum deles fez referência à creche, e descrevem 
uma pré–escola preparatória para o ensino fundamental, que tem por objetivo a 
alfabetização. No entanto, o grupo que não frequentou a educação infantil, tendo 
iniciado a sua vida escolar com sete anos de idade ou mais, ao ingressarem na 
escola já estavam alfabetizados ou em processo de alfabetização. Nesses casos, os 
pais assumiram a responsabilidade de alfabetizar os próprios filhos. Mas, por que as 
famílias sentiram a necessidade de preparar as crianças para o ingresso na escola? 
Não seria essa uma responsabilidade da própria escola? Propomo–nos a discutir 
esses entre outros questionamentos suscitados, a partir da escrita das memórias 
dos alunos sobre suas próprias infâncias e o processo de aprendizado da leitura e 
escrita, vivenciados por eles, o que nos trouxe reflexões sobre o papel da educação 
infantil.  
 

            Na socialização dos memoriais no coletivo, momento em que cada um 
expôs suas vivências da infância, suas experiências de aprendizagem e trajetórias 
de vida, ficou evidente que as histórias narradas se cruzavam, que as experiências 
individuais eram também coletivas, vividas por sujeitos nas mesmas condições 
sociais, políticas, históricas e econômicas. Isso significa que as memórias 
individuais representam um fragmento da história de um país ou região e podem 
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            Este trabalho é resultado de uma experiência de estágio realizada com uma 
turma do 5º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins 
- UFT, no campus de Miracema do Tocantins, no primeiro semestre de 2008, com a 
disciplina Projeto da Prática Pedagógica I.[1]  

            Esta disciplina teve como proposta central a elaboração coletiva do projeto 
de pesquisa/estágio, para ser desenvolvido no 6º e no 7º semestres do curso, em 
escolas e creches públicas da região. Foram estabelecidos três objetivos: elaborar 
memorial como etapa inicial ao projeto de pesquisa/estágio; analisar trabalhos 
específicos com referencial na prática educativa e estágio no curso de Pedagogia; 
elaborar o projeto de pesquisa/estágio[2].  

            Seguindo o plano de trabalho, como atividade inicial foi proposta ao grupo 
a elaboração de um memorial descritivo das vivências escolares dos estudantes 
referentes à Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois o estágio 
seria realizado com crianças desta etapa educacional.  



trazer elementos para pensarmos a prática educativa na Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino fundamental. 

            Na análise dos memoriais, observamos que um grupo menor, de uma 
turma de trinta e dois estudantes, havia frequentado instituições de Educação 
Infantil (pré-escola), havendo, portanto, um grupo maior de estudantes que não 
frequentaram a Educação Infantil. No entanto, um fato nos chamou a atenção no 
segundo grupo. Os estudantes relataram que, ao ingressar na escola, com sete 
anos ou mais, já estavam alfabetizados[3]. 

            Nestes casos, as famílias destes estudantes assumiram a tarefa de 
alfabetizar seus filhos antes do ingresso na escola de Ensino Fundamental. Mas, por 
que as famílias estavam preocupadas em alfabetizar as crianças? Não seria a escola 
o local do aprendizado da leitura e da escrita? São estes entre outros 
questionamentos, trazidos pelas memórias da infância dos estudantes do curso de 
Pedagogia, que queremos discutir neste texto.   

            Neste texto, analisamos os memoriais dos estudantes pelos 
questionamentos que as vivências relatadas suscitaram quanto à Educação na 
infância. O estágio dos estudantes do curso de Pedagogia em instituições de 
Educação Infantil é um trabalho que pretendemos discutir em outro momento. 

            Antes de discutir as memórias da infância dos estudantes, apresentamos 
uma breve discussão sobre a memória e sua importância em estudos e pesquisas 
sobre Educação, uma vez, que as memórias são nosso objeto de análise neste 
estudo.   

