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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) versa sobre  a literatura infantil e a contação de 

histórias como uma estratégia pedagógica à alfabetização e ao letramento, e,  teve como  objetivo geral 

analisar as concepções de professores alfabetizadores sobre a contação de histórias como estratégia 

pedagógica de ensino, refletindo sobre a sua importância para o processo de alfabetização e ao 

letramento dos alunos que frequentam essa etapa de escolarização.  Os procedimentos metodológicos se 

pautaram em uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, como método estudo de 

caso, nas referências de Lüdke e André (1986), Minayo (2001-2002), Gil (1999-2008) e Yin (2005).  

Foi realizada uma pesquisa de campo com três professoras alfabetizadoras, sendo uma de uma escola 

particular e, duas pertencentes a uma escola pública, ambas situadas no município de Capão da Canoa, 

estado do Rio Grande do Sul. Os autores que colaboraram na presente pesquisa foram: Klunk e Paschoali 

(2015) Barros (2013), Kishimoto (2007), Soares (1998), Moll (1996) Soares, (1998/(2003/2009/2014 ),  

Manferrari, (2011), Guimaraes (2014), Augusto (2011), Eberhardt e Moura (2018) , dentre outros,  bem 

como das DCN’S  (2013) e BNCC (2017).  Para a análise contribuições dos autores: Oliveira (2017), 

Galvão e Belmiro (MOLL, 1906), Soares (2003), Eberhardt e Moura (2018), Manferrari (2011), Klunk 

e Paschoali (2015), Cunha (2013), Araújo (2013), Souza e Bonamigo (2011). Os resultados apontaram 

que, se possibilita lançar um olhar de que as professoras alfabetizadoras fazem uso constante de livros 

de literatura, e que as relações educativas evidenciam dispor como estratégia didático-pedagógicas a 

contação de histórias na fase da alfabetização na perspectiva do letramento.  Foi possível considerar 

neste estudo também, que este recurso didático possibilita na pratica educativa apresentar às crianças 

um universo de narrativas e, por isso, pode ser um poderoso instrumento para promover o gosto e hábito 

à leitura, a ampliação das experiências sociais, a ampliação do vocabulário e desenvolver a produção de 

textos, caracterizando a leitura e escrita nesta fase/etapa de escolarização. 

 

 

 

Palavras chave: Contação de Histórias. Literatura.  Alfabetização.  Letramento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

The present final paper is a study that approaches children’s literature and storytelling as a 

pedagogical strategy for literacy and its aim was to analyze conceptions of literacy teachers 

about storytelling as a teaching pedagogical strategy, reflecting on its importance for the process 

of literacy from students who attend this stage of schooling. The methodological procedures 

were based on a qualitative, exploratory and descriptive research, as a case study method, in 

the references of Lüdke e André (1986), Minayo (2001-2002), Gil (1999-2008), e Yin (2005). 

A field research was carried out with three literacy teachers, one from a private school and two 

from a public school, both located in Capão da Canoa in the state of Rio Grande do Sul. Some 

authors who contributed with their research and were important as Klunk e Paschoali (2015), 

Barros (2013), Kishimoto (2007), Soares (1998), Moll (1996), Soares, 

(1998/(2003/2009/2014),  Manferrari (2011), Guimarães (2014), Augusto (2011), Eberhardt e 

Moura (2018), among others, as well as DCN’S  (2013) and BNCC (2017). For the analysis of 

the author’s contributions Oliveira (2017), Galvão e Belmiro (MOLL, 1906), Soares (2003) 

Eberhardt e Moura, (2018), Mangerrari (2011), Klunk e Pascoali (2015), Cunha (2013), Araújo 

(2013), Souza e Bonamigo (2011). The results indicated it is possible to infer that literacy 

teachers constantly use literature books and that the educational relationships show having 

storytelling in the literacy stage as a didactic-pedagogical strategy from the perspective of 

literacy. It was also possible to consider in this study that this didactic resource allows 

educational practice to introduce children a universe of narratives and therefore, it can be a 

powerful tool to promote the pleasure and habit of reading, the expansion of social experiences, 

increasing vocabulary and developing the production of texts, characterizing reading and 

writing at this stage of schooling 

 

Key words: Storytelling. Literature. Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 BASE INTRODUTÓRIA 

O presente estudo tem como tema: “A Contação de histórias como estratégia pedagógica 

à alfabetização e ao letramento literário”, definido para meu Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC), em Pedagogia Licenciatura.  

Dessa forma, este estudo teve como finalidade analisar as concepções de professores 

alfabetizadores sobre a contação de histórias como estratégia pedagógica de ensino, refletindo 

sobre a sua importância para o processo de alfabetização e ao letramento dos alunos que 

frequentam essa etapa de escolarização.  

Para as problematizações buscou-se responder o seguinte: Os professores fazem uso de 

livros de literatura infantil, como recurso didático na etapa da alfabetização?  Quais são as 

concepções dos professores alfabetizadores sobre o uso da contação de histórias como 

estratégias pedagógicas na prática docente? Esta estratégia de ensino contribuiu no processo de 

alfabetização e letramento?  

 Hipoteticamente, as professoras alfabetizadoras, nas suas estratégias de alfabetização, 

fazem uso de livros de literatura, como recurso didático, e diferentes tipos de gêneros textuais 

(contação de histórias, poemas, poesias) que implicam na aprendizagem significativa da leitura 

e escrita dos alunos que estão nesta etapa, e que podem fazer a diferença no ensino e na 

aprendizagem. Também numa provável hipótese talvez se verifique uma ausência do uso da 

literatura na prática de ensino neste ambiente escolar. 

Como objetivos específicos, destaco: (1) conceituar literatura infantil e alfabetização na 

perspectiva do letramento; (2) relacionar   a literatura e a contação de histórias compreendendo 

a leitura e a escrita; (3) analisar as contribuições das professoras alfabetizadoras 

compreendendo a literatura infantil e a contação de histórias como uma das estratégias didático 

pedagógicas docentes para ao processo de alfabetização/letramento às crianças nesta etapa de 

escolarização. 

Para os procedimentos metodológicos dos caminhos investigativos, optou-se por uma 

abordagem de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, nos fundamentos de Lüdke e 
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André (1986), Gil (1999-2008) e Minayo (2001-2002). Nestas circunstâncias, considerou-se o 

método estudo de caso, conforme as referências de YIN (2005). Ambos os fundamentos 

constam no capitulo metodológico.  

 Ao encontro da pesquisa de campo, nesta opção metodológica foram 

consideradas (três) professoras alfabetizadoras que atuam em turmas do 1º e 2º ano 

respectivamente, em duas instituições de ensino, sendo uma, particular e outra pública, ambas 

situadas no município de Capão da Canoa, no estado do Rio Grande do Sul. Desse modo, a 

coleta dos dados, foi feita por meio de um questionário semiestruturado enviado via e-mail por 

conta da pandemia do Covid-19, razão essa que manteve as escolas fechadas, e as professoras 

estavam trabalhando de modo remoto.  

   Neste contexto uma das professoras participantes exerce a docência, na escola 

privada, numa turma do 2º ano do ensino fundamental  e, atualmente conta com 20 alunos, e, 

as outras duas são da escola pública, sendo que uma delas exerce a profissão no 1º ano contando 

com 25 alunos e, a outra, também no 1º ano, com uma turma de 14 alunos.  

 A literatura infantil é um gênero expresso em livros de histórias que 

proporcionam à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutível.  Da 

mesma forma através da leitura a criança adquire uma postura crítico-reflexiva, extremamente 

relevante à sua formação cognitiva. 

Neste sentido, embora seja uma prática antiga que se tem em registros,  a prática de 

contar histórias  é vivenciada pelas famílias e  algumas passam de geração para geração, pois 

tanto histórias antigas, clássicas, quanto novas que vão surgindo culturalmente, continuam 

tendo espaço nos meios familiares, nas comunidades, momentos que as crianças já vivenciam 

experiências de contação e recontarão de histórias.   

Considerando as circunstâncias, em que as crianças vivenciam experiências de contação 

de histórias, essas experiências elas levam ao espaço escolar, primeiramente quando ingressam 

em instituições de   Educação Infantil (EI),  e na 2ª etapa da Educação Básica (EB) , quando a  

alfabetização é uma das fases mais desafiadoras do aprendizado.  

Nesta transição para o Ensino Fundamental de Nove Anos (EF), ao ingressar   aos seis 

anos de idade, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, que após a instituição da 



13 

 

 

 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2017, passa a ser de dois anos, substituindo os 

ciclos da infância anteriores aos três anos.  Ao definir o ensino de práticas de leitura e de escrita, 

é preciso mergulhar no universo da leitura e do mundo letrado, e a contação de histórias por 

meio de livros infantis  na etapa da alfabetização poderá tornar-se um importante suporte 

pedagógico, como uma  estratégia de ensino, para o estimulo à leitura ao desenvolvimento da 

escrita e ampliando a oralidade no universo letrado. Segundo Souza e Bernardino (2011, p. 237-

238). 

A escuta de histórias, pela criança, favorece a narração e processos de 

alfabetização e letramento: habilidades metacognitivas, consciência 

metalinguística e desenvolvimento de comportamentos alfabetizados e meta-

alfabetizados, competências referentes ao saber explicar, descrever, atribuir 

nomes e utilizar verbos cognitivos (penso, acho, imagino, etc.), habilidades de 

reconhecimento de letras, relação entre fonema e grafema, construção textual, 

conhecimentos sintáticos, semânticos e ampliação do léxico.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS) ressaltam a importância para o 

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos e a mediação docente é fundamental, tanto na 

escolha dos conteúdos, quanto na metodologia de ensino, e a continuidade das estratégias 

pedagógicas anteriores que são de caráter lúdico, também possam promover a alfabetização e 

o letramento como indissociáveis a aprendizagens de leitura e escrita e seus usos sociais. Neste 

sentido, as diretrizes estabelecem:  

O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no 

Ensino Fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão 

para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos 

iniciais dessa etapa da escolarização. (BRASIL, 2013)  

São nessas concepções iniciais que se considera como uma das estratégias pedagógicas 

à alfabetização, ler e contar histórias por meio de diferentes formas de linguagens expressivas 

e comunicativas poderá dar significado ao processo de aprendizagem, desenvolver o 

conhecimento, pois para Abramovich, 1997, p. 17), “A contação de histórias permite “viver 

profundamente tudo aquilo que as narrativas provocam em quem as ouve – com toda a 

amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar”... Pois é ouvir, sentir 

e enxergar com os olhos do imaginário” (Apud, MACHADO 2015, p.02). 

Todavia, muitas vezes, a literatura infantil é apenas pensada para a etapa da Educação 

Infantil (EI), quando a contação de histórias é hábito cotidiano, esquecendo-se que as crianças 

que ingressam na etapa da alfabetização, ainda vivenciam suas infâncias, e que o caráter lúdico 
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continua sendo um processo de desenvolvimento da aprendizagem.  E como mencionado por 

Mafra (2014, p. 36) “A literatura, como manifestação humana está presente em todos os 

contextos educativos, sejam eles em nível de educação infantil, ensino fundamental, médio ou 

superior”. 

Quando envolve a etapa da alfabetização, penso que, a presença das histórias possibilita 

contribuir de forma positiva no desenvolvimento da leitura e escrita. Manferrari (2011) 

menciona que:  

[...] ler, contar e escutar histórias são experiências tão profundas, diria mesmo 

irrepetíveis. Porque, enquanto adultos envolvidos com a infância, entre tantas 

tarefas e tantas responsabilidades difíceis e lindas que temos, está também 

aquela de propiciar um encontro feliz entre as crianças e os livros e, de forma 

mais geral, entre as crianças e o mundo das histórias — a responsabilidade e 

a consciência de sermos para nossas crianças adultos narradores e adultos 

leitores. (p.52). 

Diante disso considero a relevância do estudo neste trabalho, que se encontra em sua 

estruturação na seguinte forma: no capítulo inicial apresento um pouco da justificativa da 

intenção do estudo e da escolha do tema, e, algumas experiências neste contexto.  

No capítulo dois apresentam-se concepções acerca da literatura infantil na alfabetização 

na perspectiva do letramento, e em eixos temáticos alguns breves conceitos iniciais, teorizando 

a literatura e revisitando conceitos de alfabetização/letramentos, entremeando um lugar para as 

narrativas literárias no encontro com contação de histórias nesta etapa de escolarização.  Neste 

contexto foram importantes os teóricos e as contribuições de autores que realizaram pesquisas 

acerca das temáticas e foram importantes na realização deste trabalho.  Entre os achados, 

considero os estudos como de Klunk E Paschoali (2015), Barros (2013), Kishimoto (2007), 

Moll (1996), Soares, (1998/(2003/2009/2014), Augusto (2011),  Manferrari (2011), Guimarães 

(2014),  Eberhardt e Moura (2018), dentre outros,  e   bem como das DCN’S  (2013) e a  BNCC 

(2017).  Para a análise contribuições dos autores como de: Oliveira (2017), Galvão e Belmiro  

(MOLL, 1906), Soares (2003), Eberhardt e Moura (2018), Manferrari (2011), Klunk e 

Paschoali (2015), Cunha (2013), Araújo (2013), Souza e Bonamigo (2011). 

O Capitulo três refere-se a metodologia em seus eixos de abordagens, as fases da 

pesquisa, como a caracterização as escolas, bem como um quadro de identificação das 
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professoras participantes em relação às suas formações, experiencias em turmas de 

alfabetização e turmas que atualmente atuam.  

