
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE LITORAL NORTE - OSÓRIO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA: LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

ALICE REJANE DA SILVA GAMA 

 

 

 

 

 

 

ERA UMA VEZ... A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

FORMANDO LEITORES CRÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSÓRIO 

2021 



 

ALICE REJANE DA SILVA GAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA UMA VEZ...A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

FORMANDO LEITORES CRÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para a 
obtenção do título de licenciada em 
Pedagogia na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientadora: Profª Drª Lisiane A. Ramos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSÓRIO 

2021 



 

  

Catalogação de Publicação na Fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  Ficha catalográfica elaborada por Laís Nunes da Silva CRB 10/2176 

 G184e     Gama, Alice Rejane da Silva. 
   Era uma vez…a contação de histórias na Educação Infantil [ ;: ] 

criando leitores críticos / Alice Rejane da Silva Gama. – Osório, 2021.  
59 f. 

 
Orientadora: Prof.ª. Drª. Lisiane A. Ramos. 

 
Monografia (Graduação) – Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, Curso de Licenciatura em Pedagogia, Unidade em Osório, 
2021.      

                         

 
      1. Hora do conto. 2. Atividades lúdicas. 3. Educação infantil. 

I. Ramos, Lisiane A. II. Título. 
 

         

 



ALICE REJANE DA SILVA GAMA 

 

 

 

 

ERA UMA VEZ...A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

FORMANDO LEITORES CRÍTICOS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para a 
obtenção do título de licenciada em 
Pedagogia na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 

 

Orientadora: Profª Drª Lisiane A. Ramos 

 

Aprovada em: 01/07/2021 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Profa. Dra. Lisiane Acosta Ramos (Orientadora) 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

 

Profa. Dra. Carolina Gobbato 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

 

Prof. Me. Charles Klemz 

Faculdades EST 

 

 

OSÓRIO 

2021 



Aos examinadores: 

 

Este trabalho está formatado segundo “HENTGES, C. da S. de L. et al. Manual de 

Trabalhos Acadêmicos e Científicos: Orientações Práticas à Comunidade 

Universitária da UERGS. Porto Alegre: UERGS, 2019. 109p.”. O mesmo é baseado 

nas normas da ABNT. Foi considerada ainda a atualização da ABNT 6028 de 

18/05/2021. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu esposo e meus filhos 

por sempre apoiarem nas minhas escolhas e se 

orgulharem tanto de mim. 

Meu esposo, em especial, que sempre me ajudou a 

não desistir e me incentivou em cada etapa concluída. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer primeiramente a Deus por não escolher os capacitados, mas 

capacitar seus escolhidos, pois a cada dia tive mais certeza de que ele foi me 

capacitando e colocando anjos na minha vida. Um destes anjos chama-se Profa. Dra. 

Carolina Gobbato, coordenadora do curso de Graduação em Pedagogia - Licenciatura 

2021, que não media esforços, não tinha hora, fim de semana para nos ajudar em 

todas as nossas demandas, pessoa de um coração enorme que as vezes esquece de 

si para cuidar do próximo. 

Meu outro anjo, minha orientadora Profa. Dra. Lisiane Acosta Ramos que lutou, 

estudou, se desafiou muito com meu tema e teve paciência, me viu chorar, desabafar, 

segurou minha mão e disse tu vais conseguir, ela é linda, maravilhosa, traz uma paz, 

uma energia positiva, pessoa ímpar. 

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) por esta 

oportunidade, ao Prof. Me. Charles Klemz por aceitar fazer parte da minha banca e 

dedicar seu tempo a leitura desta monografia. 

Minha filha Brenda que quando fui aprovada em 2017, eu não tinha como 

comprar os materiais para ir para faculdade, nunca vou esquecer que ela me levou na 

loja e disse que ia investir no meu futuro. Meus filhos Bruna e Emerson, pois sei o 

quanto se orgulham e acreditam em mim. 

Teve uma pessoa que sempre orou muito e torceu para eu ser uma professora, 

embora dizer que a profissão que combinava comigo era a de delegada. Queria me 

ver formada, mas Deus o levou. Não posso deixar de citar pois, se ele estivesse aqui, 

estaria ao meu lado acompanhando tudo, "meu pai" João (in memoriam). 

Mas o maior agradecimento deixei por último, foram tantos choros que ele 

aguentava, reclamações, dormir noites sozinho, levantar-se no frio para me buscar na 

parada, investiu muito, acreditou em mim, me fortaleceu, mas acima de tudo não me 

deixou desistir. A ele, meu amor, esposo, Gilberto Gama meu muito obrigado. 

  



 

RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso, tem como título “Era uma vez... a contação 

de histórias na Educação Infantil formando leitores críticos”, tem como objetivo 

analisar ações desenvolvidas durante o ano de 2018 e que tinham por finalidade o 

incentivo à leitura de forma lúdica e atrativa às crianças, dentro de uma perspectiva 

de construção de criticidade. Estas atividades ocorreram em um período de estágio 

extracurricular da autora em uma instituição de Educação Infantil do município de 

Tramandaí/RS. Por se tratar de uma instituição com muitos atrativos, foi 

surpreendente que uma simples leitura tenha chamado tanto a atenção das crianças. 

A partir desta vivência foi instituída a “Hora do Conto” e foram criados os materiais e 

recursos, que são apresentados nesta monografia, e que tinham a finalidade de dar 

suporte a esta ação. As propostas surgiram através de demandas da turma, tornando 

necessária a abordagem sobre valores e normas de conduta social, sempre 

respeitando a fase de desenvolvimento das crianças e fazendo o uso da ludicidade. 

Objetivou-se, ainda, propor novas vivências para a “Hora do Conto”, a serem 

desenvolvidas em oportunidades futuras. A metodologia utilizada na primeira parte da 

monografia foi o Relato de Experiência (RE) (JARA, 2012; DALTRO e FARIAS, 2019), 

enquanto para a segunda partiu-se para uma revisão narrativa (CORDEIRO et al., 

2007) da literatura infantil brasileira. A partir desta revisão, selecionou-se obras para 

as quais foram elaboradas propostas de atividades pedagógicas para serem 

desenvolvidas na Educação Infantil em oportunidades futuras. Considerando a 

importância da leitura e sua atribuição à Educação Infantil, fica evidente a grande 

importância desta para o desenvolvimento das crianças nas práticas pedagógicas 

aproximando-se, pelo menos em parte, do que indicam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: hora do conto; atividades lúdicas; Educação Infantil. 

  



ABSTRACT 

 

The undergraduate thesis, entitled "Once upon a time... storytelling in early childhood 

education training critical readers", aimed to analyze activities developed during the 

year 2018 and which intended to encourage reading in a playful and attractive way for 

children, within a perspective of building criticality. These activities took place during 

the author's internship period at a Child Education institution in the city of 

Tramandaí/RS. It is an institution with many attractions. However, it was surprising that 

a simple reading activity caught the children's attention so much. From this experience 

the “story time” was established and materials and resources, presented in this 

monograph, that were intended to support this action, were created. The proposals 

came from the demands of the class, making it necessary to approach values and rules 

of social conduct, always respecting children development stage and using 

playfulness. The objective was also to propose new activities for “story time” to be used 

in future opportunities. The methodology used in the first part of the monograph was 

the Experience Report (ER) (JARA, 2012; DALTRO and FARIAS, 2019), while the 

second part was based on a narrative review (CORDEIRO et al., 2007) of the Brazilian 

children's literature. From this review, works were selected for elaborating proposals 

for pedagogical activities to be developed in Early Childhood Education in the future. 

Considering the importance of the reading and its attribution to early childhood 

education, it is clear the great significance of this activity to the development of children 

in pedagogical practices, getting close, at least in part, to what the National Curriculum 

Guidelines for Early Childhood Education indicates. 

 

Keywords: story time; recreational activities; Child Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade do mundo atual e o espaço dado à tecnologia estão fazendo com 

que os livros de literatura não sejam tão procurados e utilizados dentro e fora de sala 

de aula. Esta realidade dificulta muito ao educador fazer com que o aluno tome gosto 

pela leitura e pelo livro em si. 

A contação de história faz com que a criança “viaje” por um mundo que ela não 

conhece, podendo assim se transportar de um lugar para o outro, usando o mundo 

imaginário das histórias e livros a elas apresentados. 

 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 
ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os 
sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida 
real (RODRIGUES, 2005, p. 4). 

 

A contação de histórias é um momento mágico que envolve a todos em uma 

atmosfera de fantasia. O professor estabelece com as crianças um clima de 

cumplicidade que existia na época dos antigos contadores que, ao redor do fogo, 

narravam costumes e valores do seu povo para o restante do grupo. Agora os 

contadores são os professores, elo entre as crianças e os livros. O ato de contar 

histórias é próprio do ser humano, e o professor pode apropriar-se dessa 

característica e transformar a contação em um importantíssimo recurso de formação 

do leitor (PENNAC, 1993). “É preciso ensinar a gostar de ler. [...] com prazer, isto é 

possível, e mais fácil do que parece” (VILLARDI, 1997, p. 2). A escolha dos livros para 

a contação de histórias é muito importante, pois é com eles que se pretende acessar 

o mais profundo que há em cada ouvinte, e assim gerar o “encantamento” pela 

literatura. 

 
Chegaram ao seu coração e à sua mente, na medida exata do seu 
entendimento, de sua capacidade emocional, porque continham esse 
elemento que a fascinava, despertava o seu interesse e curiosidade, isto é, o 
encantamento, o fantástico, o maravilhoso, o faz de conta (ABRAMOVICH, 
1997, p. 37). 
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Aquele momento que envolve sentimentos de saber o desenvolver da história, 

o mundo da imaginação, a espera pelo final que queremos ou imaginamos que terá, 

cada detalhe, os mistérios que encantam o desenvolver da contação. 