            Os estudos sobre a memória têm se constituído em interesse no âmbito da 
História. Os sujeitos ganham vida, suas memórias ganham força. As metodologias 
qualitativas, na área das Ciências Humanas e Sociais, por romperem com as formas 
tradicionais de pesquisa, aproximam os pesquisadores das pessoas. Provocam uma 

Sobre Memória e Educação 

  

            Queremos destacar a importância da memória e a contribuição dos 
memoriais, suscitando memórias da educação na infância, na formação dos 
estudantes, futuros professores/pesquisadores, como um recurso que possibilita 
trabalhar elementos da história social vivenciada pelos próprios sujeitos. 

            A memória pode ser compreendida como uma forma de resgatar o 
passado, mas esse se torna presente, pois possibilita trazer da mente, onde são 
armazenados fatos, informações e conhecimentos registrados ao longo de toda a 
vida do ser humano. A memória é a capacidade que o ser humano possui para 
guardar aquilo que o tempo levou, ou seja, o passado, salvando-o da perda total do 
esquecimento. É a partir da memória que podemos reviver experiências e 
conhecimentos adquiridos com o passar do tempo, os quais nos possibilitam uma 
reflexão sobre erros e acertos que fizemos até então, ou seja, são lembranças e 
recordações do passado (CHAUI, 1999).  

            Para Chauí (1999:130), "a memória não é um simples lembrar ou recordar, 
mas revela uma das formas fundamentais de nossa existência que é a relação com 
o tempo, e, no tempo, com aquilo que está invisível, ausente e distante, isto é, o 
passado".  



valorização do singular, dos relatos pessoais, das testemunhas confiáveis, através 
da história oral, das biografias, dos registros escritos ou dos iconográficos 
(DEMARTINI, 2006). 

            Podemos perguntar: quais estudos sobre memória e educação têm sido 
realizados? Qual a importância da memória para a educação?  

            Demartini (2006) considera que a memória é um fenômeno construído 
social e individualmente. Que a própria sociedade é um sistema funcional dotado de 
uma memória geradora e regeneradora, que é a educação. Confundem-se a 
educação e a memória social. A educação está presente em todas as dimensões da 
vida humana e a memória social remeteria a todas elas. 

            No caso das memórias sobre educação, certamente as possibilidades que 
se colocam aos pesquisadores são inúmeras. As memórias na educação podem 
referir-se a situações e a processos em parte distintos: educação escolar, a 
educação não-formal ou extra-escolar (atividade educacional organizada e 
sistemática, fora do sistema formal de ensino) e a informal ou difusa. 

            Segundo Demartini (2006: 284): 

Podemos trabalhar com os relatos/memórias de pessoas ao longo de toda sua vida, 
ou apenas referentes a suas vivências/experiências em algumas instituições; 
teríamos memórias de situações de aprendizagem realizadas em casa, no trabalho, 
pelos meios de comunicação de massa, em grupos de lazer e na escola - as 
memórias sobre a educação escolar representariam neste caso, uma das dimensões 
das memórias sobre educação possíveis.  

            Para a autora, os estudos sobre educação têm focalizado principalmente as 
memórias referentes à educação escolar, no passado ou no presente. Muitos 
pesquisadores, quando tratam das memórias da educação, voltam-se mais para os 
vários tipos de instituições escolares e para os sujeitos a elas ligados, sendo pouco 
explorada a memória social/educacional para além dos muros das instituições 
escolares, assim como as várias dimensões constituintes das situações de 
aprendizagem envolvendo professores e estudantes nos diversos contextos e 
espaços. 

            Na sequência, apresentamos uma discussão das memórias do aprendizado 
da leitura e da escrita em espaços escolares, na pré-escola e também em espaços 
extra-escolar, neste caso na família ou sob sua responsabilidade.  

  

Memórias da Infância 

            Quanto às memórias da infância e experiências vividas pelos estudantes do 
curso de Pedagogia, apresentamos, inicialmente, uma discussão dos relatos dos 
estudantes que frequentaram a pré-escola, considerando que nenhum deles fez 
referência à creche, e, num segundo momento, discutimos as memórias daqueles 
que não frequentaram a Educação Infantil. No caso deste grupo, esperávamos que 
falassem sobre suas brincadeiras, modos de vida, vivências na família, na 
comunidade e com outras crianças. Mas, para nossa surpresa, os relatos retratam 
histórias de alfabetização em espaços extra-escolar. Neste caso, a família assumiu 
para si a tarefa de alfabetizar os filhos antes de enviá-los a escola.   