Na sequência, o capítulo quatro, como a parte da análise dos dados coletados na pesquisa 

de campo, retoma as questões norteadoras a serem problematizadas, dialoga com as respostas 

das professoras participantes da pesquisa, no sentido das experiências e estratégias de práticas 

pedagógicas na alfabetização e perspectivas do letramento. Nessa reflexão faço uso e alguns 

autores   tais como Oliveira (2017), Galvão e Belmiro (MOLL, 1906), Soares (2003), Eberhardt 

e Moura (2018), Manferrari (2011), Klunk e Paschoali (2015), Cunha (2013), Araújo (2013), 

Souza e Bonamigo (2011). 

Nas considerações finais, aponto referências ao objetivo do estudo que mostram que se  

possibilita lançar um olhar de que as professoras alfabetizadoras fazem uso constante de livros 

de literatura, e que as relações educativas evidenciam dispor como estratégia didático-

pedagógicas a contação de histórias na fase da alfabetização na perspectiva do letramento.  

 Foi possível considerar neste estudo também, que este recurso didático possibilita na 

prática educativa apresentar às crianças um universo de narrativas e, por isso, pode ser um 

poderoso instrumento para promover o gosto e hábito à leitura, a ampliação das experiências 

sociais, a ampliação do vocabulário e o desenvolvimento da produção de textos, caracterizando 

a leitura e escrita nesta fase de escolarização. 
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1.2 COMO SURGE A ESCOLHA DO TEMA SOBRE A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  

1.2.1 Algumas Experiências Iniciais 

O contato inicial sobre o tema foi ao observar práticas docentes durante pouco mais de 

um ano em uma escola de Capão da Canoa. Atuava na biblioteca da escola e percebia que, no 

trabalho das professoras alfabetizadoras, principalmente as que atuavam nos primeiros anos, 

com muita frequência utilizavam esse espaço com os alunos, utilizando livros de literatura, 

porém com menor frequência, nos segundos e terceiros anos.  No decorrer do tempo, as práticas 

de contação de histórias foram sendo introduzidas cotidianamente.   

Entretanto, não tinha conhecimento sobre o planejamento das professoras, e, não me foi 

possível acompanhar o desenvolvimento das crianças, nem de forma pontual quais eram os 

objetivos das professoras, ao uso desse recurso didático, nem quais foram os resultados dessas 

experiências de práticas pedagógicas.  

Ressalto que, durante a trajetória acadêmica, os conhecimentos para minha formação 

foram fundamentais para o exercício das práticas quando são indissociáveis, o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  Para além dos componentes curriculares ao longo do curso, o 

envolvimento em atividades acadêmicas como jornadas, congressos científicos, palestras, 

passaram a ser possibilidades de reflexões a serem ampliadas.  Os conhecimentos dos 

professores e os diálogos com os meus pares e colegas do curso também tiveram influências e 

ganharam cada vez mais novos sentidos.   

Destarte, tive experiências de práticas, ao desenvolver atividades que envolviam a 

contação de histórias durante o Estágio Supervisionado I- Educação Infantil, com uma turma 

do Pré-B, na Crescer Escola de Educação Infantil no município de Capão da Canoa. Neste 

sentido, surge o tema; contação de histórias, pois na etapa da Educação Infantil (EI), as crianças 

vivenciam experiências de narrativas infantis, compreendidas nas incursões teórico/práticas no 

curso de Pedagogia.  

O estágio supervisionado tem o objetivo aproximar o acadêmico do professor da 

realidade escolar e da prática pedagógica, bem como proporcionar experiências que auxiliam e 

incentivam a formação tornando-a ainda mais significativa. 
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A disciplina de estágio curricular supervisionado prevê trabalhos que 

envolvem a docência e a participação nos processos de gestão, desde a 

observação da instituição e da turma em que serão desenvolvidos, encontros e 

reuniões com os gestores da escola e com o professor titular da referida turma, 

bem como planejamento e desenvolvimento de projetos de ensino e avaliação 

dos processos de ensino e de aprendizagem e das aulas. (Uergs-PPC 2014, 

p.68) 

Por outro lado, possibilita ações e reflexões que serão carregadas por nós para a nossa 

prática após a formação. Reflexões essas, que tive a oportunidade de realizar enquanto atuava 

ainda no meu primeiro estágio me dirigindo a um olhar de qualidade para a experiência. 

Em vista disso, compreendi neste momento como Estagiária, que a participação das 

crianças proporcionou aproximações entre seus pares, envolvendo-as com os personagens, e 

reconstruindo uma diversidade de expressões. Couto (2011) 

A linguagem comunica, e pela linguagem nos comunicamos. Mas a linguagem 

não serve apenas para comunicar. Ela ultrapassa essa dimensão funcional. Às 

vezes, a linguagem nos faz ser e faz também não ser. A linguagem não apenas 

nomeia, mas também inventa e produz encantamento (Apud, RICHTER, 

2016, p.29). 

Percebi que, iniciando com a “hora do conto”, ou seja, narrativas infantis de histórias 

clássicas, de vários gêneros textuais, que fossem conhecidas pelas crianças, sempre 

proporcionam novas aprendizagens. Que por meio delas, as crianças desenvolviam a 

imaginação, a criatividade e o gosto pela linguagem, criando empatias com os personagens.  

A linguagem comunica, e pela linguagem nos comunicamos. Mas a linguagem 

não serve apenas para comunicar. Ela ultrapassa essa dimensão funcional. Às 

vezes, a linguagem nos faz ser e faz também não ser. A linguagem não apenas 

nomeia, mas também inventa e produz encantamento (COUTO, 2011. Apud, 

RICHTER, 2016, p.29). 

Não penso ser o simples contar histórias só por contar, como ter a “hora do conto” 

algumas vezes por semana, mas a partir de um planejamento, que por meio da contação de 

histórias, os alunos tenham referenciais de algo significativo que possibilitem as descobertas e 

apropriações, ampliando suas aprendizagens, para que possam além da linguagem oral, 

construir saberes sobre a linguagem escrita.   

Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a mesma 

história várias vezes pelo prazer de reconhece-la, de apreende-la em seus 

detalhes, de cobrar a mesma sequência e de antecipar as emoções que teve da 

primeira vez. Isso evidencia que a criança que escuta muitas histórias pode 

construir um saber sobre a linguagem escrita (RCNEI, VOL, 3, p.143). 
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Considerando ainda que o aluno-criança interage, interpreta, expressa e representa o 

mundo lançando mão das mais variadas e diferentes possibilidades lúdicas, há possibilidades 

de estratégias pedagógicas via contação de histórias, no processo de ensino e aprendizagem, 

para aquisição da leitura e escrita, dentre as múltiplas linguagens. Pela linguagem oral e escrita, 

e, ainda a linguagem matemática, onde a literatura infantil poderá se fazer presente nas ações 

pedagógicas.  

 

1.2.2 Experiências no Ensino Fundamental Etapa da Alfabetização: Estágio 

Supervisionado II – Anos Iniciais  

Com a pandemia mundial acontecendo, muitas coisas acabaram por serem adiadas, 

transferidas e outras como o estágio supervisionado realizado nos anos iniciais acabou por 

acontecer depois do período normal. Sendo assim, durante a realização desta pesquisa não 

houve a possibilidade de realizar o estágio em tempo hábil para incluir as experiências. 

Portanto, assim sendo, considero relevante este estudo, para ampliar aprendizagens acerca da 

temática.  

 

1.2.3 Experiências de Práticas de Contação de Histórias na Produção de Materiais não 

Estruturados 

Na escola em que trabalho, tenho atuado na biblioteca a pouco mais de dois anos. Como 

parte do meu trabalho, além dos empréstimos de livros, realizo contações de histórias para 

diversas turmas em parceria com as professoras titulares, que de acordo com o planejamento, 

solicitam algo específico. Já houve casos de imprevistos na escola em que a contação de 

histórias na biblioteca foi de grande importância. 

Desde meu ingresso ainda com estagiária, assisti algumas contações realizadas por 

contadores profissionais contratados em épocas específicas de comemorações na escola. 

Quando assumi a biblioteca busquei inspiração naqueles que eu havia assistido. 

Minha primeira história foi um sucesso. Após um imprevisto nos primeiros anos, pus 

em prática algo que queria muito e que fosse real. O sucesso foi tanto que no mesmo dia tive 
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que adaptar meu planejamento de trabalho para contar a mesma história ainda para os segundos 

e terceiros anos. A biblioteca virou atração. O nome da história era “Menina Bonita do Laço de 

Fita”, história essa que eu havia escutado pela primeira vez, quando eu mesma ainda cursava o 

terceiro ano, e como tarefa tive de reproduzir o livro da autora Ana Maria Machado. O que eu 

fiz que tornou esta contação um sucesso? Como diz o ditado: “Uma foto vale mais que mil 

palavras.” 

O coelho Godofredo foi meu aliado e as crianças amaram dar comida para ele. Após a 

história as crianças interagiram com o coelho, fizeram dobraduras de coelhos e decoraram seus 

rostinhos. 

Figura 1-Menina Bonita do Laço de Fita 

 

                                                            Fonte: Acadêmica Marina (2019) 

Depois deste sucesso, as professoras pediram histórias com mais frequência e 

entregaram para mim uma fantasia de Visconde de Sabugosa. No improviso, entrei no 

personagem e inventei um contexto para a situação, além de contar uma história é claro.  

Interpretando o Visconde, disse que ele é um velho amigo meu e cuida da biblioteca quando eu 

não estou na escola.  

Ao entrar na biblioteca, o Visconde estava tão perdido que entrou no horário de aula e 

levou um baita susto com a criançada. Esta interpretação, era para o lançamento da Sacola da 

Leitura, projeto de alfabetização do primeiro ano. 
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Figura 2 – Visconde de Sabugosa 

   

                        Fonte: Acadêmica Marina (2019) 

Na trajetoria acadêmica , o Estágio Supervisionado I- Educação Infantil,  realizado  em 

2019, na  Instituição “Crescer escola de educação infantil”, situada em Capão da Canoa, com o 

tema “ludicidade, jogos e brincadeiras como mediadores de aprendizagem em uma turma de 

PRÉ B”, em consonância com o colega Alexandre Kauer, possibilitou-me compreender que, 

devemos continuar propondo atividades lúdicas, mesmo sendo um exercício complexo, 

explorar muito as atividades propostas, por meio de jogos, brincadeiras, narrativas infantis, 

especificamente,  porque  envolve o mundo imaginário no qual as crianças poderão atribuir 

novos significados ao desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Refletindo sobre a ludicidade como mediadora de aprendizagens, considerando esse 

interesse revelado pelas crianças, durante a observação, a intenção foi aproximar a proposta em 

nossas práticas, iniciando com a “hora do conto”, ou seja, narrativas infantis de histórias 

clássicas, que por mais que elas já conhecessem algumas, sempre proporcionam novas 

aprendizagens. A participação das crianças, suas linguagens, que são momentos que se 

aproximam dos personagens, ou seja, a diversidade de suas expressões: a produção de 

linguagem.  

A linguagem comunica, e pela linguagem nos comunicamos. Mas a linguagem 

não serve apenas para comunicar. Ela ultrapassa essa dimensão funcional. Às 

vezes, a linguagem nos faz ser e faz também não ser. A linguagem não apenas 

nomeia, mas também inventa e produz encantamento (COUTO, 2011. Apud 

RICHTER, 2016, p.29). 

Durante a realização do estágio, procuramos organizar e propor atividades, ou situações, 

para que as crianças pudessem opinar, falar, escutar, por meio de contação de histórias. 
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Figura 3- Estágio I 

 

                        Fonte: Estágio EI (2019) 

 O educador pode fazer uso a partir do conto e reconto, outras atividades que 

possam ter significância, tais como trabalhos com figuras geométricas, desenhos, pinturas, 

jogos, brincadeiras nos espaços internos e externos, ampliando dessa forma a imaginação, a 

fantasia, e um mundo de aprendizagens. O educador poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras, 

histórias e outros, para que de forma lúdica a criança seja desafiada a pensar e resolver situações 

problemáticas, para que imite e recrie regras utilizadas pelo adulto. (VYGOTSKY, 1998). 

Figura 4- Práticas do Estágio 

 

                    Fonte: Estágio 2019 

As narrativas infantis também contribuem para as experiências com livros de pano, de 

papelão, de plástico, com imagens para a criança “ler” sozinha, com um amigo ou com a 

professora e seu agrupamento, em um espaço aconchegante da sala, com tapetes e almofadas 

para sentar-se, um baú com os tesouros, os livros, que podem ser levados para as casas das 

crianças para os pais continuarem a experiência da leitura. As crianças gostam de ouvir histórias 

e, também, fazer comentários. Não gostam de ficar apenas ouvindo, caladas. (Kishimoto, 

Consulta Pública). 

 Conforme a RCNEI, as crianças criam sua própria história e interagem com outras 

crianças. 
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A oralidade é muito importante na Educação Infantil, enriquecendo a 

comunicação e a expressão, uma vez que as crianças fazem uso da linguagem 

a todo momento, esta ajuda favorece a interação social. Neste sentido, o papel 

do educador é de assumir um compromisso com o livro, criando o hábito de 

contar histórias e despertando curiosidade nas crianças para que criem suas 

hipóteses. Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, p 24): 

Na sequência das breves experiências, o ano de 2020 pegou a todos de surpresa quando 

chegou no mês de março, trazendo consigo uma pendemia mundial, nos obrigando a ficar em 

casa. Para trabalhar, para estudar, para tudo. A ordem era “Fique em Casa”. Não somente a 

escola se reinventou, mas também as contações de histórias. O que geralmente se via apenas 

nos vídeos do youtube, veio para dentro das salas de aula virtuais. 

Passei a realizar gravações de histórias em casa. Depois de prontas, compartilhava no 

drive do e-mail da escola e eram reproduzidas em aula. Utilizei de tudo um pouco, slides, 

vídeos, criei materiais do zero, outros semelhantes aos detalhes das histórias. Até meu marido, 

seu equipamento de som e programas de produção entraram nessa aventura comigo. Assim as 

histórias aconteceram durante a pandemia do Covid-19-,  materiais não estruturados 

construídos.  Aprimeira história? “A Arca de Nóe” - Ruth Rocha (2009). 