Quando dei início aos meus estudos na Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (Uergs), após longos anos afastada do mundo acadêmico, e sem noção de 

como seria voltar a sala de aula, fui pensando que encontraria uma sala com um 

quadro cheio de temas para copiar, mas não foi bem assim! 

Encontrei professores que indicaram leituras, livros e apostilas, algo tão 

esquecido no meu mundo de até então. Eu estava fora das salas de aula fazia muito 

tempo, mesmo sendo formada em magistério. 

Na faculdade muitas cadeiras são importantes e se fizeram mais ainda, para 

minha aprendizagem. Dentro destes quatros anos tive muitas cadeiras que fizeram 

toda diferença para minha aprendizagem, para meus estágios e inclusive para 

construção desta monografia, tais como: Teorias de Ensino de Língua Materna, 

Organização do Cotidiano e Ação Pedagógica na Educação Infantil, Linguagem, 

Oralidade e Cultura Escrita na Educação Infantil, Docência, Formação, Identidade e 

Contemporaneidade. 

Fui realizar um estágio extracurricular e vi que a tecnologia e outros atrativos 

haviam tomado realmente o espaço do livro dentro da sala de aula. Encontrei crianças 

que tinham tantos estímulos que realmente ali o livro parecia não fazer falta. Na 

entidade em que eu fazia estágio, havia academia, brinquedoteca, pracinha interna e 

externa, casa da praia, ginástica à beira mar, sala de TV, uma ampla sala de aula com 

muitos jogos e todo tipo de material à disposição do aluno. Lembrei-me da minha 

infância, época em que eram poucos os recursos na escola. Mas quando iniciei o 

antigo “prézinho”, os livros estavam presentes em todas as aulas e as histórias faziam 

parte de todas as atividades que ganhávamos para realizar. 

A escolha do tema desta monografia partiu de aprendizagens acadêmicas 

sobre a importância da leitura na Educação Infantil e de como nos dias atuais esta 

prática está sendo deixada de lado, mas também pela possibilidade de, através das 

histórias infantis, construir cidadania. 

De acordo com Folha (2013, p. 28): 
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O ambiente escolar é um espaço de convivência comunitária e está propenso 
a problemas e conflitos dada a sua diversidade cultural, sendo comum às 
vivências dos professores, funcionários, administradores e dos próprios 
colegas, além dos familiares, comunidade em geral. A criança entra em 
contato com uma diversidade de crenças, juízos e valores que acabam 
interferindo em sua formação. Acreditamos que uma intervenção de forma 
sistemática a partir das abordagens direta e indireta utilizadas para o 
desenvolvimento do trabalho em valores humanos poderá contribuir para a 
formação de virtudes, possibilitando a interação e a vivenciar práticas de 
autoconhecimento e a convivência em grupo que irão possibilitar ao aprendiz 

fazer suas próprias escolhas. 

 

A escola é, como afirma a autora, um espaço rico em interações e em 

aprendizados, sendo, portanto, o espaço ideal para se trabalhar valores, em especial 

se nesta abordagem onde se parta da leitura de obras da literatura infantil. 

A importância da leitura na Educação Infantil, a reflexão de como atualmente 

está sendo deixada de lado, mas também pela possibilidade de, através das histórias 

infantis, construir cidadania, são as principais proposições do presente estudo.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Pode-se, através de atividades como a “Hora do Conto”, formar leitores críticos 

desde a Educação Infantil? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar práticas de contação de histórias realizadas com crianças pequenas 

em uma escola do litoral norte gaúcho, compreendendo sua importância na formação 

do leitor desde a Educação Infantil. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Compreender como o desenvolvimento de estratégias pedagógicas podem 

enriquecer o momento da contação de histórias na Educação Infantil; 

➢ Entender como acontece a aproximação das crianças com importantes questões 

sociais a partir do universo lúdico da leitura; 

➢ Elaborar uma proposta metodológica sobre contação de histórias, analisando sua 

importância na Educação Infantil; 

➢ Propor metodologias de uso para cinco livros de literatura infantil para atividades 

futuras. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com base na escassez da leitura e contação de histórias verificada em uma 

turma da Educação Infantil em uma escola particular no Município de Tramandaí, 

salientou-se a importância que esta experiência poderia trazer para as crianças da 

mesma. 

Percebeu-se através de observações junto a este grupo a necessidade da 

elaboração de uma proposta metodológica sobre o assunto, como forma de apoio aos 

professores regentes da turma por parte da estagiária, a fim de instigar nas crianças 

a vontade de ser um futuro leitor. 

Acredita-se que cabe ao professor o papel de mediador, realizando uma 

parceria consciente com os pais, reconhecendo a necessidade da leitura desde cedo, 

sendo assim, a escola torna-se uma parceira fundamental na inserção da criança 

neste universo simbólico, em que a leitura em voz alta mostra que as marcas gráficas 

no papel também comunicam algo para as elas. É na infância que todos os hábitos se 

formam, por isso a importância de formar leitores desde pequenos.  

A escolha intencional de obras que abordam temas importantes que refletem 

na qualidade do convívio social foi se aprofundando no decorrer das atividades, a 

partir de necessidades demandadas pela própria turma. 



14 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL E BASES LEGAIS 

 

No contexto brasileiro, o tipo de atendimento das crianças era marcado pelas 

diferenciações em relação às classes sociais, sendo as mais pobres vinculados aos 

órgãos de assistência social, e para as crianças mais abastadas, voltado às práticas 

escolares. Conforme citado no Parecer CNE/CEB no 20/2009. 

Refletia-se uma fragmentação nas concepções sobre educação das crianças 
em espaços coletivos, compreendendo o cuidar como atividade meramente 
ligada ao corpo e destinada às crianças mais pobres, e o educar como 
experiência de promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos 
socialmente privilegiados. Para além dessa especificidade, predominou 
ainda, por muito tempo, uma política caracterizada pela ausência de 
investimento público (BRASIL, 2009, p. 1). 

 

A partir de movimentos nacionais e internacionais ao atendimento à infância, 

iniciado em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e instituído no país pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sob a Lei no 8.069/90 (BRASIL, 1990), 

tornou-se referência para os movimentos sociais de “luta por creche” e orientou a 

transição do entendimento da creche e pré-escola como um favor aos socialmente 

menos favorecidos para a compreensão desses espaços como um direito de todas as 

crianças à educação, independentemente de seu grupo social (BRASIL, 2009). 

Todavia, somente com a promulgação da Constituição Federal em 1988, se 

concretizou o atendimento em creches e pré-escolas com o reconhecimento da 

Educação Infantil como dever do Estado com a Educação. De acordo com Oliveira 

(2012): 

 

Lutas pela democratização da escola pública, somadas a pressões de 
movimentos feministas e de movimentos de luta por creches, possibilitaram 
a conquista, na Constituição de 1988, do reconhecimento da educação em 
creches e pré-escolas como um direito da criança e dever do Estado a ser 
cumprido nos sistemas de ensino (p. 115). 

 

O art. 208, desta lei destaca que: o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: “[...] IV-Atendimento em creche e pré-escolas às 
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crianças de zero a seis anos de idade [...] posteriormente revogada para até 5 (cinco) 

anos de idade pela Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006” 

(BRASIL, 1988). Ainda, a Constituição Federal vigente (BRASIL, 1988), assegura a 

Educação como um dever do Estado, sendo este um Direito Social para todos, de 

forma gratuita, bem como para aqueles que não tiveram acesso na idade regular, 

conforme o  

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: Inciso I: Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; Inciso IV: 
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 
idade (p. 124). 

 

Posterior a essa determinação, na década de 1990, com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional em 1996, Lei no 9.394/96, reorganiza-se a Educação 

Básica, e estabelece-se a Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica 

que compreende atendimento de crianças do zero aos seis anos. Atualmente é 

destacado em seu art. 29, na redação dada pela Lei no 12.796, de 2013, que: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade (BRASIL, 2013). 

 

Oliveira (2012, p. 117) menciona a importância dessa lei, que segundo a autora 

foi “uma conquista histórica que tira as crianças pequenas pobres do seu 

confinamento em instituições vinculadas à assistência social”. A Educação Infantil, 

primeira etapa da Educação Básica (BRASIL, 1996), objetiva complementar a ação 

da família e da comunidade, visando o desenvolvimento da criança, respeitando todas 

as suas especificidades. 

A Educação Infantil torna-se extremamente importante para o desenvolvimento 

integral da criança, contemplando os âmbitos: sociais, cognitivos e afetivos. Em 

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996, p. 22) cuja redação diz  
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Art. 30. A educação infantil será oferecida em: Inciso I- creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; Inciso II- pré-escolas, 
para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

 

No ano de 2009, a Resolução CNE/CEB no 05/09, que fixa as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Nacional, reúne princípios e fundamentos para a 

Educação Infantil para que se organizem as propostas pedagógicas, bem como o 

currículo. Nesta normativa, conforme proposto, o currículo é concebido como: 

 

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 (BRASIL, 2009). 

 

Dentro desses princípios educativos, inserem-se as propostas pedagógicas, 

que, a partir das práticas que compõem o currículo, o qual, devem ter “como eixos 

principais as interações e brincadeiras” conforme proposto nas DCNEIS, garantindo 

experiências que: a) promovam às crianças o conhecimento de si e a expressão de 

sua individualidade e conhecimento de mundo, b) o conhecimento das diferentes 

linguagens) experiências de convívio com diferentes gêneros textuais, d) contextos de 

medidas, formas e espaço temporal, e) noções de cuidado pessoal, f) incentivo à 

curiosidade e à exploração (BRASIL, 2009). 

Ainda nesta normativa as propostas pedagógicas são definidas como um plano 

que orienta as práticas pedagógicas da instituição para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. Estas propostas são definidas em coletivo com a direção, 

os professores e a comunidade escolar e devem seguir três princípios básicos: éticos, 

políticos e estéticos. O princípio ético refere-se à autonomia da criança, ao respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e ás diferentes culturas existentes. O político 

aborda o direito à cidadania e respeito à democracia. Por último, o princípio estético 

trata da liberdade de expressão, a criatividade, manifestações artísticas e culturais e 

sensibilidade (BRASIL, 2009). 