Memórias da Infância dos Estudantes que Frequentaram a Educação 
Infantil 

            

            Os relatos dos estudantes que foram à pré-escola mostram claramente 
qual era o objetivo desta escola: alfabetizar as crianças. Mostram, também, o 
interesse dos pais pela pré-escola como forma de preparar a criança para o 
ingresso na escola de Ensino Fundamental. Este fato evidencia que a escola 
obrigatória requer um nível de preparo para o ingresso, que as crianças passem 
pela pré-escola, que sejam pré-escolarizadas antes de ingressar na escola. Embora 

Os estudantes que durante a infância frequentaram a Educação Infantil 
(pré-escola) o fizerem no período entre 1990 a 1992, com a idade de 4 ou 5 anos. 
Nenhum deles fez referência à creche em seus relatos. Encontramos duas crianças 
de escola particular, uma de escola rural, e as demais, de escola pública. 

            Um dos estudantes de escola particular veio de um Estado vizinho, da 
cidade de Goiânia; a estudante de escola rural frequentou a escola a partir dos 4 
anos, mas não era matriculada, por ser uma escola de Ensino Fundamental. Como 
não havia pré-escola onde morava, sua família solicitou à professora permissão 
para que a filha frequentasse a escola. Vejamos um trecho do memorial: 

O meu primeiro contato com o mundo escolar foi aos 4 anos de idade, numa 
pequena escola rural chamada Santa Isabel, situada em nossa fazenda onde morei 
maior parte de minha infância. Ali fui alfabetizada por minha tia, que era professora 
da escola, mas não estava matriculada, pois não tinha idade suficiente para 
ingressar na escola, mas eu queria muito estudar como meus irmãos mais velhos e 
ela deixou. (Marta) 

            Este relato mostra que, embora não tivesse idade para ser matriculada na 
escola, esta estudante, quando criança, foi alfabetizada, aprendeu a ler e a 
escrever, tendo se interessado pela escola e pelos estudos por conta própria. A 
maioria dos estudantes relatou o processo de alfabetização vivenciado na pré-
escola e o interesse dos pais em colocá-los na escola o mais cedo possível, 
antecipando o ingresso na escola (pré-escola) para que fossem preparados - 
alfabetizados - para a escola de Ensino Fundamental. Entendemos que as famílias 
acreditavam que, assim, as crianças não teriam muitas dificuldades para 
aprenderem a ler e se adaptarem ao ambiente escolar, como mostram os relatos: 

Comecei minha carreira de estudante aos quatro anos de idade, em 1991, em uma 
escola particular, onde pude ter uma noção do âmbito escolar. Os meus pais 
achavam necessário ter uma base para me preparar para o processo de 
alfabetização. (João) 

Iniciei minha vida escolar aos quatro anos de idade, em 1991, numa escola 
municipal em uma cidade do interior do Tocantins, Aparecida do Rio Negro, em 
uma escolinha (particular) de alfabetização que era parecida com  uma creche, pois 
aprendíamos brincando.  Quando fui para o 1º ano eu já sabia ler. (Aparecida) 

Aos cinco anos iniciei meus estudos em uma escola municipal parecida com uma 
creche só que o nome da escola era Jardim. Meus pais achavam necessário me 
preparar para entrar na escola. (Raquel) 

Em 1992, estava com quatro anos e comecei a frequentar a escolinha Tia Luzia 
Machado Miranda, sendo ela municipal. Nós brincávamos, tínhamos um caderno de 
pintura e a cartilha para a minha professora, que se chamava Santana, tomar a 
leitura. (Edilma) 



saibamos que não é, e que também nunca foi obrigatório estar alfabetizado para 
ingressar no Ensino Fundamental ou mesmo frequentar a pré-escola, esta questão 
parece estar posta, como condição de garantia do sucesso escolar das crianças.  

A crescente expansão de vagas na Educação Infantil no Brasil nos últimos anos 
teria relação com a necessidade sentida pelas famílias e pela escola de preparar a 
criança para o ingresso no Ensino Fundamental? Poderia o Ensino Fundamental de 9 
anos ser entendido como o momento em que a escola, efetivamente, assume a 
alfabetização da criança com 6 anos de idade, o que anteriormente ficava a cargo 
da família, pois não havia vagas para todos na pré-escola? 