Como esta minha primeira história eu tive pouco tempo, por isso fiz uso dos meus 

desenhos e pinturas que as crianças tanto gostavam. Cuidei para fazer exatamente os animais 

que a história citava, foram poucos que não estiveram presentes. 

Figura 5- Arca de Noé 

  

                  Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

 “Quando a Minha Escola Abrir” – Grupo de Autores. 

Para esta história contei com a ajuda do meu esposo. Gravamos o áudio em um 

microfone conectado em uma placa de áudio, sendo que esta transferia meu áudio para um 
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programa onde tiramos todo o ruído e outros sons para que apenas a história fosse ouvida. Fiz 

slides com as imagens do livro e então montamos o vídeo. Adicionamos efeitos de virada de 

página e uma música de fundo. 

Figura 6- Quando Minha Escola Abrir 

   

                                    Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

“Sítio do Pica Pau Amarelo” – História criada por mim 

Quando estávamos perto do Dia da Literatura Infantil, foi solicitado pela escola que a 

próxima história fosse sobre uma obra de Monteiro Lobato. Busquei no acervo da biblioteca, 

mas encontrei apenas livros grandes como “Reinações de Narizinho” e “As Aventuras de 

Pedrinho”. Eu perderia ricos detalhes se fosse resumí-los, então certa noite, sentei com papel e 

caneta e escrevi uma história apenas para apresentar o Sítio do Pica Pau Amarelo. No final do 

Vídeo falei sobre Monteiro Lobato e suas obras, incuindo aquelas que tem à disposição na 

escola. 

Figura 7- Sítio do Pica Pau Amarelo 

   

                  Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

 

No dia 22 de agosto o tema era folclore. Em conversa com as professoras, concordamos 

em falar sobre lendas gaúchas. Aproveitei a deixa e fiz parceria com as professoras dos quartos 

anos e contei a lenda do “Sepé Tiarajú” pois tinha conhecimento de que as Missões Jesuíticas 
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e a região de São Miguel das Missões fazia parte do conteúdo que iriam estudar próximo 

daquele período. As lendas escolhidas foram: “Boitatá”, “Negrinho do Patoreio”, “Sepé 

Tiarajú” e “Erva-mate” 

No material, utilizei mais uma vez E.V.A, cola instantânea, caneta permanente e erva 

de chimarrão. Criei o cenário baseado na animação do Sítio e os personagens também. Fiz o 

uso de E.V.A, cola instantânea, velcro, caneta permanente e feltro. Além dos moldes. 

Figura 8- Folclore 

 

                                    Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

Na escola em que trabalho, comemoramos o Dia da Família quando o calendário mostra 

Dia das Mães ou Dia dos Pais. Temos o costume de fazê-lo nas duas datas todos os anos. Por 

este motivo, realizei a contação “O Livro da Família”, onde reproduzi da forma mais próxima 

possível as páginas do livro real em pequenas páginas que utilizei para aproximar da tela do 

computador. Utilizei folhas coloridas em cada detalhe e fui montando as cenas. Contornei com 

caneta permanente. 

Figura 9- Família 

  

             Fonte: Acadêmica Marina (2020) 
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Trabalhamos também o Dia dos Avós todos os anos antes do recesso de julho. Em 

votação, as professoras escolheram “A Colcha de Retalhos”. Vesti-me de vovó, passei pó 

branco nos cabelos, aproveitei minha gata mal humorada e fiz uma encenação no início e no 

fim da História. Coincidentemente, minha gata resolveu ajudar e sentou-se ao meu lado 

deixando a história ainda mais legal. 

No momento da contação, utilizei dos mesmos recursos de gravação de voz e vídeo de 

outra história já citada e fiz slides com as páginas do vídeo e música de fundo. Na encenação, 

também cobri meu sofá com um cobertor antigo para parecer casa de vó mesmo, como 

estávamos no meio da pandemia, aproveitei o vídeo para incentivar as crianças a ligarem para 

seus avós que estavam longe a muito tempo. 

Figura 10- Vovó 

  

           Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

Optei por trazer um pouco de humor a este momento com a história “Pé de Pilão”. Uma 

história bem doida e divertida. Fiz o uso dos equipamentos de gravação mais uma vez, e a 

música de fundo era um pouco mais animada do que as outras. 

Figura 11- Pé de Pilão 

  

                         Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

 Minha última história, antes de retornar presencialmente para a escola, foi “Tatu-

balão”. Utilizei de desenho e pintura, apliquei em palitinhos de churrasco e fui exibindo os 
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personagens conforme a história. Apareci apenas no início para cumprimentar as turmas e no 

final para me despedir. Pensei em fazer algo como teatro de sombras, mas acabei por utilizar 

apenas parte da técnica. Ainda estava planejando a história “Obax”, mas retornei para trabalho 

presencial, e não consegui prosseguir. 

Gosto de agitar e ao mesmo tempo acalmar. Fazer refletir e ter conteúdo ao mesmo 

tempo da diversão. As crianças sempre gostaram muito das minhas histórias e fico muito feliz 

por andar pelos corredores e eles me enxergarem como uma professora legal e divertida a ponto 

de ficarem felizes quando vou substituir algum professor nas mesmas turmas. 

Figura 12- Tatu- Balão 

 

                                              Fonte: Acadêmica Marina (2020) 

Buscando estabelecer relações com minhas experiências em contação de histórias, me 

aproximando do tema, quando a criança ainda não sabe ler, as imagens contam as histórias: 

conforme escrito por Maria Zélia Versiani Machado (2009, p.77) 

Quando ainda não sabe ler, mas conta a história que vê desenhada na 

sequência das páginas, o “leitor” já mostra um conhecimento narrativo que 

pressupõe ter ouvido histórias com textos verbais. É comum usar expressões 

típicas desse repertório adquirido, tais como: “era uma vez...” ou “foram 

felizes...”, inventar diálogos, descrever as cenas. Quando já iniciou o processo 

de alfabetização, ao ler as narrativas visuais, a criança fica estimulada a 

escrever o texto verbal para aquela história só “ilustrada”. 

Dessa forma, na alfabetização na perspectiva do letramento, se fazem atividades 

posteriores iniciando com os gêneros textuais, e, numa sequência didática construtivista, a 

criança vai ampliando e desenvolvendo a aprendizagem da linguagem escrita e seus usos 

sociais. Conforme a referida autora: 

Nos dias atuais, as concepções de alfabetização se vinculam a duas fortes 

tendências. Uma para a qual a aprendizagem da língua escrita e seus usos 

sociais não se diferenciam, e, por isso, não se vê a necessidade de empregar a 

palavra “letramento” para designar esses usos; outra que considera a 
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importância de reconhecer a concomitância de dois processos: o primeiro 

destaca especificidades da alfabetização ligadas ao domínio da tecnologia da 

escrita; o segundo diz respeito ao letramento, ou seja, aos usos sociais da 

escrita e da leitura. (Id. Ib) 

Ainda como experiência gostaria de relembrar que durante a minha graduação, enquanto 

cursava a cadeira de “Literatura e Expressão nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental” tive 

uma experiência entre nós já adultos que depois de ler e estudar sobre a contação de histórias, 

tivemos a oportunidade de ouvir e contar histórias do autor Celso Sisto, o nome da história do 

meu grupo foi “Mundaréu” (2007). Foi uma experiência incrível e compreendemos que mesmo 

depois de adultos, ainda há prazer em ouvir e contar histórias, assim como temos muito a 

aprender. 

Na sequência deste estudo a este trabalho, busco me aproximar de breves referenciais 

teóricos sobre literatura, alfabetização na perspectiva do letramento, entremeando as diferentes 

linguagens e narratividades no mundo da leitura.  
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2 LITERATURA INFANTIL, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – 

LINGUAGENS E NARRATIVIDADES NO MUNDO DA LITERATURA. 

 

2.1 LITERATURA INFANTIL – A ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO 

LETRAMENTO 

2.1.1 Breves Conceitos Iniciais 

Dentre os achados sobre literatura infantil numa relação possível na alfabetização na 

perspectiva do letramento, Lucas descreve que segundo Lajolo (2001, p. 66). 

Na tradição brasileira, literatura infantil e escola mantiveram sempre relação 

de dependência mútua”. A escola, incontáveis vezes, recorreu à literatura 

infantil, por meio do envolvimento provocado pelas narrativas e/ou pelo 

encantamento dos versos, para difundir valores, conceitos, atitudes, 

comportamentos. Em contrapartida, a escola é para os livros de literatura 

infantil um entreposto, seja por meio de leituras obrigatórias ou de outras 

atividades pedagógicas.  (LUCAS, 2011, p. 2) 

Contudo, sabe-se que este movimento não iniciou dessa forma. Implicou na essência 

desde muito antes. Num trabalho de conclusão de curso, sobre o tema a autora Paula Rubia 

Pelloso Duarte Barros, nos lembra que “A Literatura Infantil surge no século XVIII juntamente 

com a preocupação com a infância até então esquecida”. (BARROS, 2013, p. 11) 

Em relação à infância esquecida, podemos nos reportar à ideia de que, as crianças 

sempre, existiram, desde o nascimento do primeiro ser humano, mas nem sempre as crianças 

vivenciaram suas infâncias, sendo pouco valorizadas socialmente. Estudos do historiador 

francês Philippe Áries (1981) nos mostram que houve um tempo em que as crianças eram 

consideradas “mini adultos”.   

De acordo com Redin e Muller (2007, p.11): “as crianças sempre existiram 

independentemente das concepções sobre elas”. As autoras mencionam que “o estudo histórico 

de Ariés (1981), destacou que, durante a Idade Média, as crianças eram consideradas meros 

seres biológicos, sem estatuto social, nem identidade especifica”.  

Todavia, no século XVII, início do sec. XVIII, a sociedade já admite que a criança não 

possa ser tratada igual a um adulto por entender que ela não está suficientemente madura para 

a vida, pois necessita de um cuidado especial para poder desta forma aproveitar a sua infância. 

No artigo sobre Culturas infantis: contribuições e reflexões de Carmem Maria Barbosa (2014, 
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p. 03), a autora também reflete sobre este período que procuram compreender a condição social 

da infância e as relações das crianças com os adultos e das crianças entre si, no qual menciona 

que: Philippe Ariés nos mostra que a infância começou a passar por uma transformação. 

A partir do século XVII a sociedade europeia estabeleceu uma clara distinção 

entre as crianças e os adultos. A constituição de discursos políticos e práticas 

sociais que diferenciavam os dois grupos especificaram e construíram a 

infância, produzindo modos distintos de vida para ambos. (ARIÉS 1981). 

No entanto, foi somente na modernidade, com o surgimento da sociologia da infância, 

como atores sociais e produtoras de cultura, em que [...] “as crianças passaram a ser vistas não 

apenas como seres determinados pelas culturas, mas também como agentes produtores de 

cultura”.  Para Cohn, (2005, p.35), as crianças são ativas na formulação de sentidos para o 

mundo em que vivem: 

Elas elaboram sentidos para o mundo e suas experiências compartilhando 

plenamente de uma cultura. Esses sentidos tem uma particularidade, e não se 

confundem nem podem ser reduzidos àqueles elaborados pelos adultos; as 

crianças têm autonomia cultural frente ao adulto. Essa autonomia deve ser 

reconhecida e também relativizada: digamos, portanto, que elas têm uma 

relativa autonomia cultural. Os sentidos que elaboram partem de um sistema 

simbólico compartilhado com os adultos (Apud, BARBOSA, 2014, p. 650). 

Diante desse discurso de representações sociais e culturais, as interações entre as 

crianças e os adultos, para a construção de significados destaca-se a cultura de pares, 

inicialmente como berço as famílias e o meio social, posteriormente na entrada na escola. Na 

instituição escolar os pares neste caso, são entre as próprias crianças e suas relações com os 

adultos, neste caso, especificamente os professores. As culturas de pares são um “[...] conjunto 

estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem, 

compartilham em interação com as demais” (CORSARO, 2011, p.128). 

Em vista disso, compreendem-se as múltiplas linguagens nessas interações, quando 

temos o compromisso de escutar as crianças, garantir que suas vozes, opiniões e entendimentos 

sejam ouvidos e tornados mais visíveis, a fim de que os adultos ajam de maneira mais adequada. 

Neste processo, além das brincadeiras e interações no ambiente escolar insere-se a literatura 

infantil, como a contação de histórias, nas propostas pedagógicas.  

A contação de histórias é uma prática cada vez mais presente na escola. Ora 

se desenvolve a partir do planejamento do professor, ora a escola recebe a 

visita de um contador, ora ela permeia os espaços culturais (como feiras do 
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livro). O professor, através de sua formação, tem contato com diversas 

possibilidades de integrar a literatura em sua aula. (MATEUS et. al., 2014, p. 

66) 

A contação de histórias tem se tornado cada vez mais frequente nas salas de aula, espero 

que ainda mais, que possa se fazer parte integrante de uma aula e não somente uma distração. 

As crianças gostam de ouvir histórias e de criar suas próprias narrativas, realizar esta prática 

desde muito cedo, em casa com a família faz dela uma cultura. Muitas crianças não tem este 

costume e por isso seu primeiro contato com os livros é na escola. 