Recentemente foi elaborada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017). O Currículo da base é uma parte comum do currículo a ser vivenciado 

nas instituições, juntamente com a parte diversificada, tendo como premissa as 

Diretrizes Curriculares e os Parâmetros curriculares. Deste modo, a Base concebe a 
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Educação Infantil como período de aprendizagens e desenvolvimento da criança, 

tendo como eixos estruturantes a brincadeira e a interação. Assegura seus direitos de 

aprendizagens: 

 

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e 
a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação 
Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no 
âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

Além disso, a BNCC indica que: 

 

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as 
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 
saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural (BRASIL, 2017). 

 

Esses campos de experiências são denominados: a) corpo, gestos e 

movimentos; b) traços, sons, cores e formas; c) escuta, fala, pensamento e 

imaginação; d) espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. No 

primeiro campo de experiência – O eu, o outro e o nós – é definido que: 

 

O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as 
crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 
descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com 
outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais 
(na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e 
questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 
simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao 
mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as 
crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade 
e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é 
preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com 
outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, 
técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 
narrativas (BRASIL, 2017). 

 

Os objetivos desse campo de experiências “O eu, o outro e o nós “com relação 

aos seus direitos de aprendizagens são: conviver com crianças e adultos percebendo 

diferenças individuais, ter experiências com diferentes brincadeiras, explorar e 
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interagir com materiais diversos, participar ativamente do cotidiano e cuidados de si, 

utilizar diferentes linguagens como modo de comunicação, se conhecer e construir 

sua própria identidade. No segundo campo de experiência: 

 

Corpo, gestos e movimentos – é indicado que: Corpo, gestos e movimentos 
– Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 
intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, 
exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem 
relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre 
o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, 
conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como 
a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se 
comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e 
linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de 
seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade 
física (BRASIL, 2017). 

 

Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, devendo a 

instituição escolar promover oportunidades para que as crianças possam, através da 

ludicidade e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório 

de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo (BRASIL, 2017). 

Nesse campo de experiência, os objetivos são: participar de momentos com 

crianças e adultos vivenciando movimentos e gestos com seu corpo; brincar utilizando 

práticas corporais; explorar brincadeiras com o corpo como mímica; participar de 

atividades que envolvam o corpo; se comunicar com o corpo através de danças ou 

outras manifestações e conhecer e valorizar suas características pessoais. No terceiro 

campo de experiência – Traços, sons, cores e formas –, constam como objetivos: 

 

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações 
artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição 
escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais 
(pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e 
o audiovisual, entre outras (...). Essas experiências contribuem para que, 
desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o 
conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. 
Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças 
em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, 
de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e 
reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas 
singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e 
vivências artísticas (BRASIL, 2017). 
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Esse campo de experiência possui como objetivos de aprendizagem: conviver 

com pessoas que falam sua língua materna e pessoas que falem outras línguas; fazer 

brincadeiras verbalizadas; explorar sons da fala, rimas; participar de rodas de 

conversas ouvindo relatos de experiências; poder comunicar seus desejos, ideias, 

etc., e conhecer-se e construir possibilidades de comunicação. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças 
participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as 
quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os 
movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e 
outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. 
Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu 
vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-
se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado 
de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas 
quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 
implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social (BRASIL, 
2017). 

 

Nesse campo de experiências Escuta, fala, pensamento e imaginação, os 

direitos de aprendizagem são: poder conviver e construir produções artísticas; brincar 

com diferentes materiais, cores e formas; explorar as possibilidades de uso de 

diferentes materiais; participar da organização e decoração de festas e eventos; 

comunicar suas ideias e desejos por meio de manifestações artísticas e conhecer-se 

através de manifestações artísticas desenvolvendo sua sensibilidade. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças 
vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um 
mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 
pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade 
etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também 
curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 
atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os 
diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e 
o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas 
que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas 
tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). [...]. A Educação 
Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 
observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar 
hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações (BRASIL, 2017). 
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Nesse último campo de experiência, os objetivos são: conviver e explorar 

materiais com diversas características físicas; brincar com objetos do cotidiano que 

tenham diferentes papéis; explorar diversos materiais naturais com diferentes formas 

e texturas; participar da resolução de problemas do cotidiano; poder comunicar sobre 

suas impressões em relação ao meio ambiente e conhecer-se construindo sua 

identidade social e culturas. 

Em síntese, a Educação Infantil brasileira percorreu um longo caminho para 

consolidar o caráter pedagógico que possui hoje. Foram vários obstáculos que 

serviram de apoio para todas as conquistas efetivadas a partir das lutas feministas e 

da sociedade em geral. Hoje, seguimos as DCNEIS e a recentemente publicada 

BNCC, com eixos que asseguram os direitos de aprendizagem e as práticas 

pedagógicas voltadas para a brincadeira e interação (BRASIL, 2017). 

Os cincos campos da BNCC se entrelaçam na contação de histórias, nas que 

trazem valores para dentro da sala da turma e na forma lúdica da mesma ser contada, 

dentre eles destaco: escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações.  
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2.2 A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL E A FORMAÇÃO DE NOVOS LEITORES 

 

De acordo com Silva (2009), a literatura infantil surgiu no século XVII, com 

Fénelon (1651-1715), justamente com a função de educar moralmente as 

crianças, demarcando o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. 

Constituía-se como um gênero em meio a transformações sociais e repercussões no 

meio artístico. 

Segundo Cunha (1987, p. 20), “no Brasil, como não poderia deixar de ser, a 

literatura infantil tem início com obras pedagógicas e, sobretudo, adaptadas de 

produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias. As 

primeiras produções infantis foram realizadas por professores e pedagogos no final 

do século XVII e durante o século XVIII”. Pode-se dizer que a literatura infantil 

tipicamente brasileira teve início com Monteiro Lobato (1882-1948), com uma literatura 

centralizada em alguns personagens em especial. Coelho (2001, p. 31) afirma que 

“estudar a história é ainda escolher a melhor forma ou o recurso mais adequado de 

apresentá-la”. 

Segundo Nunes et al. (2012, p. 3): 

 

[...] mais importante do que ensinar vogais e alfabetos nas séries iniciais do 
ensino fundamental, seria apresentar aos alunos o contato com a língua 
escrita com diferentes tipos de linguagens, pois é a partir daí que eles 
aumentarão sua compreensão, poderão fazer múltiplas leituras do mundo 
que os cerca. 

 

Sendo assim, continua Nunes et al. (2012, p. 15) “é preciso entender que gostar 

de ler não é um dom, mas um hábito que se adquire [....]. Investir em pequenos leitores 

é uma das muitas maneiras de semear futuros leitores assíduos”. 

A formação de novos leitores vai muito além de apenas incentivar o gosto pela 

leitura e buscar conhecer bons livros, ela também auxilia no desenvolvimento, na 

aprendizagem, na diversão, na imaginação e no lazer. Ela contribui para o 

conhecimento, crescimento e fortalecimento intelectual.  

A leitura desenvolve cidadãos críticos, além de proporcionar a compreensão do 

mundo a nossa volta e até muitas vezes sobre nós mesmos, podemos sim aprender 

a nos conhecer através de uma boa leitura. 
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Os dias atuais vem proporcionando cada vez mais atrativos às nossas crianças 

e a leitura está se tornando cada dia mais desinteressante em casa e infelizmente nas 

escolas também. Por isso a importância da leitura que poderia ser passada como 

herança de pai para filho, de geração para geração como uma tradição familiar como 

muitas outras coisas, no entanto as histórias são abandonadas. 

 

Desde sempre, os relatos de vida fazem parte das práticas humanas 
espontâneas. Todos nós já tivemos a ocasião de ouvir um amigo, um parente 
ou até mesmo um desconhecido, encontrado por acaso, “contar sua vida”. 
Nem sempre está narração vem a propósito e, no entanto, continua forte 
como prática. Ela responde a uma necessidade fundamental do ser humano. 
É compartilhando com o outro a intensidade de certos momentos, dizendo-
os, dando-lhes forma pela palavra que eles se tornam passíveis de serem 
incorporados à experiência, que eles se tornam seus. Historicamente, o relato 
de vida tem sido também uma forma simbólica de conjurar a morte. Ao contar 
sua vida e, sobretudo, ao escrevê-la, os homens a entregam às gerações 
mais permanecer vivas na memória dos que ficam (OLIVEIRA, 2012, p. 55). 

 

Deve-se sim criar este laço com a criança desde casa, talvez contar uma 

história antes de dormir ou em alguns minutos durante o dia, algo que se torne 

prazeroso e de suma importância para vida social, mental e estrutural de um futuro 

leitor. Lembrando-se sempre que a leitura convive conosco em toda parte do nosso 

dia a dia. 

A sensação de escutar uma história, “viajar” por lugares distantes sem ao 

menos sair do lugar, se para um adulto é tão prazeroso imagina para as crianças 

pequenas. A linda magia do faz de conta que a “Hora do Conto” pode lhes 

proporcionar. 

 

Utilizar a contação de histórias na sala de aula proporciona ao aluno um poder 
de imaginar e criar e ao professor a possibilidade de uma aula mais produtiva 
e com aprendizagens mais significativas, pois abre caminhos novos e novos 
conhecimentos. Além disso, a contação de histórias amplia o contato com o 
livro, expandindo o universo cultural e o hábito da leitura. Ao se contar uma 
história abrem-se caminhos novos, desperta-se a imaginação e as emoções 
dos personagens e dos ouvintes se misturam. (PRESTES, 2018, p. 11) 

 

Assim pode-se incentivar a criança através da história contada a fazer o que é 

socialmente considerado como certo, levando valores através da ludicidade, mas de 

modo aberto e sem didatizar as histórias. 
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2.3 A LUDICIDADE NA INFÂNCIA 

 

De acordo com Fernandes (2014, p. 3), “a origem de Lúdico vem do latim ludus, 

que quer dizer jogos, forma espontânea, ação diversão [...] privar uma criança de 

brincar é limitá-la, é sufocá-la cognitivamente”. 