Os relatos orais que obtivemos evidenciam que as crianças não eram elementos 
passivos nesta demanda por ensino, mas, ao contrario, eram até agentes deste 
processo. Esta temática está presente em várias biografias, havendo assim uma 
correspondência entre o que está nas memórias destes adultos e os temas atuais 
de estudos sobre a infância. As biografias construídas de pessoas pertencentes a 
diferentes grupos étnico-sociais permitem verificar como já havia entre as crianças, 
mesmo em lugares onde não havia escola, uma representação sobre a 

Memórias da Infância dos estudantes que não frequentaram a Educação 
Infantil 

            O grupo de estudantes que não frequentou a Educação Infantil foi à escola 
pela primeira vez com 7 anos de idade ou mais. Mas, ao ingressar na escola, a 
maioria já estava alfabetizada ou em processo de alfabetização, pois a família 
assumiu a responsabilidade de preparar os filhos para o ingresso na escola. 

            Faço a descrição de algumas vivências relatadas, que melhor podem 
esclarecer-nos a respeito:  

Durante os anos iniciais da minha vida, e mais precisamente com 5 e 6 anos de 
idade, fui educada na minha casa, a partir das tarefas dos meus irmãos mais velhos 
que já frequentavam a escola regular. A minha mãe me ensinava porque achava 
necessário ter uma base com relação à leitura e à escrita antes de ir para a escola, 
sendo assim, ainda com 6 anos de idade, fui para a escola, na qual fui matriculada 
no 1° fraco, mas, por saber já o básico, fui transferida para o 1° forte. (Marilene) 

Havia sido alfabetizada em casa, por minha mãe e minha irmã que já estava 
frequentando a escola há um certo tempo. Com o auxílio da cartilha ABC e outros 
livros, me ensinaram o alfabeto, os números, a tabuada, a escrever o meu nome e 
ler algumas palavras e até textos pequenos. Tive esse contato com a leitura e a 
escrita antes de ir para a escola para não ter tanta dificuldade como teve minha 
mãe no processo de aprendizagem. No ano de 1994 ingressei na escola, com 7 
anos de idade. (Rosa) 

            Na família, especialmente a mãe ficou encarregada de preparar a criança 
para o ingresso na escola, entre outros cuidados. Em nenhum dos relatos o pai é 
retratado exercendo esta função. Porém, os dois relatos acima mostram que, além 
das mães, os irmãos, ou seja, as crianças também participavam deste processo. O 
aprendizado da leitura e da escrita se dava entre as próprias crianças.  

            Demartini (2006) realizou uma pesquisa sobre as memórias de velhos 
mestres que lecionaram em fazendas, vilas, cidades do interior e da capital, antes 
de 1937 no Estado de São Paulo. As biografias levantadas pela autora levaram ao 
questionamento de formulações da História da Educação brasileira e as 
representações sobre a criança e a educação neste período: 



aprendizagem da leitura e da escrita; as crianças eram muitas vezes agentes do 
processo de aprendizagem, na medida em que ensinavam umas às outras, ou em 
que providenciavam sua própria alfabetização (DEMARTINI, 2006: 288). 

            A pesquisa de Demartini (2006) mostra grande valorização do estudo 
existente entre várias categorias rurais, já anteriormente aos processos de 
urbanização e industrialização no Estado de São Paulo, contrariando a ideias de que 
as populações rurais não se interessam pelos estudos e mostrando as estratégias 
utilizadas por estas comunidades para suprir a falta de escolas: a leitura e a escrita 
sendo providenciadas pelas próprias crianças, fora das escolas.  