Diante desta realidade, o professor tem um papel primordial na formação de 

novos leitores. E por isso, a contação de histórias vem sendo muito explorada 

por professores de classes de alfabetização. Descobriu se que mais do que 

entretenimento, esta pode ser uma excelente ferra menta para a formação de 

leitores e também para o ensino da leitura e da escrita. (CUNHA, 2013, p.184) 

Nesta perspectiva, tem-se  uma compreensão inicial da importância da literatura infantil 

no processo de alfabetização e da aquisição da leitura e escrita, pois já no meio familiar as 

crianças tem contato com livros de histórias, e, consequentemente ao ingressarem na escola, 

primeiro  na  (EI), esta vivencia no cotidiano  desenvolve na criança a linguagem, a oralidade 

enriquecendo e ampliando o vocabulário das mesmas.  Muitas das crianças leem sem saber ler, 

fazem o conto-reconto das histórias. Segundo Barros, (2013 p. 07)” [...] sabe-se que as crianças 

são fascinadas por histórias e que essas favorecem seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, 

emocional e social [...] “.  

 

2.1.2 Sobre Literatura Infantil 

A literatura no princípio surgira com objetivos pedagógicos e logo fora aprofundada por 

meio de outros gêneros literários que foram aparecendo. Atualmente o ato de contar histórias, 

ou seja, o contato das crianças com a literatura permanece no contexto educativo, mas a forma 

como é trabalhada é bem diferente. Segundo Munevek (2010, pag. 24): 

A literatura é importante para o desenvolvimento da criatividade e do 

emocional infantil. Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar 

de forma mais clara sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias 

trabalham problemas existenciais típicos da infância como medos, 

sentimentos de inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinar 



31 

 

 

 

infinitos assuntos que com o tempo terá maior significado para elas (Apud. 

KLUNCK e PASCHOALI, 2015, p.5) 

A partir daí, a criança tem uma ligação emocional e racional com a literatura que 

possibilita melhor compreensão das coisas, e proporciona uma leitura melhor de mundo e de si 

próprio. Percebe-se na prática pedagógica que a mesma tem uma grande tendência de ser 

separada da literatura. Atualmente tem sido utilizada para acalmar as crianças do momento de 

agitação, ou simplesmente contar histórias de páscoa, natal e outras datas, mas dificilmente 

utilizada como ação pedagógica e/ou alfabetizadora.  Paiva e Rodrigues (2009, p.103) afirma: 

São múltiplos os fatores que contribuem para que a Literatura Infantil se faça 

cada vez mais presente em nossas escolas: o crescente desenvolvimento 

editorial da produção voltada para esse segmento; a qualidade das obras 

produzidas por escritores e escritoras brasileiros (reconhecida mundialmente); 

as políticas públicas preocupadas com a formação do leitor; a divulgação de 

títulos e autores brasileiros por organismos públicos e privados; as 

recomendações explícitas dos PCNs – Parâmetros curriculares Nacionais – 

para o desenvolvimento de práticas de leitura em todos os níveis de ensino; o 

empenho de inúmeros educadores em levar a leitura literária para as suas 

práticas docentes e principalmente o fato de a instituição escolar cumprir a 

função de democratizar o livro, num país de poucas bibliotecas e de 

praticamente inexistente compra de livros em livrarias por esse segmento da 

população que frequenta a escola pública. (Apud. BARROS, 2013, p.20) 

A literatura não atua somente na disciplina de língua portuguesa, na formação de leitores 

e se sujeito crítico. Utilizada de diversas formas, a literatura nos leva além, como afirma 

Colomer (2003, p.143) “esta área possui vantagens indubitáveis para impulsionar formas 

interdisciplinares, já que a teoria e a prática coexistem sempre nela de forma relacionada e, com 

muita frequência, se teve que recorrer a mais de uma disciplina” (Apud. RICHE, 2003, parte 

introdutória). 

Compreende-se então, desta forma que existem diversos gêneros de literatura e dentre 

eles, diversos textos, pensamentos que trabalham diversas ideias e questões não somente 

emocionais, mas também situações do homem e do mundo. Aí a possibilidade de trabalhar com 

a literatura para compreender também matemática, ciências e outras disciplinas. A literatura é 

interdisciplinar.  

Algumas das literaturas mais conhecidas e populares são os clássicos “Contos dos 

Irmãos Grimm” que foram adaptados. Eram literaturas fortes e pesadas que com o surgimento 

da literatura infantil, sofreram adaptações para que as crianças pudessem ler e ouvir. Hoje ainda 
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fazem muito sucesso entre as crianças e inspiram novas histórias, sejam elas do meio 

profissional ou nas novas narrativas criadas pelas crianças. 

Essas adaptações e a grande parte da literatura contada atualmente foram denominadas 

“Contos de Fadas” (fantasias encantadas). Segundo Kishimoto (2007, p.261) foi através de 

Bruner que os contos de fadas tiveram grande valor atribuído. “Para Bruner (1986), a estrutura 

binária dos contos fantásticos auxilia a criança a dominá-la para efetuar suas narrativas.” 

As narrativas infantis são nitidamente baseadas e inspiradas nos contos de fadas. A 

prova está quando assistimos as brincadeiras no intervalo ou no dia do brinquedo. A meninas 

querem ser as princesas e os meninos querem ser cavalheiros. Ou até mesmo ao expor um baú 

de fantasias, as meninas logo buscam por vestidos e todas sabem que primeiro devem esnobar 

o sapo para depois levá-lo ao castelo, mas também sabem que têm autonomia para mudar o 

rumo da história. É aí que a história fica interessante. Kishimoto (2007, p.263) ressalta que: 

Bruner (1986,1996), Egan (1991,1995) e Sutton-Smith (1995) intuem o papel 

das narrativas infantis como uma janela para o desenvolvimento infantil ao 

propor que as crianças, na condição de protagonistas, modifiquem a história 

incluindo situações não-canônicas, provenientes de outras histórias ou de suas 

vivências que tornam a narrativa diferente e interessante. 

Quando a criança entra no “mundo da fantasia e da imaginação” de um conto de fadas, 

ela elabora hipóteses para a resolução de seus problemas e toma atitudes do adulto indo além 

daquelas de sua experiência cotidiana, buscando alternativas para transformar a realidade. No 

faz de conta, seus desejos podem facilmente ser realizados e quantas vezes a criança desejar, 

criando e recriando situações que ajudam a satisfazer alguma necessidade presente em seu 

interior. (FARIAS, et.al. 2012, p.09). 

Através dos contos de fadas, as crianças criam representações de suas vidas cotidianas, 

contam e recontam histórias que já ouviram e tem curiosidades em novas histórias. Elas podem 

aprender a ler, sem saber ler, apenas com a imaginação, que faz com que relatos e atitudes 

possam ser enfrentados, contribuindo significativamente para seu desenvolvimento.  

O incentivo à literatura é ainda maior quando, alfabetizadas, as crianças possam escrever 

suas histórias ao realizarem a construção do livro da turma, contando suas histórias originais, 

inspiradas nas histórias contadas pelos pais e pelos professores. 
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Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, interessante e curioso 

que diverte e ensina. É nessa relação lúdica e prazerosa das crianças com a 

obra literária que se tem a grande possibilidade de formar o leitor. Para tanto 

se deve levar em consideração que grande parte das crianças tem o primeiro 

contato com a literatura quando chega à escola. É justamente nesse momento 

que o professor pode semear a paixão ou o terror pela literatura, de acordo 

com as estratégias por ele utilizadas. (BARROS, 2013, p. 23) 

Uma literatura bem trabalhada em sala de aula impulsiona a criança a atingir objetivos 

de forma satisfatória e completa, principalmente quando escolhida de acordo com os interesses 

das crianças, envolvendo-as no processo. 

[...] a leitura toma importância no processo de desenvolvimento da criança, 

principalmente durante o período de alfabetização, pois contribui através de 

suas histórias para o encantamento e a necessidade em aprender a ler. Durante 

o período de alfabetização é importante que o professor se utilize da literatura 

infantil, para estimular a leitura, criando estratégias para que o aluno entenda 

o que o texto quer dizer, ou seja, interprete-o. (KLUNCK; PASCHOALI, 

2015, p. 5) 

Assim, os contos, as lendas, as histórias, favorecem o desenvolvimento da personalidade 

da criança, contribuindo para a descoberta de sua identidade e comunicação, e, tem sempre um 

conto que as encanta, aguça a curiosidade, sendo possível proporcionar momentos lúdicos, 

integrando-os a atividades como teatro, movimento do corpo, com músicas, com atividades de 

linguagem, de conceitos matemáticos, aprimorando a linguagem oral e suas representações, nas 

manifestações artísticas, etc. 

As narrativas infantis e o contato com os livros possibilitam o desenvolvimento de 

linguagem oral, nas relações entre si, entre o outro, entre o mundo que a cerca.  Todo contato 

que a criança estabelece com o mundo é sempre mediado pela linguagem (VYGOTSKY, 1985; 

2002).  “A relação da criança com a linguagem supõe uma relação com o outro, no caso da 

creche ou da escola, é o professor que representa esse outro por meio da língua que apresenta 

às crianças. Então, faz-se necessário repetir sobre o modo, por meio do qual se efetiva essa 

interação”. (Apud, AUGUSTO, s/a.p.53). 

Parte-se assim do pressuposto de que a experiência com textos literários pode anteceder 

a alfabetização, fazendo valer o que ensina Magda Soares, 1998: “é possível participar de 

práticas de letramento mesmo sem ter o domínio do sistema da escrita” (IN) MACHADO, 2009, 

p. 71).  Em conformidade ainda com a referida autora: 
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As histórias que ficam da infância não são somente aquelas que lemos por 

conta própria, mas também aquelas que nos foram contadas. Neste caso, a 

memória guarda, além da história e seus personagens, a voz de quem contou, 

sua entonação, seus gestos, sua emoção. Ao contrário do que se imagina, os 

dois modos de conhecer as histórias são experiências que prosseguem pela 

vida afora, mesmo depois que se aprende a ler [...]. (Id. p.72). 

Sobre os atos de ler e ouvir histórias em toda essa abrangência, afirma a autora, “[...] 

significa a interação com o texto literário quando ainda não se tem o amplo domínio do código 

alfabético, fase em que a mediação é necessária e está em relação direta com a atividade de ler 

sozinho, que significa a conquista da autonomia”. (p.72). Deste modo, segundo a autora: 

[...] Quando começa a ler, a criança convida o leitor adulto mais experiente a 

participar com ela nos processos de construção de sentidos, em situações de 

leitura de livros, placas, outdoors, jornais, rótulos e tantos outros textos, que 

ela passa a ver/ler de modo diferente do que até bem pouco tempo via, quando 

não lia. (Id;Ib). 

Percebe-se que, a literatura infantil e a contação de histórias na educação se inicia desde 

a primeira infância. A literatura desde início tinha objetivo pedagógico voltado para a relação 

social e cidadã das crianças. Com o passar do tempo, foram atribuídos objetivos maiores 

tratando do emocional, assim como outras áreas e reações das crianças. No Brasil teve seu 

destaque através de Monteiro Lobato e seus personagens do “Sitio do Pica Pau Amarelo”. 

Ainda pensando na literatura infantil e nas contribuições da mesma no sentido 

pedagógico, tanto para Bruner (1989-2001) quanto para Egan (1991-1995): 

[...] os contos infantis, devido a características como estrutura, formato 

binário, poder de criação e modificação do narrador, estimulam a mente 

narrativa para a compreensão do mundo. Situações binárias, como segurança 

e perigo, coragem e covardia, inteligência e estupidez, esperança e 

desesperança, bem e mal são as principais tramas dos contos de fadas. No 

conto João e Maria, a crianças depara-se com a falta de segurança, o medo 

das florestas e a segurança do lar, binômio compreendido com facilidade 

porque faz parte do cotidiano infantil. (Apud KISHIMOTO, 2007 p, 262). 

 

2.2 REVISANDO CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO 

LETRAMENTO ENTREMEANDO DIRETRIZES E A LITERATURA 

A etapa da alfabetização pertence aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Nove 

Anos (EF). Neste processo a criança, não apenas codifica e decodifica, mas precisa interpretar 
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compreender e assimilar o conteúdo para que efetivamente ocorra o ensino e a aprendizagem 

da leitura e escrita. 

 Para MOLL (1996), a alfabetização é um processo onde há “construção de esquemas 

cognitivos para a compreensão so sistema de escrita”, assim como a produção da escrita, a 

leitura de mundo que vai possibilitar a leitura da palavra, iniciando antes mesmo do ingresso da 

criança na escola e facilitado através de um ambiente alfabetizador. 

Neste sentido, a alfabetização é um processo que se inicia muito antes da 

entrada na escola, através das diferentes formas de interação que estabelece. 

Se a língua escrita constitui-se “objeto” de uso social no seu contexto, os atos 

de leitura e escrita com os quais interage podem leva-lo à elaboração de 

estruturas de pensamento que lhe permitam compreendê-la e paulatinamente 

apropriar-se dela. Quando chega à escola, o sujeito vai estar em algum 

momento desse processo de compreensão. Assim, se ver de um ambiente 

social alfabetizado, já terá certamente pensado sobre este objeto de 

conhecimento. Contudo, se vier de um ambiente analfabeto ignora-o e precisa 

fazer na escola o caminho que outro vem fazendo desde o nascimento. (p. 70) 

Magda Soares por sua vez tem a mesma compreensão de alfabetização e é bem focada 

na escrita, para isso entende a teoria construtivista, mas questiona a falta de métodos de ensino 

na etapa da alfabetização. 

A proposta construtivista é justa, pois é assim mesmo que as pessoas 

aprendem, não apenas a ler e escrever, mas é assim que se aprende qualquer 

coisa: interagindo com o objeto de conhecimento. Mas os métodos viraram 

palavrões. Ninguém podia mais falar em método fônico, método silábico, 

método global, pois todos eles caíram no purgatório, se não no inferno. Isso 

foi uma conseqüência errônea dessa mudança de concepção de alfabetização. 