A ludicidade deveria estar presente em todas as escolas, diariamente no 

cotidiano da Educação Infantil, seja nos jogos, brincadeiras, seja na forma da 

professora ensinar, isso é um direito adquirido da criança, mas nem todas o tem por 

falta de vaga, questões sociais ou econômicas. 

Compreendendo que a Educação Infantil vai além do cuidar da criança para os 

pais trabalharem, nota-se a ludicidade importantíssima para ensino e aprendizagem 

da criança que aprende brincando e brinca aprendendo. Conforme consta nas DCNEI, 

a brincadeira é um dos eixos das práticas pedagógicas (BRASIL, 2009). 

O lúdico proporciona momentos únicos à criança, ele é capaz de levá-la a um 

mundo do faz de conta e ao mesmo tempo tratar de assuntos tão difíceis de forma 

mais fácil para o docente que se coloca e tem vontade de assim o fazer. 

 

Educar crianças é um desafio constante e ainda cercado de incertezas [...] 
algumas teorias ressaltam a importância da ludicidade nesse processo, 
referindo-se a ela do ponto de vista externo ao indivíduo, descrevendo e 
analisando a brincadeira que a criança realiza espontaneamente ou a partir 
de um estímulo de outra criança, dos pais ou de um educador. De modo geral, 
ao falar em ludicidade, a primeira imagem que vem a nossa mente está 
relacionada à brincadeira, divertimento, prazer. Abordando teoricamente, a 
questão, descreve-se o modo de realizar a brincadeira (BACELAR, 2009, p. 
21). 

 

É um mundo inovador e amplo, com várias possibilidades de aprendizagens, 

brincadeiras e ensinamentos. Estas atividades são prazerosas pois, envolvem 

intensamente a criança nas atividades propostas. 

Para Fernandes (2014), a brincadeira não é apenas um passatempo, pois ela 

promove as socializações e a descoberta do mundo, promovendo a descoberta do 

mundo. 
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Cabe ao docente a arte de se inovar pois, através desta inovação as 

brincadeiras, as ludicidades vão atrair à vontade, os sentimentos, e até mesmo a 

capacidade da criança de se desenvolver e se relacionar com outras crianças. 

Segundo Modesto e Rubio (2014, p. 2): 

 
Alguns educadores têm dificuldade em perceber a importância da ludicidade 
no processo de ensino e aprendizagem. Porém profissionais da educação 
comprometidos com a qualidade de sua prática pedagógica, reconhecem a 
importância do lúdico como veículo para o desenvolvimento social, intelectual 
e emocional de seus alunos. Para entender o universo da ludicidade é 
necessário compreender que ele envolve os jogos, os brinquedos e as 
brincadeiras. 

 

Partindo deste ponto, a criança passa a ter a escolha de ser “criança”, ter 

sentimentos transportados para as brincadeiras através da ludicidade, manifesta sua 

liberdade de escolha tornando-se uma criança mais observadora. 

De acordo com Fernandes (2014, p. 5),  

 
É através do brincar que a criança se humaniza, aprendendo a criar vínculos 
afetivos, bem como a construção de sua autonomia e sociabilidade, enfrenta 
o desafio de aprender a andar com as próprias pernas e a pensar com sua 
própria cabeça. O brincar é essencial à criança. Revela-se de diversas 
formas, buscando maneiras, contextos, símbolos, objetos, movimentos 
reveladores do sujeito que nos habita. 

 
A criação de vínculos, de autonomia e de sociabilidade que vão sendo 

desenvolvidos nas crianças através do brincar, possivelmente darão suporte para o 

desenvolvimento de adultos mais seguros e confiantes, além de críticos de sua 

realidade. 
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3 METODOLOGIA 
 

A presente seção apresenta a metodologia realizada para conclusão do curso 

de Graduação em Pedagogia Licenciatura, intitulado “Era uma vez... a contação de 

histórias na Educação Infantil formando leitores críticos”, resultante de um estágio 

extracurricular realizado numa instituição particular no município de Tramandaí /RS, 

através do qual tive a intenção de levar a leitura como proposta pedagógica para 

dentro da escolinha de Educação Infantil. 

A primeira parte da presente monografia segue a metodologia do Relato de 

Experiência (RE). Segundo Daltro e Faria (2019, p. 229), 

 

O RE é uma modalidade de cultivo de conhecimento no território da pesquisa 
qualitativa, concebida na reinscrição e na elaboração ativada através de 
trabalhos da memória, em que o sujeito cognoscente implicado foi afetado e 
construiu seus direcionamentos de pesquisa ao longo de diferentes tempos 
[...], trazendo o produto processado pelas elaborações e em suas 
concatenações, e, finalmente, apresentará algumas das suas compreensões 
a respeito do vivido. 

 

Jara (2012) apresenta como as principais características da sistematização de 

experiências: a produção de conhecimentos a partir da experiência, mas que apontam 

a transcendê-la; a reconstrução historicamente do sucedido, para interpretá-lo e obter 

aprendizagens; valoriza os saberes das pessoas que são sujeito das experiências; 

contribuição para identificar as tensões entre o projeto e o processo; identificação e 

formulação de lições aprendidas; documentação das experiências e elaboração de 

materiais e produtos comunicativos de utilidade para o trabalho das organizações; 

fortalecimento das capacidades individuais e de grupo; e os protagonistas da 

experiência devem ser as principais protagonistas de sua sistematização, pese a que, 

para realizá-la, possam requerer apoio ou assessoria de outras pessoas. 

Nesta primeira parte são relatadas práticas pedagógicas que foram 

desenvolvidas durante o ano de 2018 com crianças na faixa etária de 4 e 5 anos da 

Educação Infantil. Nesta oportunidade foram desenvolvidas atividades de leitura em 

diversos espaços que esta instituição disponibilizava. Na sala de aula realizou-se a 

construção do “cantinho da leitura”. Parte dos livros utilizados na “Hora do Conto” é 

apresentada no Apêndice A desta monografia. 
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A segunda parte da monografia partiu de uma revisão narrativa da literatura 

infantil brasileira a fim de selecionar obras a partir das quais foram elaboradas 

propostas de ações pedagógicas para serem desenvolvidas na Educação Infantil, em 

projetos futuros. 

 

De acordo com Cordeiro et al. (2007, p. 429): 

 

A revisão da literatura narrativa ou tradicional, quando comparada à revisão 
sistemática, apresenta uma temática mais aberta; dificilmente parte de uma 
questão específica bem definida, não exigindo um protocolo rígido para sua 
confecção; a busca das fontes não é pré-determinada e específica, sendo 
frequentemente menos abrangente. 

 

As propostas para ações pedagógicas resultantes desta revisão de obras 

literárias, serão utilizadas futuramente, na Educação Infantil, com uso de recursos e 

propostas de atividades a serem desenvolvidas com as crianças. 
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4 RESULTADOS 

 

Para Bondía (2002, p. 21) “pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou 

“argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar 

sentido ao que somos e ao que nos acontece”. Dentro desta perspectiva é que os 

relatos que seguem são apresentados e comentados. São relatos de experiências 

vividas, mas também de propostas de trabalho que seguem uma mesma linha 

metodológica, onde a contação de histórias na Educação Infantil foi, e será, usada 

para trabalhar valores, em especial o respeito à diversidade. 

 

4.1 A TURMA E CRIANÇAS PARTICIPANTES 

 

A turma era formada por 20 crianças com idades entre 4 a 5 anos, sendo 9 

meninos e 11 meninas. Era uma turminha muito ativa e que, em um determinado dia, 

estavam mais agitados que o normal. Foi quando começaram a ouvir uma história 

sentados no tatame. 

O que havia na hora era um livrinho sobre reciclagem (“Uma pequena lição de 

amor”, de Patrícia Engel Secco). Ele contava a história de uma menina e seu cão, 

passando uma mensagem importante sobre reciclagem. Naquele momento o silêncio 

predominou e eles começaram a perguntar se era por isso que tinha vários latões de 

lixo na escola e com cores diferentes. Outra criança perguntou:  

- “Se o mundo encher de lixo, né que a gente morre, prof.?” 

Desta forma foi despertando o interesse das crianças pequenas por ouvir 

histórias e pelo mundo da imaginação. 

Quando indagados se gostavam de histórias, foram muitas respostas e olhares 

pensativos... A maioria das crianças disse que sim, alguns disseram que só se fosse 

de terror, outros de guerra. Mas todas concordaram que seria muito bom ter um dia 

só para a “hora do conto”. 

Como a maioria da turma era de meninas, houve a escolha predominante por 

histórias de princesas e contos de fadas. No entanto, senti a necessidade de trazer 

algo diferente pois percebi que eles questionavam a respeito de aspectos da 
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aparência (cor da pele, a gordura, a estatura, etc.). Considerei importante estabelecer 

uma dinâmica de encontros com eles. 

 

4.2 A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

O segundo passo foi procurar algo que me desse uma ideia de como eu faria 

um espaço destinado à leitura. Procurei muito na internet, mas nada me agradava. 

Então ganhei um livro de presente que falava sobre como arrumar e aproveitar os 

espaços dentro de uma sala para a Educação Infantil (HORN, 2004). 

Foi aí então que decidi pela construção do “cantinho da leitura”, e também pelo 

uso, esporádico, de roupa de palhaça como caracterização para contar as histórias. 

Além do espaço para as leituras, organizei também um espaço para as maquiagens 

que seriam usadas depois de algumas intervenções. Foram feitas dinâmicas onde 

eram realizadas as pinturas no rosto das crianças como se fossem os personagens 

do livro lido. 