            Entre os estudantes do curso de Pedagogia que viveram a infância em 
áreas rurais, o interesse pela leitura e pela escola também fazia parte de suas 
vidas, como relatado nos memoriais: 

A mãe, apesar de ter estudado somente até a 3ª série, tinha uma enorme 
preocupação em adquirir novos conhecimentos, desta forma se ocupava da leitura 
de livros que trazia da cidade, os quais eram emprestados ou doados por pessoas 
amigas. Um outro ponto era o gosto pela leitura de romances que a mesma 
possuía. E assim tudo o que lia repassava para seus filhos. Ensinava o alfabeto, 
depois as palavras. Quando fui para a escola na cidade já estava alfabetizada e 
tinha 10 anos. (Lucia) 

Quando fui à escola pela primeira vez tinha 8 anos, mas já estava quase 
alfabetizada, pois a minha mãe nos ensinava, ela não sabia muito, pois estudou 
somente até a quarta série do primário, mas o pouco que ela sabia passava para 
seus filhos. Nós morávamos na fazenda e para estudar tínhamos que ir para a 
cidade de Itacajá - TO. Antes de ir para a escola, a mãe ensinou o alfabeto, ensinou 
os números, a tabuada. Era a própria mãe que confeccionava o alfabeto e passava 
os exercícios. (Marisa) 

            Temos ainda um caso diferenciado do demais, por não ser mãe a 
responsável pelo ensino da leitura e da escrita à criança: uma família que contratou 
um professor particular para preparar o filho para o ingresso na escola. 

Lembro o primeiro dia que tive contato com o estudo, minha alfabetização começou 
por volta dos meus 6 anos de idade na casa de um velho professor aposentado, que 
dava aula particular para 10 crianças, tendo como material didático a cartilha do 
ABC, mas ele também ensinava o básico das outras disciplinas que se estuda na 
escola. O fato dos meus pais terem estudado até a 4ª série, na fazenda, acharam 
necessário que, antes de eu ir para escola, já tivesse um contato com a leitura e a 
escrita para não ter dificuldades como eles. No ano seguinte fui para a escola fazer 
a 1ª série. (Maria) 

            Em primeiro lugar, estes relatos das memórias da infância dos estudantes 
mostram a importância da escola para as crianças e suas famílias. Embora as 
memórias datem do início da década de 1990, contestam a tese tão comumente 
aceita sobre o desinteresse dos pais pela vida escolar de seus filhos. Outros estudos 
sobre esta temática certamente serão relevantes. 

            As memórias dos estudantes que não frequentaram a pré-escola e foram 
alfabetizados pela família nos levam a questionar as relações estabelecidas 
historicamente entre a família e a escola na educação das crianças. Ensinar a ler e 
a escrever compete à família ou à escola? Por que as famílias assumiram esta 
responsabilidade em alguns momentos da História da Educação brasileira? Que 
escola de Ensino Fundamental é essa que nós temos? Uma escola que parece 



estabelecer pré-requisitos para o ingresso ou talvez para a permanência das 
crianças na instituição? A pré-escola, no Brasil, teria sido pensada a partir das 
necessidades da criança ou como condição para existência/permanência do modelo 
escolar existente? Quais as relações entre a expansão da Educação Infantil nos 
últimos anos e as necessidades sentidas pelas famílias já a algumas décadas de 
preparar as crianças para o ingresso na escola?  

Atualmente, no Brasil, a Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação 
Básica a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 
1996 (LEI Nº 9.394/96). Em 2006, a Lei n. 11.274 alterou os artigos. 29, 30,32 e 
87 da LDB, evidenciando a duração do Ensino Fundamental de 9 anos, com 
matrícula obrigatória a partir dos seis anos. Estas medidas legais alteram, ao 
menos em parte, o cenário descrito nos memórias dos estudantes do curso de 
Pedagogia/futuros professores de crianças. Com a obrigatoriedade do Ensino 
Fundamental de nove anos, a criança com seis anos deve frequentar a escola. 

            O que sabem os professores do Ensino Fundamental sobre a criança e suas 
necessidades? Sobre a importância do brinquedo na aprendizagem infantil? E os 
professores de Educação Infantil, o que aprenderam sobre as práticas de 
alfabetização e letramento? Além da escrita, quais outras linguagens têm sido 

Considerações finais 

            As memórias dos estudantes do curso de Pedagogia de Miracema do 
Tocantins - UFT trouxeram questionamentos sobre as práticas educativas 
desenvolvidas com as crianças. Mostram haver correspondência entre as memórias 
da infância e os temas atuais na educação da criança. 