(SOARES, 2003, p. 17) 

Na psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, em seus aspectos 

linguísticos, significativos à alfabetização, descrevem-se os estágios linguísticos que percorre 

até a aquisição da leitura e da escrita, e tem implicações pedagógicas. [...] Numa investigação, 

partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia na atividade do sujeito em 

interação com o objeto de conhecimento  demonstraram que a criança, já antes de chegar à 

escola, tem ideias e faz hipóteses sobre o código escrito, descrevendo os estágios linguísticos 

que percorre até a aquisição da leitura e da escrita. (MENDONÇA, (et.al.) s/a, p. 37).  

Neste pressuposto, todo conhecimento tem sua gênese, e essa aprendizagem segue um 

processo que poderíamos descrever com Weisz, (1990, p. 73) como:  



36 

 

 

 

[a criança] começa diferenciando o sistema de representação escrita do 

sistema de representação do desenho. Tenta várias abordagens globais 

(hipótese pré-silábica), numa busca consistente da lógica do sistema, até 

descobrir - o que implica uma mudança violenta de critérios - que a escrita 

não representa o objeto a que se refere e sim o desenho sonoro do seu nome. 

Neste momento costuma aparecer uma hipótese conceitual que atribui a cada 

letra escrita uma sílaba oral. Esta hipótese (hipótese silábica) gera inúmeros 

conflitos cognitivos, tanto com as informações que recebe do mundo, como 

com as hipóteses de quantidade e variedade mínima de caracteres construída 

pela criança. (MENDONÇA, (et.al) s/a- p. 38-39). 

Citam os autores que  a Psicogênese da língua escrita descreve como o aprendiz se 

apropria dos conceitos e das habilidades de ler e escrever, mostrando que a aquisição desses 

atos linguísticos segue um percurso semelhante àquele que a humanidade percorreu até chegar 

ao sistema alfabético, ou seja, o aluno, na fase pré-silábica do caminho que percorre até 

alfabetizar-se, ignora que a palavra escrita representa a palavra falada, e desconhece como essa 

representação se processa. Ele precisa, então, responder a duas questões: o que a escrita 

representa e o modo de construção dessa representação. (Id. p. 39). 

No artigo “A Reinvenção da alfabetização”, Magda Soares (2003a) lembra que, 

associada às ideias construtivistas, veio a falsa inferência de que, se for adotada uma concepção 

construtivista, o que implica compreender que a “alfabetização, aprendizagem da técnica, 

domínio do código convencional da leitura e da escrita e das relações fonema/grafema, do uso 

dos instrumentos com os quais se escreve, não é pré-requisito para o letramento”. Segundo a 

referida autora: 

Não é preciso primeiro aprender a técnica para depois aprender a usá-la. E isso 

se fez durante muito tempo na escola: “primeiro você aprende a ler e a escrever, 

depois você vai ler aqueles livrinhos lá”. Esse é um engano sério, porque as 

duas aprendizagens se fazem ao mesmo tempo, uma não é pré-requisito da 

outra.  (p. 16). 

Se, “era esperado que a fonetização das línguas maternas trouxesse uma simplificação 

da aprendizagem, particularmente em sede escolar. Correlativamente, por meados do século 

XX, a didática das línguas maternas era objeto de assinaláveis investimentos, proporcionados 

pela associação entre o ensino ativo e a aplicação do construtivismo às aprendizagens escolares. 

A exercitação das línguas beneficiava com o alargamento do currículo e com a valorização da 

componente comunicacional”. (GUIMARAES, 2014, p.50). 

Para Magda Soares, o construtivismo é uma boa proposta, mas é necessário que seja 

aplicada com métodos de alfabetização para que os objetivos sejam alcançados de forma 
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completa e significativa. Portanto, o construtivismo não é um método de alfabetização, mas 

sim, um método de ensino, ou seja, o aluno vai construindo e desenvolvendo a aprendizagem. 

Deste modo, de acordo com Machado (2009, p. 72) “A entrada da criança no mundo da 

escrita é responsável pela abertura de inúmeras portas, antes acessíveis a ela somente pela 

mediação do outro. Na infância, a presença do outro – nas interações com a linguagem escrita, 

ainda não totalmente familiar à criança pequena –, faz-se constante [...]”. Ressalta ainda a autora 

referida que:  

É importante reforçar, assim, que, na infância, mais que em outras fases da 

formação do leitor, ler é atividade partilhada, na qual se confirmam sentidos e 

funções da leitura, construídos pela curiosidade de quem descobre que a letra 

diz o mundo. Com a literatura não poderia ser diferente. No início do processo 

de alfabetização, pode haver uma convivência harmoniosa entre diferentes 

maneiras de interagir com o texto ficcional ou poético – o texto em prosa ou 

em verso – que se faz ora pela escuta, ora pela leitura individual ou silenciosa. 

(p. 72) 

Sob este olhar, destacam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS) para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos, destacam que os primeiros anos do Ensino Fundamental (EF), 

[...] “devem assegurar, a alfabetização e o letramento” e, que, que se deve levar em conta:  

O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no 

Ensino Fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão 

para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos 

iniciais dessa etapa da escolarização. (BRASIL, 2013).   

Também vale ressaltar que no cenário das diretrizes com a implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2017, define-se que a alfabetização das crianças 

deverá ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental, conforme mencionado:  

 Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter 

como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que 

os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu 

envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Como aponta o 

Parecer CNE/CEB nº 11/201029, “os conteúdos dos diversos componentes 

curriculares [...], ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por 

meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a 

escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2017). 

Salientam ainda que: “Embora, desde que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja 

cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º e 2º anos) do Ensino 
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Fundamental que se espera que ela se alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o 

foco da ação pedagógica”. 

No entanto, nesta fase escolar, a (BNCC) reforça a relevância do desenvolvimento de 

atividades lúdicas, na etapa da alfabetização, valorizando situações de aprendizagem em que: 

“Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 

desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades 

de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar 

conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos”. (BRASIL, 2017).  

Segundo os Segundo os Parâmetros curriculares Nacionais (PCNS), quando são lidas 

histórias [...] para crianças que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente ensina-se a 

elas  

[...] a produzir e a interpretar textos, não é possível tomar como unidade básica 

de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase que, 

descontextualizadas, pouco têm a ver com a competência discursiva, que é 

questão central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o 

texto, mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas 

situações didáticas específicas que o exijam. (BRASIL, 1998). 

Então, neste cenário brasileiro, há muito se rompeu com a crença que, para as crianças 

construir o domínio da leitura e escrita, seria necessário alfabetizar pelo “Bê-a-Bá”. Por essa 

metodologia de ensino, “a conquista da escrita alfabética não garante ao aluno a possibilidade 

de compreender e produzir textos em linguagem escrita. Essa aprendizagem exige um trabalho 

pedagógico sistemático”. (BRASIL, 1998). Destacam ainda, que: 

Na especificidade do texto literário é preciso pensar, que seja incorporado às 

práticas pedagógicas do cotidiano na sala de aula, pois a “literatura não é cópia 

do real, nem puro exercício de linguagem, tampouco mera fantasia que se 

asilou dos sentidos do mundo e da história dos homens”. 

Neste sentido, a BNCC se aproxima de alguns pressupostos dos (PCNs), dando ênfase 

ao ensino das especificidades da leitura e da escrita por meio de gêneros clássicos (conto, 

crônica, entrevista, notícia, tirinha, receita etc.).  Dentre os campos de atuação da base, destaca 

o artístico literário, que se denomina como: 

Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e 

produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 

cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros 

deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, 
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poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/ cartum, dentre outros. 

(P. 96) 

Desta forma, as múltiplas linguagens das crianças na etapa da alfabetização, propõem a 

mediar estudos que se voltam para a infância, por entender que durante o processo de 

alfabetização, os alunos ainda vivenciam a fase das suas infâncias. Também pelo pensamento 

de que, as múltiplas linguagens estão presentes neste processo de aprendizagens dos alunos 

nesta etapa, que aprendizagens são construídas mediadas pela linguagem, e serão importantes 

para desenvolvimento da leitura e escrita, além disso, envolvem a literatura. 

Silvana de Oliveira Augusto (2011), que reflete sobre “a dimensão do trabalho a ser 

feito com a linguagem na escola, sobre o papel do outro tanto na aquisição de linguagem pela 

criança pequena, que tem implicações pedagógicas decorrentes desse conhecimento, concebe 

que:  

Todo contato que a criança estabelece com o mundo é sempre mediado pela 

linguagem (VYGOTSKY, 1985; 2002). A relação da criança com a 

linguagem supõe uma relação com o outro, no caso da creche ou da escola, 

é o professor que representa esse outro por meio da língua que apresenta às 

crianças. Então, faz-se necessário refletir sobre o modo, por meio do qual se 

efetiva essa interação (p. 53).  

No âmbito da Educação Infantil, falamos em ampliação dos repertórios vivenciais e 

culturais das crianças como um dos objetivos a serem conquistados, assim como na necessidade 

de um trabalho que considere as múltiplas linguagens da infância. Para Morato (2000, p. 5) 

[...] a linguagem não é apenas transmissão de pensamento, não é apenas 

código linguístico, não é apenas comunicação interpessoal, mas é, sobretudo, 

um processo de produção da significação; nesse sentido, a linguagem é 

percebida, também, como lugar de ação, caracterizada por uma dinamicidade. 

(APUD OSTETTO, 2011, P. 44) 

Falando de linguagens, segundo Malaguzzi (1995) em sua poesia “As Cem Linguagens 

das Crianças”, relembra as múltiplas linguagens com as quais uma criança se comunica e 

interage com seus pares, as diversas formas de aprender e como os adultos acabam por “podar” 

muitas destas linguagens com suas limitações: 

A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo.  Dizem-lhe: de pensa sem 

as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem 

alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe: de 

descobrir um mundo que já existe e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

(Apud GONÇALVES e ANTONIO, 1997). 
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Portanto, contar histórias é uma linguagem natural que companha as crianças desde 

muito pequenas em suas narrativas, Malaguzzi (1995) relembra isso em sua poesia através da 

imaginação e da criatividade: 

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modo de pensar, de jogar e 

de falar. Cem sempre cem modos de escutar, de maravilhar de amar. Cem 

alegrias para cantar e compreender. Cem mundos para descobrir. Cem mundos 

para inventar. Cem mundos para sonhar. (Apud GONÇALVES, ANTONIO, 

1997). 

Sabendo disso, nossa função como educadores e como alfabetizadores, é cuidar para 

não roubar as noventa e nove linguagens, mas multiplicar as cem já existentes e fazer uso delas 

para alcançar uma aprendizagem significativa. 

Propor atividades que se relacionam aos direitos da aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças, possibilitam por meio de brincadeiras, expressões artísticas e corporais, 

movimento e artes, com narrativas infantis de diversos gêneros textuais (poemas, poesias, 

parlendas, histórias), jogos, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, 

desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais, é um exercício constante na pratica 

pedagógica.  

Desta forma, compreende-se que a alfabetização na perspectiva do letramento são 

condições indissociáveis, pois implica em dizer que, somente a pessoa viver em estado ou 

condição de alfabetizada não significa que ela seja letrada, pois prevista dispor de um mínimo 

de conhecimentos letrados para atuar como sujeito alfabetizado.  Magda Soares (1998) define 

assim:  

[...] a pessoa que aprende a ler e a escrever - que se torna alfabetizada - e que 

passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de 

leitura e de escrita - que se torna letrada - é diferente de uma pessoa que ou 

não sabe ler e escrever - é analfabeta - ou, sabendo ler e escrever, não faz uso 

da leitura e da escrita - é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado 

ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. 

Por isso, para Machado (2009, p. 73) Antes de saber ler, a criança já pode conhecer – se 

lhe são contadas histórias, recitados poemas, cantadas cantigas – alguns gêneros da literatura. 

Este é um dado importante quando se pensa na formação de leitores, sobretudo na faixa que se 

estende da Educação Infantil aos primeiros anos do Ensino Fundamental, quando se dá o 

processo de alfabetização propriamente dito. 
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Na fase em que a criança inicia ou desenvolve o processo de alfabetização, alfabetizar 

letrando, por meio de textos literários, implica em múltiplas facetas. Não se pode pensar que 

não se deve mais ensinar as letras do alfabeto, as palavras e as frases. Implica que, se inicia 

num processo inverso, ou seja, com vários gêneros textuais, para depois ir ao ensino de conhecer 

as letras, para que o aluno possa articular significados. Assim, “[...] exercitam o pensamento 

das crianças [...] e, quando se constroem histórias [...] pode-se tomar direções distintas, e 

encontrar diferentes respostas. [...] é a busca compartilhada do sentido e do significado a ser 

atribuído à experiência”. (MANFERARI, 2011.p. 56). 

Para Soares (2009, p.11), “[...] é preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de 

promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 

integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de cada um desses 

processos [...]”. 

 Assim sendo, quando pensamos no universo da literatura, pensamos em livros infantis, 

fabulas, contos, lendas, parlendas, como ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem, que neste ato de contar histórias ampliam sua imaginação, fantasia, descobertas, 

contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural, sendo protagonistas 

de sua aprendizagem, e, o professor  deve ir  além de ser um simples mediador, pois em 

circunstancias da etapa da alfabetização na perspectiva do letramento: “ o professor precisa 

extrapolar  a simples mediação. “Ele funciona como grande agente de transformação da criança 

em um ser mais aberto para o fantástico e o faz de conta, tão importante para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno”. (APUD, NUNES (et.al), s/a. pág. Introdutória). Em conformidade com as 

autoras: 

O aluno oriundo da Educação Infantil, ao chegar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, deve ter o hábito de ler mesmo sem saber ler convencionalmente 

e isto acontece com a leitura feita de maneira rotineira pelo professor que 

utiliza estratégias de leitura de forma criativa e estimulante. Com esta prática 

amplia-se o conhecimento, a busca incessante pelas informações e 

consequentemente outras competências se desenvolvem de forma natural, 

como o senso crítico para questionar, entender e fazer entender a sua realidade 

e realidade do mundo em que ele está inserido e, desta forma, formando-se 

um aluno ativo e crítico.  