A supervisora da instituição, considerando que havia quatro turmas da mesma 

faixa etária, e que as outras crianças destas outras turmas ficavam no vidro olhando, 

sugeriu que eu fizesse a “Hora do Conto” para a escola toda. Foi uma nova experiência 

e logo todas as professoras aderiram ao cantinho da leitura. 

 

4.3 SELEÇÃO DA OBRAS DE LITERATURA INFANTIL 

 

Na realidade vivenciada na presente experiência, as crianças estavam em uma 

fase de falar muitos palavrões, mentir, fazer fofoquinha, então vi no uso de uma 

boneca que demonstrava emoções, a oportunidade de trabalhar valores. 

Resolvi criar uma boneca chamada Bely e inventar uma história, pois havia a 

necessidade naquele momento de ter um recurso para o mesmo. 

Era a história de uma menina que não era muito educada, que vivia falando mal 

dos colegas, falava muitos palavrões. Cada vez que ela fazia malcriações sua língua 

crescia. De tanto fazer coisas ruins, ela ficou muito triste pois sua língua cresceu 

demais. Daí ela começou a estudar na escola deles e viu que ali só estudavam 
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crianças educadas, que não falavam palavrão, que não faziam intriga. A partir de uma 

mudança de postura, sua língua começou a voltar ao tamanho normal. 

 

4.4 ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO 

 

Para enriquecer o momento da leitura das histórias, eu elaborei alguns 

materiais de apoio que serão explicados na sequência: “Baú do Tesouro”, “Boneca 

Bely” e “Boneca Bila”, o “Cantinho da Leitura”, o “Livro Gigante”. 

O baú foi elaborado para ilustrar a história de um mapa de um tesouro que 

havia sido escondido há muitos anos nas dependências da escola. Na confecção do 

mapa, a folha foi molhada com café e deixada ao sol para secar, dando um tom de 

envelhecido. Neste mapa foram colocadas pistas para que as crianças procurassem 

por todas as dependências da escola o tesouro perdido. Quando encontrassem o 

tesouro, a recompensa era muito boa e incluiu até um passeio de ônibus fora da 

escola. 

Este baú também foi elaborado para guardar animais de pelúcia usados para 

contar história sobre animais e para que brincassem fazendo imitações de cada 

espécie que era tirada da caixa. O baú foi elaborado com o recorte de papelão para 

fechar os lados. Dobrando-se um pouco para ficar oval e costurando-se ou grudando-

se com cola quente. No presente exemplo ele foi costurado. O revestimento foi feito 

com tecido de feltro da cor vermelha e também colado com cola quente, sendo que o 

acabamento foi pregado com fita de enfeites de Natal e colada com cola quente 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Baú de papelão. A = armação da caixa; B = revestimento da 

estrutura com feltro vermelho; C = acabamento com fita 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

A boneca Bely foi confeccionada com E.V.A. (sigla para etileno acetato de 

vinila) das cores bege, preto, amarelo, vermelho. Usou-se canetinha preta para 

desenhar os olhos, as sobrancelhas, o nariz e dar acabamento na boca. Outros 

materiais usados foram: fita de cetim, cola quente e cola instantânea, “pedrinhas” de 

artesanato e folha A4 impressa. No verso ela tem um suporte de E.V.A., onde inseriu-
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se uma garrada PET (sigla para politereftalato de etila) para mantê-la em pé. Havia 

ainda uma língua de E.V.A., com frente e verso, e que podia ser usada para trabalhar 

diversos temas como: o uso de palavrão, as mentiras, as brigas e discussões, as 

fofocas, os desaforos, etc. (Figura 2). 

 

Figura 2 – Boneca Bely. A = face da frente (boneca e suas 
características); B = verso. Ao lado direito da boneca está a língua 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

A boneca Bila foi construída com E.V.A. nas cores verde, amarelo, preto, bege 

e vermelho. Usou-se canetinha preta para desenhar os órgãos da face e fita mimosa, 

cola quente e cola instantânea para dar acabamento. Uma garrafa PET de 3 litros de 

refrigerante foi usada como suporte (Figura 3). 
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Figura 3 – Boneca Bila. A = detalhe do corpo; B = faces com diferentes 
emoções 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Como não havia um lugar específico na sala que ocorresse a contação de 

histórias, bem como os poucos livros infantis ficavam na sala da supervisão, foi 

oportunizado que fossem criados espaços pedagógicos com este fim. Foi organizado 

um espaço que representasse uma cozinha, um salão de beleza e um local para jogos. 

Pensei, então, em criar “o Cantinho da Leitura”. Como o espaço era pequeno, e na 

hora do soninho as camas tomavam conta da sala, criei um painel em forma de castelo 

com tecido cru, tecido de malha e feltro, lã, fita e cola quente (Figura 4). 

Recortei o tecido em forma de castelo, foram colados os panos com cola 

quente, desenhei um menino e uma menina com tranças na janela e colocados bolsos 

para armazenar os livros. Também foi colocado um cesto com livros no chão, onde 

todos se acomodavam sentados para acompanharem a leitura da história. 
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Figura 4 – Decoração da sala para criar o “Cantinho da Leitura” 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

O livro gigante era usado como recurso para contação de história. Ele era 

confeccionado com tecido de Oxford®, espuma interna e velcro, o que possibilitava a 

troca de várias contações diferentes, e todas eram feitas em E.V.A, pois dava para 

retirar e colocar outra. Na hora da leitura, se ia colocando e retirando imagens para 

ficar mais emocionante e elevando assim a curiosidade das crianças sobre o que viria 

na próxima página. 

A capa e as páginas foram elaboradas em tecido Oxford® cor-de-rosa com 

bordinhas de seda e florezinhas de fuxico. Foi colocado enchimento de espuma fina 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Livro Gigante. A = Capa; B e C = parte interna 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

4.5 RELATO DE PRÁTICAS 

 

Com algumas demandas acontecendo na turma fez se necessário a proposta 

de atividades lúdicas para trabalhar valores. Estas atividades acompanhavam a “Hora 

do Conto”. 

 

4.5.1 Boneca Bila 

 

Neste encontro usou-se a boneca Bila e materiais de apoio como: água, iodo e 

a água sanitária. 

Organizei a roda para a realização da história, e iniciei narrando para as 

crianças que havia uma menina que gostava muito de fazer intriga, ser mal-educada 

comportamentos negativos ou falas que remetiam à falta de respeito, preconceitos 

(racismo, por exemplo) ou qualquer comportamento que magoe outra pessoa. Ela 

chorava, fazia careta e colocava a língua para fora. Por esses comportamentos, seu 

coração começava a ficar muito sujo (nesta hora era colocado o iodo na água para 
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parecer que o seu coração ficava escuro). Esta dinâmica era feita sem que os ouvintes 

percebessem, assim como era mudada a expressão do rosto da boneca. 

Como todo ser humano tem o direito de rever seus comportamentos, pode-se 

e deve-se mudar toda condição, assim as carinhas com expressões iam mudando e 

o coração também. Para que a água voltasse a ser clara, eram adicionadas, sem que 

a plateia percebesse, gotas de água sanitária (hipoclorito de sódio) deixando-a clara 

e transparente novamente. Este costumava ser um momento mágico, demonstrado 

pelas mudanças de expressão no rosto das crianças (Figura 3). 

Após esta dinâmica, abri espaço para perguntas sobre o que levou ela (Bila) a 

ter um comportamento tão difícil? Se alguém conhecia uma pessoa assim? Organizei 

uma roda de conversa em que cada um levantava a mão e falava (Figura 6). 
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Figura 6 – Hora da contação de história com a turma 
reunida para ouvir e participar da discussão 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Após a contação da história as crianças foram convidadas a escolher uma 

expressão e demonstrar como eram as várias faces da Boneca Bila, elas se divertiram 

muito a imitando (Figura 7). 
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Figura 7 – Crianças demonstrando as expressões  
da Boneca Bila 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

4.5.2 Livro Gigante  

 

Já o Livro Gigante trazia a magia e o encantamento para os pequenos que se 

deslumbravam diante de algo tão grande, não importava a história, pois ele 

possibilitava colocar a história que se quisesse dentro dele. 

A magia acontecia quando eu abria o livro na frente das crianças. Elas viam 

aquele imenso livro se abrindo e a história ia acontecendo na sua frente e elas podiam 

navegar na narrativa como se fosse um passe de mágica (Figura 5). 
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4.5.3 Baú gigante  

 

Era uma velha caixa que se transformou num baú do tesouro perdido, que 

estava em algum lugar das dependências da escola. A caça ao tesouro foi espetacular 

pois, levaram alguns dias seguindo pistas, até que chegassem ao tesouro (brindes). 

Ainda se aproveitou o baú para guardar ursos de pelúcias para hora do conto 

sobre animais e inúmeras outras atividades (Figura 1). 

 

4.5.4 Boneca Bely 

 

A boneca Bely foi usada como artefato para disparar conversas e reflexões 

sobre questões comportamentais. Ela era usada conforme a medida que se percebia 

palavrões e xingamentos na sala da turma. Bely tinha uma língua enorme que, 

conforme as más-criações aconteciam, a língua ia crescendo. Como ela era feita de 

garrafa PET e tinha um bocão, dava para puxar a língua da boneca para fora e depois 

voltar a empurrá-la para dentro conforme a história (Figura 2). 

Estas propostas realizadas com o material concreto trazem não somente uma 

satisfação ao educador, mas a criança que está ali esperando para ver o que vai 

acontecer a partir do que ela trouxe para sala. 

Esta técnica mostrou-se importante para que se pudesse discutir os valores 

envolvidos nas histórias e qual a sua importância para o bom convívio social. 

 

4.5.5 Representando os personagens 

 

Algo que as crianças participantes amavam era pintura no rosto (maquiagem), 

então por que não usar isto a favor da leitura? 