            As memórias sobre educação são importantes na formação de professores, 
pois permitem a discussão da atuação dos professores a partir de uma perspectiva 
histórica que possibilita o esclarecimento de questões atuais, assim como fornecem 
elementos para um melhor conhecimento do exercício da profissão docente. 

            Além das memórias da educação do passado é importante, também, o 
registro das práticas atuais. Como nós professores estamos lidando com nossas 
memórias sobre educação? Será que estamos registrando? De que modo? Já 
pensamos sobre sua importância em nossa formação e atuação?  

            Fala-se muito nos dias atuais sobre a ausência da família na educação dos 
filhos ou sobre a não participação dos pais na escola. Mas o que conhecemos sobre 
a educação veiculada pelas diferentes famílias? As memórias dos alunos, pais e 
professores podem ser importantes fontes de informação. 

            As memórias da infância dos estudantes de Pedagogia, tanto daqueles que 
foram alfabetizados na pré-escola quanto daqueles que foram alfabetizados pela 
família nos levam a questionar as práticas de alfabetização desenvolvidas com as 
crianças.  

            Qual a melhor idade para que ocorra a alfabetização? Qual a melhor forma 
de trabalhar a escrita e a leitura com crianças? Uma criança de cinco a seis anos 
que está numa turma de pré-escola (Educação Infantil) ou no 1º ano do Ensino 
Fundamental não continua sendo a mesma criança? O que muda neste caso? Quem 
deve alfabetizar: a pré-escola ou a escola? A Educação Infantil ou ao Ensino 
Fundamental? A quem interessa a alfabetização cada vez mais precoce das crianças 
hoje? 



contempladas nos cursos de formação dos professores? O que sabem os 
professores sobre artes, música, linguagem corporal, o lúdico? 

            Os estudantes do curso de Pedagogia, futuros professores, relataram uma 
infância profundamente interessada pela escola, crianças ativas que queriam 
aprender a ler e a escrever, mesmo quando não podiam ir à escola. Que 
significados teriam estas questões para a prática educativa com crianças? E as 
crianças com as quais nós professores trabalhamos, o que podemos aprender com 
elas? 

            Não temos aqui a pretensão de buscar respostas para os questionamentos 
que foram levantados a partir das memórias dos estudantes do curso de Pedagogia. 
Muitas outras reflexões poderiam ainda ser feitas pela riqueza dos relatos que 
obtivemos. Queremos evidenciar a importância de estudos sobre Memória e 
Educação nos cursos de formação de professores. Tanto as memórias da infância e 
dos momentos de aprendizagem, quanto aquelas referentes às práticas educativas 
daqueles que já são professores. 

            As memórias relatadas pelos estudantes sobre o processo de alfabetização 
trazem uma reflexão sobre a educação da criança de zero a seis anos e também 
sobre a educação da criança de seis a dez anos. Também falam da importância da 
família e da escola neste processo.  

            Sabemos que o contato da criança com o mundo da escrita se inicia em 
casa e em outros espaços, uma vez que vivemos em uma sociedade letrada. Mas 
não deve ser da família e nem da Educação Infantil a responsabilidade pela 
alfabetização da criança, embora ela possa acontecer de forma espontânea nestes 
espaços. A educação da criança de zero a dez anos deve ser entendida como um 
processo contínuo e todos aqueles que trabalham com crianças desta faixa etária 
devem buscar conhecer melhor as crianças e as formas de produção de saberes 
nesta faixa etária.  
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[1] Este trabalho foi realizado com a colaboração das estudantes do curso de 
Pedagogia de Miracema do Tocantins - UFT: Edilene Neres dos Santos, Edislânia da 
Silva Lourenço, Fernanda da Cruz Santos e Seidiane Bezerra dos Santos 

[2] Para conhecer uma proposta de estágio do curso de Pedagogia de Miracema do 
Tocantins - UFT, ver: LIMA (2008).  

[3] Optamos por usar o termo Alfabetização, mas consideramos que o Letramento 
é um conceito complementar e não antagônico ao conceito de alfabetização, como 
discute Britto (2005). 