 Alfabetização é o momento aonde as crianças já não vão apenas ouvir histórias, mas 

também irão ler, criar e contar as suas próprias histórias. De acordo com Marina Manferari 

(2011, p.56). 
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Contar histórias é o que mais nos distingue enquanto seres humanos, um traço 

tão característico do homem, comparável à postura ereta ou ao polegar 

opositor. É uma necessidade primária. Não há civilização que não tenha 

manifestado essa necessidade e encontrado formas para dizer-se, contar-se, 

explicar-se, e isso ocorre através da narrativa.  

 Vale ressaltar, contudo, que o início do século XIX, considerado o século onde a criança 

assume maior visibilidade, inicia-se o respeito e a preocupação com as necessidades e o 

desenvolvimento da criança, ela passa a ser objeto de atenção das ciências entre elas a 

psicologia, a sociologia e a educação. Desse modo, também a Literatura Infantil passa a se 

desenvolver de forma mais evidente. (BARROS, 2013, P. 17). 

 Todavia, percebe-se que no Brasil se credita como um dos recursos pedagógicos, as 

obras de Monteiro Lobato como escreve Coelho (1991, p.225): 

A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área da Literatura 

Infantil e Juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o 

de hoje. Fazendo a herança do passado imergir no presente, Lobato 

encontrou o caminho criador que a Literatura Infantil estava 

necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções estereotipadas e 

abre as portas para as novas ideias e formas que o nosso século 

exigia. (Apud BARROS, 2013, P. 17). 

Salienta-se  neste contexto que no século XX priorizam-se pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e afetivo da criança, com isso a 

Literatura Infantil passa por uma enorme expansão, porém em forma de livros didáticos, pois 

somente na década de 1970,  retoma-se  a literatura como fator importante ao desenvolvimento  

intelectual e cultural das crianças. De acordo com Barros, (2013, p. 19-20): 

Hoje existe uma produção literária para a infância que não nasce apenas 

da necessidade de um recurso pedagógico, mas tem como funções o lúdico 

[...] a literatura infantil é mais apreciada como gênero de leitura, como obra 

literária formadora de consciência da vida social e cultural, abordando temas 

contemporâneos e mantendo a representação de histórias clássicas como os 

contos de fadas. 

  Para o processo de alfabetização na perspectiva do letramento, a contação de histórias 

e as narrativas literárias encontram seu lugar nas atuais tendencias das questões pedagógicas. 

São múltiplas as atividades didáticas que poderão ter como fonte as obras literárias. 
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2.3 UM LUGAR PARA AS NARRATIVAS LITERÁRIAS E O ENCONTRO COM A 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO  

Experiências com narrativas literárias fortalecem o imaginário, contribuem para o 

aumento do repertório de vivências das crianças, dentre elas: a interação com seus pares, o 

desenvolvimento das linguagens e o acesso a conhecimentos escritos construídos ao longo da 

história do homem. 

É importante atentarmos para a contribuição das narrativas no desenvolvimento da 

habilidade discursiva das crianças bem pequenas, pois através delas, o professor pode contar e 

recontar histórias, envolvendo as crianças e construindo diálogos que ampliam o vocabulário 

infantil. Estas atividades significativas, como afirmam Mirela Ribeiro Chaer e Edite da Glória 

Amorim Guimarães, são essenciais. 

“[...] o professor deverá criar situações, promover atividades apropriadas e 

incentivar a participação das crianças por meio de atividades como conversas, 

discussões, poesia, dramatizações, fantoches, leitura de histórias, [...] de forma 

a possibilitar que a criança se torne mais comunicativa e tenha uma interação 

maior com o grupo. Um ambiente rico em atividades expressivas incentivará 

o desenvolvimento [...] da criança.” (CHAER, GUIMARÃES, p. 76). 

Nos momentos de narração de histórias, a criança, ao sentar próxima de outras crianças 

e do adulto, experimenta novas formas de interagir com o grupo onde está inserida. Ao interagir 

com os livros a criança passa a conhecer o material escrito produzido socialmente e a 

experimentar novas formas de relacionar-se com o livro, com base no que lê ou leem para ela.   

Ressalta-se que o professor é o mediador, pois quando o professor chama, com certa 

frequência, a atenção da criança para a leitura literária  apresentando os livros no ambiente 

institucional, dispondo-os nos espaços de circulação da criança, deixando-os disponíveis para 

seu uso, lendo-lhes os textos, marrando-lhes o que neles está escrito ou contando histórias, ele 

torna-se um mediador da criança com a literatura. Nesta perspectiva o educador colabora na 

formação do leitor literário e o objeto livro ganha significado deixando de ser apenas um 

artefato.  

Os livros são molas propulsoras para trabalhar a construção do simbólico e do 

imaginário infantil, eles contribuem no desenvolvimento da linguagem e ampliam o repertório 

oral das crianças através das histórias narradas. Segundo Marina Manferrari (2011, P. 58), 

quando contamos histórias:  
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O imaginário de cada um de nós nutre-se e expande-se graças à exploração 

dos mundos que as histórias nos descortinam. Quando ouvimos uma história, 

estamos simultaneamente em dois mundos: o físico, no qual ocorre a narrativa, 

e o imaginário, no qual se desenrola a história... Contar uma história é abrir o 

mundo para a imaginação e, portanto, desvelar mundos possíveis.  

Além do fortalecimento do imaginário, a literatura contribui para a diversidade de 

vivências das crianças com seus pares, provoca novas formas de relacionamento dos pequenos 

com os livros e possibilita o acesso, ainda na primeira infância, ao material escrito produzido 

socialmente e culturalmente. Assim, novas formas de comunicação se descortinam e novas 

formas de linguagem se criam e recriam. 

A literatura na Educação Infantil auxilia na formação dos valores das crianças, na 

assimilação das regras, costumes e símbolos da sociedade adulta. Relacionar à importância da 

literatura com a função social que o professor tem em sala de aula implica no entendimento de 

que à aprendizagem da literatura tem um potencial único na vida das pessoas e na sociedade 

letrada atual. O RCNEI (1999, p. 143) enfatiza esse processo: 

A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma 

de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de 

outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A partir daí 

ela pode estabelecer relações com a sua forma de pensar e o modo de ser grupo 

social ao qual pertence. 

Para Moll (1996): 

 “Um ambiente alfabetizado pode ser também alfabetizador no sentido de 

fornecer elementos que desafiem o sujeito o pensar sobre a língua escrita como 

sistema de representação de significados contextuais. Esse ambiente pode 

mediar a relação entre o sujeito que aprende e a língua escrita, enquanto 

conhecimento a ser aprendido. (p.69). 

Justino Guimarães (2014, p. 40-41) no artigo “Escolarização e Literacia: os sentidos da 

alfabetização e a diversidade cultural” menciona que: “A longa Modernidade, cobrindo um 

marco temporal que medeia entre o século XVIII e meados do século XX, e, na sequência, a 

Pós-Modernidade são ciclos históricos em que a aculturação escrita, resultante dos processos 

de alfabetização e de escolarização, ocupa o centro [...]”, e que, as “[...] literacias são 

simultaneamente processo e produto [..]”.  

A alfabetização corresponde à aculturação escrita, elementar, mensurável pela 

suficiência na capacidade de uso e na prática de quotidiano. É um processo literácito e a literacia 
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corresponde ao estádio de aculturação, em que esteja assegurada a suficiência no uso de uma 

determinada linguagem. (GUIMARAES, 2014, p. 41). 

No Brasil, por exemplo, o hábito de contar histórias às crianças sempre existiu na 

tradição de muitos povos indígenas. Os mitos e lendas contados pelos mais velhos serviam para 

educar as crianças e explicar os mistérios da natureza, da origem dos homens e do mundo. Além 

dos índios, também os negros que chegaram ao Brasil nos transmitiram um rico repertório de 

histórias. Essas histórias que, hoje, também são nossas, porque nos foram contadas, estão 

registradas nos livros como um patrimônio para as futuras gerações. (AUGUSTO, 2011, P.57) 

As práticas pedagógicas as atividades com narrativas infantis, também proporcionam o 

desenvolver seus processos cognitivos, tanto coletivos quanto individuais, produzem narrativas 

através de diferentes linguagens, pois segundo Barbosa e Fochi (2015): 

[...] as crianças aprendem porque querem compreender o mundo em que 

vivem, dar sentido às suas vidas. As crianças vivem do modo narrativo suas 

brincadeiras, pois elas formulam e contam histórias, ao mesmo tempo em que 

dramatizam”. (Apud, FINCO, Et.al, 2015, p. 230). 

As narrativas contadas pelo professor [...] “são a base para a construção das histórias 

das próprias crianças. Essa construção se dá pela interação com o mundo, representado pelo 

adulto, mediado pelo uso da linguagem”. (AUGUSTO, 2011, p.57) 

Segundo a autora, estudos de Perroni (1992), apontam que são três fases de 

desenvolvimento, pelas quais a criança perpassa, na interlocução até a constituição da criança 

como narradora, até chegar a uma produção mais autônoma. 

Na primeira fase do percurso narrativo, a presença do adulto é fundamental em duas situações: 

no momento de contar histórias e no jogo de contar. Na primeira situação, a criança pequena 

assume o papel de ouvinte, apenas. Na segunda, ela se apoia no discurso do adulto que, por 

meio de suas perguntas, vai sustentando a costura das ideias das falas, compondo uma 

protonarrativa. Até os três anos, na segunda fase, a criança se emancipa da fala do adulto, 

passando a utilizar recursos como a colagem de trechos de histórias de ficção conhecidas ou 

memorizadas, e combinações livres de relatos de experiência pessoal. Tais produções também 

são típicas do pensamento sincrético que marca o pensamento da criança nessa idade. E, 

finalmente, na terceira fase, a criança narra autonomamente, reconhecendo- -se a si própria 

como locutora e o papel do outro. (AUGUSTO, 2011, P.57). 
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Considerando que a infância em particular, vive de histórias, para as crianças, cada coisa 

tem uma história. “As crianças são “novas do mundo”; por meio das histórias, o mundo 

apresenta-se, dizendo quem é” [...] (P. Jedlowski) (Apud MANFERRARI, 2011. P. 56) 

A partir da contação de histórias a criança vivencia muitas vezes fatos reais que 

acontecem em sua vida, poderão expressar-se, resolver seus conflitos, na medida que ela tem 

voz e vez, vivenciando experiências de aprendizagens, e sendo protagonistas entre seus pares.  

Desse modo, nesta fase alfabetizadora, algumas crianças já conseguem dominar a leitura 

e a escrita, enquanto outras ainda não sabem ler e escrever, todavia, “a conquista da escrita 

alfabética não garante ao aluno a possibilidade de compreender e produzir textos em linguagem 

escrita. Essa aprendizagem exige um trabalho pedagógico sistemático”. (BRASIL, 1998).  

Atualmente a literatura infantil permanece com suas raízes pedagógicas, os autores 

dedicados a estas obras multiplicaram-se e tem sido dado maior valor a aspectos gráficos que 

auxiliam na compreensão dos textos sem comprometer a imaginação, mas agregando ideias e 

enriquecendo as possibilidades. 

Hoje existe uma produção literária para a infância que não nasce apenas da 

necessidade de um recurso pedagógico, mas tem como funções o lúdico e a 

libertação, visando preparar o indivíduo para a vida repleta de diversidade. 

Hoje a Literatura Infantil é mais apreciada como gênero de leitura, como obra 

literária formadora de consciência da vida social e cultural, abordando temas 

contemporâneos e mantendo a representação de histórias clássicas como os 

contos de fadas. (BARROS, 2013 p, 19 e 20) 

No ano de 2014, O Ministério da Educação (MEC), dentro do Programa Nacional 

Biblioteca na escola (PNBE), lançou um Guia- Literatura Fora da Caixa, sendo que o Guia 2- 

refere-se aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de “forma a contribuir para o 

desenvolvimento das potencialidades dos leitores, favorecendo, assim, a inserção desses alunos 

na cultura letrada” (BRASIL, 2014). Em concordância com o que está exposto na apresentação 

inicial, compreendo que: 

[...] apenas o acesso aos livros não garante sua apropriação, sendo de 

fundamental importância a mediação do professor para a formação dos 

leitores. Mediar a leitura significa intervir para aproximar o leitor da obra e, 

nesse sentido, o trabalho do professor assume uma dimensão maior, uma vez 

que extrapola os limites do texto escrito, promovendo o resgate e a ampliação 

das experiências de vida dos alunos e do professor mediador. (P.07). 



47 

 

 

 

Neste guia, Magda Soares (2014, p.12), salienta que é fundamental que a criança, na 

etapa em que está consolidando seu domínio da leitura autônoma e começando a se inserir, de 

forma sistemática, no mundo da escrita, vivencie com frequência e intensidade [...] de imergir 

no mundo do imaginário e da fantasia dos contos e das narrativas, e também no mundo da 

informação, vá desenvolvendo sua competência leitora e o conhecimento dos usos e funções da 

escrita. 

Segundo Soares (1999), alfabetizar implica que a criança aprenda a codificar e 

decodificar, pois é um sistema inventado, diferente da língua oral: o ser humano já nasce 

programado para falar. A escrita é uma convenção. É uma ingenuidade achar que a criança deva 

reinventar um sistema convencional, arbitrário. Então é preciso ensinar isso sistematicamente. 

[...] Com materiais reais, como livros de literatura infantil [...]. (EBERHARDT e MOURA, 

2018, p. 3.). 