Em muitos eventos de “Hora do Conto”, não se fez uso de recursos lúdicos 

materiais. Apesar disso, as crianças participavam muito atentas as histórias narradas 

pois, o interesse já fazia parte da rotina. Como forma de incentivo, eles podiam 



39 
 

escolher o personagem da história narrada e eram maquiados com este personagem 

em forma de pintura de rosto com tinta adequada para este fim (Figuras 8 e 9). 

 

Figura 8 – Material de pintura utilizado para realização  
das maquiagens 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Houve o interesse das crianças das salas vizinhas, pois as salas eram todas 

de vidro e quando as viam sentadas ouvindo as histórias, tinham interesse em saber 

o que estava acontecendo. Prestavam atenção e ficavam escutando e observando o 
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porquê de tanta concentração. Logo vinham se chegando, entrando e se sentando. 

Como consequência, o “Cantinho da Leitura” veio a se estender para todas as salas, 

como já foi relatado anteriormente. 

 

Figura 9 – Educadora fazendo maquiagem temática em  
aluno do projeto 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Comecei a ensinar as outras colegas a realizarem as pinturas de personagens 

nos rostos pois, como eram muitas crianças e a metodologia começou a se mostrar 

positiva, foi estabelecido um dia específico para a leitura com pintura no rosto como 

rotina educativa. 
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4.6 PROPOSTAS PARA AÇÕES FUTURAS 

 

Com o foco na diversidade étnica e nos sentimentos comuns na primeira 

infância, foram selecionadas algumas obras e propostas algumas metodologias para 

explorar suas potencialidades. 

 

4.6.1 “Menina Bonita do Laço de Fita” e “O Menino Marrom” 

 

O livro “Menina Bonita do Laço de Fita” de Ana Maria Machado (ver biografia 

da autora no Apêndice B) aborda a história de uma linda menina preta que chama 

muita atenção de um coelho branquinho que deseja muito ser igual a ela, ou seja, da 

mesma cor, e ela muito brincalhona inventa várias coisas para ele que, 

incansavelmente as faz para se tornar pretinho. 

Até que a mãe da menina fala que a cor dela era questão de genética e assim 

ele tem a ideia de casar-se com uma linda coelha pretinha. Muito linda como sua 

madrinha estava, a “A Menina do Laço de Fita”. 

Após a leitura coletiva da obra, serão elaborados em E.V.A. alguns dos 

personagens da história com palitos de churrasquinho. Para esta ação, as crianças 

serão convidadas a participarem, cada uma sendo responsável por recortar e colar 

pessoas de revista para confecção de um painel. O objetivo é realizar uma reflexão 

sobre as diferenças e a importância de aprender a respeitá-las. 

O livro “O Menino Marrom” de Ziraldo (ver biografia do autor no Apêndice B) 

aborda a história de dois grandes amigos, o amigo marrom e o amigo rosa, ambos 

muito curiosos em descobrir todas as cores, entenderem as descobertas das misturas 

das cores. Fala também de um pacto de amizade que ultrapassa a fase de criança 

para fase adulta. 

Como proposta pedagógica a ser desenvolvida a partir da leitura coletiva da 

obra, faria se um varal para contação da história e poderia se trabalhar as cores, 

fazendo experimentos com as crianças, com o recurso de garrafas de 500mL de água. 

Nesta prática, coloca-se na tampa tinta guache de cores diferentes em cada garrafa e 

enche com água, chama-se uma criança e se pede que ela perceba a magia ao 
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sacudir a garrafa. A tinta se misturará com a água se transformando na cor colocada 

na tampa. Pode também nesta contação abordar e conversar sobre valores, como 

amizade, o respeito, a igualdade racial e a diversidade. 

 

4.6.2 “A Menina e o pássaro encantado”, “Quem Roubou a Alegria do Palhaço” 

e “A Pequena Bruxa” 

 

O livro “A Menina e o Pássaro Encantado” de Rubem Alves (ver biografia do 

autor no Apêndice B) aborda a história de uma menina e um pássaro que eram muito 

amigos e que todo dia se viam. Ele viajava e onde ele ia suas penas voltavam de cor 

diferente para contar uma linda história para sua amiga, mas na hora da despedida a 

menina sofria muito. Foi então que ela teve a ideia de comprar uma gaiola nova e 

prendê-lo. 

Mas seu amigo começou a perder as penas, a sofrer e não cantar mais, foi aí 

então que ela viu o mal que estava fazendo a ele e então, resolveu soltá-lo. Ele voltou 

todos os dias para contar as histórias a sua amiga, pois viu o quanto ela gostava dele. 

Nesta história há muitos temas a serem discutidos e trabalhados, tais como: 

amor, despedida, saudade, reencontro, alegria, tristeza, etc. Como proposta 

pedagógica a ser desenvolvida eu levaria uma gaiola, um pássaro de brinquedo e 

mostraria a importância de não manter animais em cativeiro, presos, pois eles 

precisam ser livres para serem felizes, assim como nós. 

O livro “Quem Roubou a Alegria do Palhaço” de Gerusa Rodrigues Pinto aborda 

a história de um lindo circo onde todos os palhaços viviam levando a alegria, e um era 

mais engraçado do que o outro, mas o mais engraçado era o palhaço Pirulito que teve 

sua alegria roubada. A menina Talita que andava sobre uma bola resolveu ajudá-lo a 

encontrar a sua alegria. Então saiu perguntando para todos do circo se alguém havia 

visto a alegria do palhaço, até que dentro de uma cartola saiam risadas e então ela foi 

ver do que se tratava e encontrou a alegria do palhaço que havia sido roubada pelo 

mágico Xaulin. 

Como proposta a ser desenvolvida a partir da leitura coletiva da obra, faria uso 

de um avental com personagens em feltro e velcro. No mesmo haverá um bolso na 
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frente onde os personagens estariam e conforme a mesma vai sendo contada, se 

colará os personagens no avental com recurso de velcro, pois a colagem e retirada é 

fácil (Figura 10). A educadora estará vestida de palhaça (Figura 11) e trabalhará 

valores, como nunca mexer no que não é nosso, que todos devemos ser alegres e 

não tristes, que se estamos tristes temos que conversar com um adulto e contar o que 

está acontecendo para podermos dar gargalhadas novamente. 

 

Figura 10 – Exemplo do avental de personagens 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

Vestir-se como um personagem na Educação Infantil vai muito além de um 

simples recurso para ajudar a contar uma história, é algo inspirador, inovador e lindo 

de se fazer, algo tão precioso. É uma das técnicas que eu aprendi dentro dos 4 anos 

do curso de Pedagogia da Uergs, assim como compreender o quão importante é o 

lúdico para Educação Infantil. Basta somente sair da teoria e ir para prática pois, estas 

vivências fizeram parte da minha aprendizagem. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A proposta inicial de desenvolver um projeto que incentivasse as crianças da 

Educação Infantil a terem familiaridade e gosto pelo contato com livros e pelas 

narrativas, foi aos poucos modificando-se para também abarcar a discussão, mesmo 

que de forma lúdica, sobre questões de cunho social e da formação da personalidade 

na primeira infância. 

Para Prestes (2018, p. 13): 

 
Contar histórias é uma das formas de aproximar a criança do mundo dos 
livros e deve começar cedo, sendo uma prática que precisa ser desenvolvida 
cotidianamente, pois quando a criança ouve histórias tem a tendência a 
copiar os comportamentos de quem lê e aos poucos vai se apropriando de 
uma postura de leitor. 

 

Para Mallmann (2011), após escolhida a história que será lida, de acordo com 

a faixa etária, é necessário pensar em uma forma de apresentação onde o contador 

vivencie a narrativa e passe convicção aos ouvintes, criando uma interação entre eles. 

Para a autora, é importante o momento de reflexão após a leitura para que se 

desenvolva o senso crítico e reflexivo, como foi realizado nas ações com as bonecas 

Bely e Bila. Em ambas as ações pedagógicas as crianças puderam interagir com as 

personagens e refletir sobre suas ações. 

Para Bissoli (2014, p. 596), “aprender significa saber como utilizar os objetos 

em sua função social, conhecendo-os e pensando sobre eles, de forma cada vez mais 

autônoma. Neste processo, conhecer a si mesmo e conhecer as suas próprias 

possibilidades”. 

 Além da ludicidade, da maneira de contar a história, é importante sentar-se 

numa roda ou mesmo no chão onde se fica de igual para igual com a criança, e ali 

escutar, deixando-as questionarem e fazendo-as refletirem, discutindo assim sobre o 

que ouviram e viram no recurso usado, é uma importante ferramenta pedagógica. 

Segundo Fernandes (2014), é através das brincadeiras que as crianças iniciam 

a organização das suas relações sociais. Para Bacelar (2009, p. 21), 
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Essas atividades serão mais prazerosas se forem consideradas e respeitadas 
as emoções, os sentimentos e as necessidades das crianças no momento 
em que estão vivenciando as propostas trazidas pelo educador. 

 

As práticas que foram desenvolvidas com muitos resultados positivos dentro 

das ações propostas do que seria uma “Hora do Conto” como tantas outras, mas que 

foram tomando uma grande proporção de significados e aprendizagens diferenciadas 

sobre valores, como nas reflexões sobre os comportamentos inadequados através do 

uso das personagens Bila e Bely. 

A cada dia as crianças iam tomando mais gosto pela escuta, leitura e 

aprendizagem pois, possivelmente, estas práticas estavam fazendo a diferença na 

vida cotidiana delas. 

Para Lima e Santos (2018), “a educação surge como instrumento indispensável 

para que a humanidade consolide os valores morais e os princípios éticos (...) que 

devem reger as relações numa sociedade justa e igualitária”. 

Mas para esta igualdade acontecer faz-se necessário levantar vários assuntos 

que estavam sendo discutidos pelas crianças de uma forma tão simples, mas que 

eram assuntos sérios (discriminação, homofobia, roubo etc.) e que deveriam sim 

serem abordados tanto na sua casa como na escola. 