Assim sendo, as crianças/alunos que frequentam a fase dos anos iniciais do (EF), a 

leitura seja mediada pelo professor, em atividades de contação de histórias na fase da 

alfabetização, embora a literatura se faz presente em todas as fases do estudante.  Neste sentido 

considerando formar leitores, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem   vão se 

construindo leitores literários pelo viés dos vários gêneros textuais, sobretudo pelo conto-

reconto vão se construindo textos literários na compreensão da leitura e escrita. Na 

alfabetização Para Soares (1999, p. 8) [...] a professora pode tirar uma palavra, uma frase, para 

trabalhar sistematicamente em sequência, explicitamente, as relações fonema-grafema. [...] Aí 

se faz o letramento, o contato com a história, a literatura [...]. (Id.Ib). As autoras ainda destacam 

que no campo da alfabetização atual situada numa:    

[...] teoria sociocognitiva e sociocultural da aprendizagem, passa a prevalecer 

a concepção de que o processo de aprendizagem da língua escrita pela criança 

se dá por uma construção progressiva do conceito de língua escrita, 

considerada não apenas um sistema de representação dos sons da fala por 

sinais gráficos, mas sobretudo um objeto sociocultural.  [...] Como 

consequência, a alfabetização – a aprendizagem do sistema alfabético-

ortográfico – não poderia ocorrer dissociada dos usos socioculturais da língua 

escrita, ou seja, dissociada do letramento. (EBERHARDT e MOURA, 2018, 

p. 3.). 

Neste sentido, também a (BNCC) que se aproxima de alguns pressupostos dá ênfase ao 

ensino das especificidades da leitura e da escrita por meio de gêneros clássicos.  Dentre os 

campos de atuação da base, destaca o artístico literário, que se denomina como: 
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Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e 

produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 

cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros 

deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, 

poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/ cartum, dentre outros. 

(P. 96). 

Em consequência desta intenção pedagógica, consolida-se assim a importância da 

literatura infantil, das narrativas   ao domínio do ato de ler e escrever.   Nesta lógica, ainda com 

referência à literatura infantil, Mafra (2014, p. 41), destaca como:  

[...] ferramenta possível de pensarmos o presente, de dialogar, de aproximar 

crianças e adultos, e especialmente como uma possibilidade de pensar a 

sociedade criticamente à luz dos enredos narrados, onde as crianças tem a 

possibilidade de reinventar, e a sua maneira criar um outro mundo, outras 

possibilidades. Há várias formas de se levar às crianças contos e histórias 

infantis a fim de que elas tenham elementos de enfrentamento ao que está 

sendo posto, para quem sabe, refletirem criticamente sobre a realidade, 

utilizando para isto personagens, elementos e o próprio contexto da narrativa 

como suporte. 

Em relação às práticas pedagógicas, embora a autora se refira à etapa da (EI), podemos 

pensa-las também como praticas na alfabetização, no sentido do que a autora destaca que: [...] 

a literatura infantil nas práticas docentes é campo rico e inesgotável de discussões [...], e cita 

que “nesta direção, Mello (2005) é enfática ao afirmar que, se almejamos que nossas crianças 

leiam e escrevam bem, tornando-se genuínas produtoras de texto, é necessário que trabalhemos 

o desejo e o exercício da expressão através de múltiplas linguagens” [...] (MAFRA, 2014, P. 

42).  

Algumas habilidades afirmadas na BNCC, em que o uso da contação de histórias é de 

grande importância para alcançar tais objetivos: “Construir o sentido de histórias em quadrinhos 

e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, 

de letras, onomatopeias)”; “Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do 

imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade”; “Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, 

textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e crônicas”; “Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor” (BRASIL, 2017 p.97). 
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Tais habilidades podem ser alcançadas de forma mais lúdica e significativa através da 

contação de histórias, da dinâmica aplicada após a história e exercícios realizados com livros 

ou histórias criadas pelas próprias crianças.  

Pela lógica atual as crianças sendo protagonistas de sua aprendizagem, que produz 

cultura entre seus pares e co os adultos, “com a inserção no mundo do faz-de-conta as crianças 

se permitem inventar, sonhar, imaginar, através do teatro, da história, podem expressar 

sentimentos, ―dar asas à imaginação, a emoção e conhecer as diversas possibilidades que o 

seu corpo lhe oferece”. (MAFRA, 2014, P. 40). A autora ressalta ainda que: “Todas essas ações 

poderão acontecer por meio de momentos de contação de histórias, em que através de 

narrativas, dramatizações, encenações e interações, as crianças terão a oportunidade de 

participarem como expectadoras e/ou atores na história”. 

Na sequência trago o capítulo metodológico que visa trazer detalhes da pesquisa de 

campo, bem como o planejamento e percurso seguido neste processo. 

Logo em seguida, relatos de professoras da etapa de alfabetização que dia após dia 

trabalham a contação de histórias em sua rotina de aula, além de suas concepções baseadas na 

experiência adquirida ao longo de sua atuação como alfabetizadoras. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CAMINHOS E ABORDAGENS DA METODOLOGIA 

Os caminhos metodológicos seguiram-se por meio de uma pesquisa qualitativa, na 

perspectiva exploratória e descritiva, essa pesquisa se preocupa com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, buscando a objetividade e investigação. Os autores Lüdke e André 

(1986, p. 11) explicitam que para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre 

os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento 

teórico acumulado a respeito dele. 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento[...] a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra 

através do trabalho intensivo de campo. 

Entende- se por metodologia segundo Minayo (2002, p.16) “[...] o caminho do 

pensamento, e a prática a ser exercida na abordagem da realidade”. Salienta ainda a autora que: 

[...] a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de 

técnicas que possibilitam a construção da realidade e, [...] enquanto 

abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a metodologia 

caminham juntas, [...] enquanto conjunto de técnicas [...] deve dispor de um 

instrumento claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses 

teóricos para o desafio da pratica. (id.ib.) 

Dessa forma, uma pesquisa necessita de caminhos investigativos, de técnicas e 

instrumentos de coleta de dados, que tem a finalidade de descobertas de novos conhecimentos. 

Segundo Ludke e André (1986). 

Para realizar uma pesquisa é necessário um trabalho intenso e profundo, é 

necessário haver um confronto entre os dados, as evidências, as informações, 

coletas sobre o assunto e o conhecimento teórico sólido adquirido no processo 

de investigação. Em geral isso ocorre a partir do estudo de um problema que 

surgiu da curiosidade e necessidade do pesquisador em busca de respostas 

(Apud, TEIXEIRA, 2015, p. 08). 

 Neste sentido, empreender uma busca para compreender alguns fenômenos 

educacionais, há uma interlocução direta com as condições que permeiam o fazer educativo, o 

que significa pensar nos sujeitos educadores, que na prática, consolidam o processo de ensino 

e aprendizagem. 
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Sendo assim, a presente pesquisa é caracterizada como qualitativa no contexto desta 

investigação, enquanto processo que visa analisar as estratégias docentes, o uso da literatura e 

como suporte pedagógico a contação de histórias no processo de ensino e aprendizagem durante 

as etapas da alfabetização na perspectiva do letramento. Para   Godoy (1995, p. 21). 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados 

“qualitativos”. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas 

nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes.  

Ainda em relação a uma pesquisa na perspectiva qualitativa, este estudo fundamenta-se 

em autores de pesquisa como Minayo (2002, p. 21) que menciona, que esta abordagem: 

[...] trabalha o universo de significados, momentos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais aprofundado das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Além desses, os autores (Lüdke E André, 1986, p.34) salientam que, a pesquisa 

qualitativa é o método 

[...] mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz atualmente em 

educação”, além disso: “as informações que se quer obter, e os informantes 

que se quer contatar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e 

pais, são convenientemente abordáveis através de um instrumento mais 

flexível.  

 

3.2 AS FASES DA PESQUISA- CAMINHO E ESCOLHAS EXPLORATÓRIAS E 

DESCRITIVAS 

Ao optar pela pesquisa qualitativa, considera-se que uma pesquisa inicia-se pela fase 

exploratória, que pressupõe um problema, dos pressupostos exploratórios das teorias e do 

percurso metodológico, que permitirão a interação entre os sujeitos da pesquisa, as fontes 

bibliográficas e os aportes teóricos, pela revisão de literatura, explorando também teses, 

dissertações e artigos que se relacionam a temática. 

Sendo assim , referente a pesquisa exploratória, iniciou-se com um projeto, que é um 

processo, um ciclo da pesquisa como citado por Minayo (2001 p. 26) como  “[...]  um processo 
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de trabalho em espiral que começa com um problema ou uma pergunta e termina com um 

produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações 

 Desta forma as questões que foram problematizadas foram: Os professores fazem uso 

de livros de literatura infantil, como recurso didático na etapa da alfabetização?  Quais são as 

concepções dos professores alfabetizadores sobre o uso da contação de histórias como 

estratégias pedagógicas na prática docente? Esta estratégia de ensino contribuiu no processo de 

alfabetização e letramento? 

A pesquisa  foi exploratória em relação à revisão de literatura e das teorias, fundamentos 

teóricos que sustentam o estudo, que de acordo com Gil (2008, p.46) se constitui “a primeira 

etapa de uma investigação mais ampla [...] com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato”.  No contexto a este trabalho buscou-se retomar 

estudos das bases legais na (EI), e a construção dos conceitos de crianças e infâncias, vistas 

durante o curso de Pedagogia.  

Alguns disso, referenciais foram estudados durante o curso de Pedagogia, que 

possibilitam reflexões acerca dos conceitos de alfabetização e letramento, como as autoras   

Maga Soares (2000, 2003, 2011), e Jaqueline Moll (1996, 2006), que direcionam a ressignificar 

concepções acerca da alfabetização e letramento. A autora Silvana Augusto (2011), que faz 

alusões à questão da linguagem oral e escrita, bem como de Marina Manferrari sobre as 

narratividades e contação de histórias. Ambas as autoras também direcionam na perspectiva da 

literatura infantil. dentre outras autoras, outras fontes que foram pesquisadas em dissertações, 

teses, artigos que auxiliaram no aprofundamento dos fundamentos. 

Estes estudos posteriores à fase exploratória também contribuíram para análise dos 

dados coletados.  Para SEVERINO, (2007, p.122). 

 

Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos 

temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 

dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 
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O método para coleta dos dados, foi um estudo de caso que é definido por Lüdke e Marli 

(1986, p.17), como sendo: 

O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e especifico. [...] O 

caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 

definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao 

mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular.  

Neste contexto, considero  neste trabalho, o estudo como sendo de um tema especifico 

em sua gênese  da temática que de acordo com Yin (2005, p. 32), [...] “é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”.   

Os autores Lüdke e André (1986:34) salientam ainda que é o método.  [...] mais 

adequado para o trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação, além disso: “as 

informações que se quer obter, e os informantes que se quer contatar, em geral professores, 

diretores, orientadores, alunos [...] são convenientemente abordáveis através de um instrumento 

mais flexível”. (p. 34).  

Com base nestas concepções fundamentadas, compreendo também que, a abordagem 

qualitativa, será a mais propícia para coleta dos dados, na pesquisa de campo, sob as visões dos 

professores alfabetizadores, como forma de me aproximar da realidade que circunda meu tema.   

 

3.3 A PESQUISA DE CAMPO- COLETA DE DADOS 

Como instrumento para coleta dos dados relacionados à pesquisa de campo, foi 

elaborado um questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas, que foram 

entregues para professores alfabetizadores, que atuam em turmas do primeiro ano e do  segundo 

ano do (EF),  em duas  instituições de ensino, sendo uma  particular e outra pública municipal, 

ambas situadas no município de Capão da Canoa, estado do Rio Grande do Sul.   Um 

questionário semiestruturado segundo Gil (2008, p. 121):  

[...] como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 
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Marconi e Lakatos (1999, p.100) citam que o questionário é “instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito”. Já ainda 

conforme Gil, (1999, pág.128) o questionário: [...] pode ser definido como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”.  

Os dados coletados foram analisados à luz das teorias e autores nas concepções 

metodológicas,  que foram definidas a partir do campo exploratório, bem como posterior à 

coleta dos dados, é um material importante porque se “conduz à teorização sobre os dados, 

produzindo o confronto entre as abordagens teóricas [...] e a investigação de campo [...]”. 

(MINAYO, (et.al.) 1994, p.26).  

 

3.4 O PERCURSO DA PESQUISA DE CAMPO 

Para realizar a pesquisa de campo com as profissionais alfabetizadoras, foi necessário 

estabelecer um contato inicial, com as escolas e as professoras participantes da pesquisa. Este 

contato fora acompanhado de uma carta de apresentação e um termo de consentimento livre e 

esclarecido, convidando-os a participar voluntariamente da pesquisa. 

O processo da pesquisa de campo teve início no mês de agosto de 2020, entrando em 

contato com uma escola privada e uma pública a fim de encontrar professoras que tivessem 

interesse em participar da pesquisa.  

No mês de setembro de 2020), encaminhei e-mail para a direção de ambas escolas 

informando a participação juntamente com cópia dos documentos e do questionário a ser 

respondido. Sequencialmente, entrei em contato com cada professora encaminhando 

documentação e questionário a ser respondido dentro do período de um mês e retornado com a 

documentação assinada e o questionário respondido. O contato foi totalmente por e-mail devido 

à pandemia Covid-19, pois as escolas encontram-se fechadas e as atividades estão sendo 

realizadas pelas professoras de um ensino de modo remoto.  
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No total foram 5 (cinco) professoras interessadas, 2 (duas) da escola privada e 3 (três) 

da escola pública. Porém o retorno recebido no mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte) foi 

de apenas 3 (três) questionários, sendo 1 (um) da escola privada e 2 (dois) da escola pública. 