Para Marques e Azevedo (2013, p. 218): 

 
Cada criança tem uma realidade própria que a torna única entre os seus 
semelhantes. Esta herança cultural, emocional e social que a molda e 
diferencia, não deve ser desconsiderada quando ingressa no contexto de 
jardim de infância. Neste âmbito, cabe aos educadores de infância 
transformar esta singularidade em oportunidades de desenvolvimento 
pessoal e coletivo. 

 

Para a construção da personalidade moral, se faz necessário o diálogo, a 

divisão de responsabilidades e a troca de experiências entre o professor e o aluno 

(MENIN, 2002). Por esta razão, a contação de histórias visa não apenas incentivar o 

gosto das crianças pelos livros através do encantamento que as narrativas podem 

propiciar, mas também motivá-las à reflexão sobre as “lições” que se pode aprender 

com elas. 

O professor exerce um papel importantíssimo nesta dinâmica. Para Bissoli 

(2014, p. 596): 
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O professor exerce o trabalho fundamental de atuar com a criança, de forma 
que ela perceba os usos dos objetos culturais e amplie seus conhecimentos 
acerca dos saberes e fazeres humanos; o de organizar situações para que 
as crianças, em interação, ajam de forma a interferir nas aprendizagens umas 
das outras a partir de conhecimentos prévios, tendo em vista a elaboração de 
novas e mais complexas formas de compreensão, que advêm das relações 
com a cultura historicamente acumulada nos objetos e nos saberes e fazeres 
humanos. 

 

Esta troca com as crianças é tão satisfatória que não traz só aprendizagem 

para mesma, mas para o educador também. 

Para Folha (2013, p. 24): 

 
A educação em valores humanos é uma exigência da sociedade atual 
inserida no mundo globalizado e marcado, por tantas mudanças e novos 
paradigmas políticos, culturais e educacionais, que são debatidos por 
diferentes agentes sociais. Alguns valores são de suma importância na 
formação dos cidadãos, para que convivam de forma harmoniosa em 
sociedade. Esses valores devem ser trabalhados ainda na primeira infância, 
pois as crianças se constituem como sujeitos interativos que constroem suas 
próprias identidades. 

 

E nos momentos das dúvidas, de responder os questionamentos, de entender 

que ali estavam se tornando, por que não cidadãos críticos? Pessoas que realmente 

estavam interessadas em fazer o que era correto, e muito tristes, porque tinham feito 

de uma maneira que não era muito legal com os colegas ou amigos, afinal haviam 

errado e queriam consertar. 

Segundo Folha (2013, p. 29): 

 
[...] a educação em valores é primordial para a formação da educação infantil 
porque permite que esse público vivencie práticas e procedimentos 
relacionados a imperativos legitimados socialmente que contribuem para 
formar cidadãos cientes de que a valorização das regras que regem a 
organização das relações de grupo são os pilares para que a sociedade 
repense a sua condição humana. 

 

Um dos aspectos sociais que se selecionou para ser abordado nas leituras foi 

a diversidade étnica. Segundo Souza e Lima (2017, p. 64), “a diversidade étnica é 

uma das bases para o trabalho da Educação Infantil visto que sua função sociopolítica 

se baseia no respeito, celebração e promoção das diferenças”. Para estas autoras, a 

primeira etapa da educação básica tem como principal escopo do seu trabalho: o 

respeito, a aceitação e a celebração das diversidades. Tal enfoque é muito importante 

dado o pluralismo étnico, cultural e social existente na sociedade. 
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Para Alves et al. (2016), a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – (BRASIL, 1996), trouxe a regulamentação tanto da 

Educação Infantil quanto da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER). A 

sua regulamentação da lei da Educação para as Relações Étnico-Raciais, no entanto, 

segundo as autoras, não é suficiente para efetivar a materialização dos direitos e há 

a demanda permanente de articulação para evitar retrocessos nas próprias políticas 

públicas. 

É importante que se faça a interconexão destes dois elementos (Educação 

Infantil e Educação para Relações Étnico-Raciais) em todos os espaços disponíveis, 

sejam eles de ensino formal ou informal. Por esta razão, escolheu-se muitos dos livros 

que foram ou serão trabalhados. 

Para Costa (2014), as leis no 10.639/03 e no 11.645/08 (BRASIL, 2003; 2008) 

que tratam da obrigatoriedade do ensino das culturas e histórias africanas, indígenas 

e afro-brasileiras nas instituições públicas e privadas, fomentou um aumento da 

produção literária que traz abordagens sobre as representações de diferenças. 

Fazer uso desta rica produção afim de abordar as questões que envolvem a 

discriminação e que trazem tanto sofrimento para muitas de nossas crianças, é mais 

do que simplesmente uma obrigação e sim uma ação de cidadania. 

Para Souza et al. (2019, p. 2), “a literatura constitui representatividade, já que 

aborda temáticas que envolvem crianças e traz reflexões sobre as pessoas e suas 

culturas”. 

A construção da representatividade envolve não apenas questões étnicas, mas 

outras tantas facetas sociais. Nós como educadores devemos estar atentos as 

necessidades dos grupos com os quais trabalhamos, a fim de verificarmos suas reais 

necessidades e a partir delas selecionarmos os melhores e mais qualificados 

materiais para abordar as temáticas. 

Segundo Ivazaki e Melo (2014), “diversidades de brincadeiras são importantes 

para que, aos poucos, esse ‘padrão’ europeizado seja quebrado nas salas de aula de 

Educação Infantil”. As autoras destacam que é importante valorizar a riqueza étnica 

do povo brasileiro através da ludicidade e da delicadeza. 

Para além de compartilharmos o conhecimento acerca da riqueza cultural que 

a diversidade étnica nos proporciona, também podemos e devemos focar na 



48 
 

superação do preconceito étnico-racial ainda imperante no nosso país. É na primeira 

infância que são fixadas as bases para a construção intrínseca de valores. É 

implementar o olhar sobre “o eu, o outro e o nós” através do uso dos “traços, sons, 

cores e formas” e da “escuta, fala, pensamento e imaginação” conforme nos orienta a 

BNCC (BRASIL, 2017). 

Sousa (2015, p. 30) destaca que 

 

“ao trabalhar a literatura numa linha que enfatiza as relações étnicas raciais 
a escola caminhará para a construção de uma sociedade mais justa e 
democrática, pois a atividade de contação de histórias é um componente 
importante na materialização de conceitos na educação infantil”. 

 

 As crianças, através da ludicidade com a qual se pretende complementar e 

harmonizar a leitura, poderão se identificar com as personagens, avaliando os 

conflitos que a história apresenta, formulando para eles, possíveis desfechos e 

soluções. 

Para Ivazaki e Melo (2014, p. 4): 

 

Essa troca faz efetivamente da escola um espaço democrático, em que seu 
papel vai além de mero “repassar” o conhecimento, mas, sobretudo, assume 
uma postura a partir da qual todos os saberes são levados em conta e 
valorizados em sua essência. Essa liberdade proporciona momentos 
riquíssimos, nos quais a criança se sente livre para se expressar e 
compartilhar aquilo que já sabe. 

 

A escuta das crianças e o seu protagonismo nas atividades e discussões, 

sempre respeitando sua fase de desenvolvimento, é que cumpre o que preconiza a 

BNCC (2017) quando afirma que a Educação Infantil precisa promover experiências 

nas quais as crianças possam “fazer observações, manipular objetos, investigar e 

explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar 

respostas às suas curiosidades e indagações”. 

Para Pereira (2010, p. 16), “estimular a criança a exercitar cotidianamente 

certos valores é ação educacional necessária ao estabelecimento das virtudes (...)”. 

A autora destaca que o profissional responsável por essa educação terá que empregar 
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energia e tempo na convivência com a criança afim de que estas práticas se 

concretizem. 

Para Dias (2005), a educação moral não deve ser transformada num mero 

receituário de atitudes e condutas. Para esta autora, 

 

Os fundamentos epistemológicos da educação moral, entendida de formação 
não doutrinária, mas, sobretudo como um processo aberto, de reflexão, 
discussão e legitimação de valores jutos e corretos, podem e devem servir de 
guia para orientar o trabalho de desenvolvimento da autonomia nesse 
segmento. 

 

Segundo Vinha e Tognetta (2009, p. 528), “é importante não confundir 

autonomia com individualismo ou liberdade para fazer o que bem entende”. As leituras 

propostas nesta seção levam a reflexão sobre nossa postura frente os outros, o 

cuidado com os outros e sobre as possíveis consequências de nossas ações. 

Cabe ainda ressaltar que as autoras ainda pontuam que: 

 

(...) na autonomia é preciso coordenar os diferentes fatores relevantes para 
decidir agir da melhor maneira para todos os envolvidos, levando em 
consideração ao tomar decisões o princípio da equidade, ou seja, as 
diferenças, os direitos, os sentimentos, as perspectivas de si e as dos outros. 
O indivíduo que é autônomo segue regras morais que emergem dos 
sentimentos internos que o obrigam a considerar os outros além de si, 
havendo a reciprocidade (Vinha e Tognetta, 2009, p. 528). 

 

As atividades propostas, assim como as já realizadas e descritas 

anteriormente, estão em consonância com as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Nacional, e reúnem princípios e fundamentos para a Educação Infantil no que diz 

respeito a sua finalidade que é: o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade (BRASIL, 2009). 

Devemos estar sempre atentos para uma reflexão crítica sobre nossa prática 

e, como afirma Freire (1996, p. 39), “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Na maioria das histórias contadas às crianças na experiência apresentada e 

analisada neste TCC, foram abordados valores, seja através da leitura, do lúdico, da 

pintura em rosto ou qualquer material que usei. Montávamos uma linda narrativa e 

que, na maioria das vezes, era vivenciada dentro da sala. Eram várias crianças com 

diferentes arranjos familiares (algumas crianças eram adotadas, outras moravam com 

avós, somente com a mãe ou pai). Era um grupo muito bom de trabalhar. Aprendiam 

muito rápido, e através de relatos dos pais e familiares sobre as aprendizagens das 

histórias vivenciadas dentro da sala, foi perceptível o quanto repercutia dentro de casa 

as aprendizagens que adquiriam durante as contação das histórias. 

Foram momentos de muita aprendizagem também para mim, pois acabei me 

envolvendo com cada história, cada momento, cada situação que tive a honra de fazer 

parte ao longo do período que estive na escola e presente na vida de cada criança. 

Elas eram muito agitadas no início e depois ao longo da contação algo mudou, 

começaram agir diferente dentro e fora da sala. Os pais relatavam que percebiam a 

mudança no comportamento. Não era eu a salvadora ali, era a leitura, a educação, o 

ensino-aprendizagem que estava diferente, estava de uma forma prazerosa, e eles 

queriam fazer parte daqueles momentos. 

Um dia uma mãe me chamou e disse: 

- Qual história foi contada ontem? Eu falei que tinha sido “A menina Bonita do 

Laço de Fita”, e perguntei por quê? 

Ela me disse que estava muito triste e que o filho o havia perguntado o motivo 

de sua tristeza ela não queria falar pois era algo particular. 

Ele olhou para ela e disse mãe eu acho que eu sei o que é! 

- Você está triste pois está se achando gordinha, né? Pois eu quero te dizer 

que a senhora é linda deste jeito e tem que se aceitar da maneira que a senhora é, 

com defeitos e qualidades e eu te amo desta “forma” ai! 

Ela me disse com os olhos cheio de água que há muitos anos não escutava 

algo tão lindo. Ele achou que era pelo peso pois, ela vivia reclamando que não 

conseguia emagrecer. 
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Minha monografia enquadrou-se perfeitamente na proposta de RE (JARA, 

2012; DALTRO e FARIAS, 2019), pois, fiz uma elaboração ativa através de meus 

trabalhos de memória, reelaborei mentalmente todas as minhas experiências 

buscando ressignificar minhas aprendizagens. Me proponho a transcender o sucedido 

em atividades futuras, cada vez mais empenhada em aprofundar a proposta de 

abordar valores através da leitura e da ludicidade. Aprendi muito com minha 

experiência e, certamente, também as crianças aprenderam com as ações 

pedagógicas, construindo novas leituras de mundo. 

Faz-se cada vez mais necessário que o educador leve para dentro do ambiente 

escolar o lúdico, e através dele, possa sim trabalhar o que desejar, inclusive valores 

morais e éticos. A linda arte de se reinventar, de fazer a magia do faz de conta 

acontecer, de deixar fluir o mundo imaginário e assim propiciar à criança “viajar” sem 

sair de dentro da sala. Aprender brincando e brincar aprendendo, não ser mais um 

“professor”, mas ser “a diferença” como educador na vida das crianças. 

Ao concluir esta monografia de conclusão do curso de Graduação em 

Pedagogia Licenciatura, compreendido muitas vezes como somente teoria, considero 

que, se realmente o educador quiser, faz acontecer na vida de uma criança, basta 

somente ter amor pelo que faz, querer fazer e se dedicar. Essa é uma das mais lindas 

lições que aprendi com este relato. Na experiência pedagógica analisada, pude 

aprender a praticar a escuta, a empatia, deixar que a criança me falasse o que queria, 

o que sentia, o que precisava e assim fui ganhando a confiança de cada um, me 

tornando não somente a “estagiária”, mas a educadora, aquela que eles confiavam e 

com a qual se abriam. Tinham prazer de ir para a escola, pois, todos os dias está 

tornava-se um lugar diferente, ou seja, um ambiente acolhedor. 
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APÊNDICE A – LIVROS USADAS NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Os livros lidos para as crianças enquanto eu fazia hora do conto com a 

turminha: 

- Quem roubou a alegria do palhaço - Gerusa Rodrigues Pinto 

- Menina bonita do laço de fita - Ana Maria Machado 

- Alice no país das maravilhas – Lewis Carroll 

-Menino Marrom - Ziraldo 

-Uma pequena lição de amor -Patricia Engel Secco 

-A boneca Bila - https://blogtiale.blogspot.com/2011/04/bila.html (Tia Ale) 

-A boneca Belly – Alice Gama 

-O gato de botas - Charles Perraul 

O príncipe sapo - Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859)  

A rainha camponesa – Patrícia Amorim 

A bela adormecida - Charles Perrault 

Rapunzel – Irmãos Grimm 

A cinderela indígena – Patrícia Amorim 

As doze princesas bailarinas – Irmãos Grimm 

A noiva ra - Patrícia Amorim 

A menina e o pássaro encantado- Rubem Alves 

Patinho feio-Hans Christian Andersen 

A cigarra e a formiga-Jean de La Fontaine 

Pinóquio -Carlo Collodi 

Dona baratinha- Ana Maria Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogtiale.blogspot.com/2011/04/bila.html
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=657&q=Carlo+Collodi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDI2KXzEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfI6Jxbl5Cs45-fk5KdkAgC0g9DAUgAAAA
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APÊNDICE B - BIOGRAFIAS DOS AUTORES 

 

Ana Maria Machado já foi jornalista, fez programa de rádio, foi dona de uma 

livraria. Entre uma função e outra, jamais deixou de escrever. Com 12 anos, teve uma 

redação escolar, Arrastão, publicada na revista Folclore. Profissionalmente, porém, 

sua estreia aconteceu em 1969, quando publicou histórias na revista infantil Recreio. 

Desde então, nessas cinco décadas de produção que comemora agora, já soma mais 

de cem livros publicados no Brasil e em mais de 17 países, entre obras para crianças, 

adultos e de não ficção, alcançando mais de 18 milhões de exemplares vendidos. 

Fonte: https://www.academia.org.br/academicos/ana-maria-machado/biografia 

 

Ziraldo (1932) é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista pintor 

e dramaturgo brasileiro. É o criador do personagem de quadrinhos infantil “O Menino 

Maluquinho”. Foi um dos fundadores da revista humorística “O Pasquim”. 

Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro 

de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha e o de seu 

pai Geraldo. Desde criança já mostrava seu talento para o desenho. Com seis anos 

teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Estudou no Grupo Escolar 

Princesa Isabel. Em 1949 foi com a avó para o Rio de Janeiro, onde estudou por dois 

anos no MABE (Moderna Associação de Ensino). Em 1950 retornou para Caratinga e 

concluiu o científico no Colégio Nossa Senhora das Graças. A carreira de Ziraldo 

começou na revista “Era Uma Vez”, quando fazia colaborações mensais. Em 1954, 

começou a trabalhar no jornal “Folha da Manhã” (hoje Folha de S. Paulo), desenhando 

em uma coluna de humor. Em 2009, foi lançado o livro “Ziraldo em Cartaz”, que reúne 

cerca de 300 ilustrações para peças elaboradas pelo cartunista. Em 2016, Ziraldo 

recebeu a Medalha de Honra da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Fonte: https://www.ebiografia.com/ziraldo/ 

 

Pedro Bandeira (1942) é um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. 

Destacou-se com a obra "A Droga da Obediência". Recebeu o Prêmio Jabuti, da 

Câmara Brasileira do Livro, em 1986 e a Medalha de Honra ao Mérito Braz Cubas, da 

cidade de Santos, em 2012. 

Pedro Bandeira de Luna Filho nasceu em Santos, São Paulo, no dia 9 de março 

de 1942. Estudou o curso primário no Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo, e o 

https://www.academia.org.br/academicos/ana-maria-machado/biografia
https://www.ebiografia.com/ziraldo/
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ginasial e o científico no Instituto de Educação Canadá. Em 1958 começou a participar 

do teatro amador. 

Em 1961, Pedro Bandeira mudou-se para São Paulo e ingressou no curso de 

ciências sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na 

Universidade de São Paulo (USP). Em 1962 começou a escrever para o jornal Última 

Hora e mais tarde trabalhou na Editora Abril, onde escreveu para diversas revistas. 

Em 1965 concluiu a graduação. 

Em São Paulo, Pedro Bandeira se dedicou ao teatro profissional, trabalhando 

como ator, diretor, cenógrafo e também com teatro de bonecos. Em 1972 começou a 

escrever histórias para crianças, que eram publicadas em revistas das editoras: Abril, 

Saraiva e Rio Gráfica. 

Fonte: https://www.ebiografia.com/pedro_bandeira/ 

 

Rubem Alves (1933-2014) foi teólogo, educador, tradutor, psicanalista e escritor 

brasileiro. Autor de livros de filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. 

Rubem Alves nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, no dia 

15 de setembro de 1933. Em 1945 muda-se com a família para o Rio de Janeiro. 

Criado em uma família protestante, tornou-se pastor. 

De volta ao Brasil, nos anos 70, Rubem Alves passou a lecionar filosofia na 

Universidade de Campinas (Unicamp). Ocupou diversos cargos, entre eles, o de 

Diretor da Assessoria Especial para Assuntos de Ensino, de 1983 a 1985. 

Nos anos 80, tornou-se psicanalista através da Sociedade Paulista de 

Psicanálise. Passou a escrever nos grandes jornais sobre comportamento e 

psicologia. 

Rubem Alves, depois de aposentado, investiu seu tempo em um restaurante 

para exercer seu gosto pela gastronomia. O local era também usado para eventos 

culturais que envolviam cinema, pintura e literatura. É autor de 120 títulos, de assuntos 

variadíssimos – de pedagogia a literatura infantil, passando pela filosofia e culinária. 

Fonte: https://www.ebiografia.com/rubem_alves/ 

https://www.ebiografia.com/pedro_bandeira/
https://www.ebiografia.com/rubem_alves/