 

3.5 CARACTERIZANDO AS ESCOLAS E AS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Como não obtivemos autorização das escolas às suas identificações, propostas na carta de 

apresentação, as mantive no anonimato. Porém uma breve caracterização de faz neste contexto:  

A escola pública é localizada no Bairro Zona Nova que fica não muito distante do centro 

da cidade. Nela são atendidas pré-escola, anos iniciais e anos finais nos turnos da manhã e da 

tarde. É uma escola inclusiva e conta também com AEE e suas atividades complementares 

acontecem no turno da tarde. Atualmente tem um total de 497 (quatrocentos e noventa e sete) 

alunos. 

A escola privada é localizada no centro da cidade, algumas quadras da praia. Atende 

anos iniciais, anos finais e ensino médio nos turnos da manhã e da tarde. Também é uma escola 

inclusiva e realiza atendimentos AEE em ambos os turnos de acordo com os alunos que estão 

matriculados. As atividades complementares também ocorrem nos turnos inversos às aulas, 

tanto manhã quanto tarde. A escola é aberta após às aulas até um determinado horário com a 

oferta de atividades terceirizadas como futebol, patinação, ballet e lutas. Atualmente conta com 

um total de 478 (quatrocentos e setenta e oito) alunos. 

Logo após finalizar o período devolutivo dos dados, as participantes da pesquisa ficaram 

definidas como consta no quadro abaixo onde identifico as professoras da seguinte forma: 

Professora I (escola privada), Professora J (escola pública) e Professora S (escola pública). 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

Figura 13- Dados de Informação Profissional e Complementar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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4 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – LITERATURA - EXPERIÊNCIAS COMO 

ESTRATÉGIAS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ALFABETIZAÇÃO SOB A 

VISÃO DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

 

A partir do pressuposto da pesquisa de campo, as questões elaboradas para este trabalho, 

em forma de um questionário, serviram para que através das respostas das professoras, 

pudessem responder as premissas das questões a seres problematizadas, perguntas que 

nortearam este trabalho. São elas: Os professores fazem uso de livros de literatura infantil, como 

recurso didático na etapa da alfabetização?  Quais são as concepções dos professores 

alfabetizadores sobre o uso da contação de histórias como estratégias pedagógicas na prática 

docente? Esta estratégia de ensino contribuiu no processo de alfabetização e letramento? 

Quando perguntadas se fazem uso de livros de literatura infantil como práticas na 

alfabetização, todas as participantes responderam que sim, e de acordo com as participantes, 

elas destacam:  

A literatura infantil deve estar sempre presente no planejamento do professor 

alfabetizador. (Professora I - escola privada). 

O processo da alfabetização acontece por meio da literatura que além de 

contribuir significativamente no processo de ensino aprendizagem acrescenta 

elementos necessários para a criança compreender o mundo da fantasia e sua 

realidade cultural social através de bons livros literários. Assim de forma 

natural, à criança também automaticamente vai sendo alfabetizada. 

(Professora- J - escola pública). 

Porque acredito que essa ferramenta agrega para o processo de ensino 

aprendizagem. (Professora S - escola pública) 

As respondentes estão alinhadas com Cunha (2013, p.183) “Algumas pesquisas indicam 

que o trabalho com a literatura infantil desenvolve o imaginário, e também, possibilita a 

ampliação do conceito de texto, o conhecimento de tipologias textuais, bem como de aspectos 

formais, gramáticas e relações de textualidade”. Ou seja, através das múltiplas linguagens da 

literatura é possível despertar não somente sentimentos a partir da fantasia e da imaginação, 

como também de forma cognitiva despertar agentes necessários para que a alfabetização ocorra 

de forma significativa. 

O uso da literatura infantil é uma ferramenta indispensável no processo 

de alfabetização e letramento. A mesma deve ser utilizada pelo educador a fim de garantir uma 
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boa seleção de livros para as crianças, visando à formação do alfabetizando, e ampliando seus 

saberes de forma gradativa e significativa. 

A literatura infantil é compreendida como uma atividade que além de educar, diverte, 

ensina e forma a criança para a vida em sociedade através de atividades prazerosas extraídas 

direto dos livros de literatura, como, (contos, fábulas, lendas, gravuras, fantoches, dobraduras), 

(OLIVEIRA, (2017). Dessa forma em conformidade com a autora:   

Os livros literários são ferramentas valiosas para o educador e para a escola, 

como um meio propulsor para um ensino-aprendizagem significativo e 

qualitativo, desenvolvendo na criança a linguagem, a oralidade, o 

conhecimento de diversas histórias, enriquecendo e ampliando o vocabulário 

das mesmas, aproximando-as do universo da escrita, permitindo a livre 

expressão para descreverem cenários e personagens.  (p. 2). 

No processo de alfabetização/ letramento, a literatura infantil oferece objetivos 

específicos de aprendizagem, as crianças passam a ver a literatura não só como forma inventada, 

mas sem deixar de estar ligada a fatos reais, através do contato direto com a leitura, as imagens, 

o contato individual e silencioso com o livro. A cultura implica no modo de ser da sociedade, e 

a literatura sendo um fato cultural, acompanha esse desenvolvimento revelando dimensões 

culturais. Como afirma CORSINO, 2009, p. 57).  

Ler o mundo, ouvir histórias são fatores que influenciam na formação do 

leitor, uma vez que a formação do leitor se inicia nas suas primeiras leituras 

de mundo, na prática de ouvir histórias narradas oralmente ou a partir de textos 

escritos, na elaboração de significados e na descoberta de que as marcas 

impressas produzem linguagem. (In) OLIVEIRA, (2017). 

Quando pensamos no universo da literatura infantil, já  pensamos em livros infantis, 

fábulas, contos, lendas, parlendas, como ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento das 

crianças, que ainda estão numa fase de descobertas, que se constitui por meio do relacionamento 

entre as crianças, com seus pares e os adultos Assim, nesse ato pedagógico à alfabetização na 

perspectiva do letramento quando do uso  de  obras literárias , pode-se compreender  letras do 

sistema alfabético, frases, palavras que tenham significado, contribuindo para seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural, sendo protagonistas de sua aprendizagem.   

Neste processo o livro não só é uma ferramenta que agrega ao processo de ensino e 

aprendizagem, mas sim um  recurso  pedagógico primordial,  pois é  por meio do texto literário  

que, nesta fase,  a criança começa a ser considerada alfabetizada/letrada e constrói o processo 

do conhecimento, ou seja,  o ato de ler e escrever  partem de um contexto como um processo 
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de construção de sentido. “É um processo permanente entre o texto, o autor e o leitor com toda 

a sua bagagem de experiências” (GALVÃO e BELMIRO, 2014. P. 146.). As referidas autoras 

ressaltam que para Bakhtin (2012, p.127): “O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui 

igualmente um elemento de comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma 

de diálogo, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa [...]”.  Assim, o livro 

literário torna-se um objeto estratégico de práticas pedagógicas, por isso a sua importância e 

influencia no processo de ensino e aprendizagem. 

 É importante considerar ainda a multiplicidade de livros atualmente disponíveis, e em 

vista disso as variadas opções. No entanto, pode-se considerar a ideia de construir, produzir 

livros literários com materiais não estruturados que é uma pratica cada vez mais constante, com 

histórias desenvolvidas pelas crianças, quando a partir da linguagem oral produz-se um texto 

escrito como ponto de partida.  Assim amplia-se a imaginação, e a leitura do mundo. Para Freire 

(1987, p. 22), “A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra escrita e a leitura dessa 

implica a continuidade da leitura daquele”. (MOLL, 1906, P. 69). 

Isso significa, na perspectiva da alfabetização, que não é preciso primeiro aprender uma 

técnica na aprendizagem de “[...] domínio do código convencional da leitura e da escrita e das 

relações fonema/grafema, do uso dos instrumentos com os quais se escreve, não é pré-requisito 

para o letramento” (SOARES, 2003, p.16). Para a autora: “Não é preciso primeiro aprender a 

técnica para depois aprender a usá-la. E isso se fez durante muito tempo na escola: ‘primeiro 

você aprende a ler e a escrever, depois você vai ler aqueles livrinhos lá’. Esse é um engano 

sério, porque as duas aprendizagens se fazem ao mesmo tempo, uma não é pré-requisito da 

outra”.  

Ao pensar então o uso do livro literário junto da alfabetização na perspectiva do 

letramento, estes podem contribuir para a evolução intelectual do aluno, pois como se vê não 

basta apenas codificar e decodificar. O aluno precisa interpretar, compreender e assimilar o 

conteúdo para que efetivamente ocorra o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita. 
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Na sequência ao perguntar se as professoras consideram que, por meio dos livros de 

literatura, a atividade narração ou contação de histórias, possibilita o desenvolvimento das 

habilidades da linguagem oral, da leitura e da escrita dos alunos todas elas concordam que sim 

e descrevem algumas experiências: 

Percebo que quando faço a contação de histórias, os olhinhos brilham (da 

maioria) e o feedback que recebo ao pedir que recontem e/ou dramatizem 

todos gostam de participar. A partir dessa motivação fica mais fácil direcionar 

a escrita, sob a forma de resumos (frases curtas no caso da alfabetização). 

(Professora I – escola privada) 

Um método de ensino que gosto de usar é o trabalho com glossário, onde 

apresento um determinado livro, faço uma apresentação da história, e logo 

apresento palavras chaves do livro. A partir dessas palavras consigo 

desenvolver a escrita e a leitura, desenvolvendo atividade de sílabas, formação 

de palavras, frases, e a própria leitura. (Professora J – escola pública) 

As crianças ampliam o vocabulário, melhoram a imaginação, aumentam a 

criatividade. Entendem que se começa ler da esquerda para a direita e ainda 

aprendem o conceito de impressão. (Professora S – escola pública) 

O impacto da contação de histórias nas vidas das crianças tanto na escola quanto fora 

dela é de um significado e representação muito grande, as crianças se apropriam das histórias, 

encontram seu personagem dentro delas e a partir dali tomam suas decisões e resolvem 

problemas e com tudo aprendem. Em concordância com as professoras, Souza e Bernardino 

(2011)  afirmam: 

De acordo com vários estudiosos a contação de histórias é um valioso auxiliar 

na pratica pedagógica de professores da educação infantil e anos inicias do 

ensino fundamental. As narrativas estimulam a criatividade e a imaginação, a 

oralidade, facilitam o aprendizado, desenvolvem as linguagens oral, escrita e 

visual, incentivam o prazer pela leitura, promovem o movimento global e fino, 

trabalham o senso crítico, as brincadeiras de faz-de-conta, valores e conceitos, 

colaboram na formação da personalidade da criança, propiciam o 

envolvimento social e afetivo e exploram a cultura e a diversidade (p. 236) 

As estratégias de ensino pautadas na didática do professor oportunizam “situações, nas 

quais as crianças possam interagir em seu processo de construção do conhecimento 

possibilitando, assim, o seu desenvolvimento e aprendizagem. O universo da leitura não deve 

ser compreendido somente como recurso à alfabetização, mas também, como um instrumento 

que permite a interpretação, a compreensão daquilo que se lê”. Eberhardt e Moura (2018 p. 04). 

Existem estratégias de leitura que possibilitam formar leitores e uma delas é a leitura 

compartilhada, que se destaca pelo ato de um adulto ler histórias, lendas, contos, narrativas 
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para outros, e nessa dinâmica as crianças têm oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

literários sem saber ler convencionalmente. É um passo importante para um bom desempenho 

no processo de alfabetização. (NUNES, et. al s/a p. 02). Neste sentido as autoras ressaltam ainda 

que no “seu aprendizado formal, na etapa da alfabetização e letramento “[....] cabe estimular 

através de metodologias diferenciadas, proporcionando momentos de fazer por prazer, criar, 

reinventar, estimular e despertar o gosto pela leitura através de ações que façam a diferença”. 

(Id. p. 05).  

Desse modo, contar histórias é uma arte, e “a história está estreitamente ligada à escuta”, 

e as histórias exercitam o pensamento das crianças [...] e, quando se constroem histórias [...] 

pode-se tomar direções distintas, e encontrar diferentes respostas. [...] é a busca compartilhada 

do sentido e do significado a ser atribuído à experiência. MANFERARI (2011.p. 56). 

Uma outra prática pedagógica como estratégia didática poderá se realizar  no recontar 

histórias que é uma atividade que pode ser desenvolvida pelas crianças. Elas podem contar 

histórias conhecidas com a ajuda do professor, reconstruindo o texto original à sua maneira. 

Para isso podem apoiar-se nas ilustrações e na versão lida. Nessas condições, cabe ao professor 

promover situações para que as crianças compreendam as relações entre o que fala o texto 

escrito e a imagem. O professor lê a história, as crianças escutam, observam as gravuras e, 

frequentemente, depois de algumas leituras, já conseguem recontar a história, utilizando 

algumas expressões e palavras ouvidas na voz do professor. Nesse sentido, é importante ler as 

histórias tal qual está escrita, imprimindo ritmo à narrativa e dando à criança a ideia de que ler 

significa atribuir significado ao texto e compreendê-lo (RCNEI, VOL. 3, p.144). 

Pergunto então em quais momentos as professoras utilizam a estratégia didática 

contação de histórias e disponho de algumas opções para marcação onde elas respondem da 

seguinte forma: 

Em todos os momentos, para o desenvolvimento das habilidades da leitura e 

escrita do letramento social. Para outras atividades. Gosto do trabalho 

interdisciplinar que os livros possibilitam. Assim, começamos com a leitura e 

vamos “mergulhando” em todas as possibilidades que o livro pode oferecer, 

trabalhando interpretação, dramatização, linkando com outros componentes 

curriculares. (Professora I – escola privada) 

Em todos os momentos, para o desenvolvimento das habilidades da leitura e 

escrita e do letramento social. Procuro trabalhar com livros didáticos 

específico de 15 em 15 dias. Mas os alunos tem contação história 
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semanalmente, e juntamente com manuseios de livros, sendo uma atividade 

de LEITURA DELEITE, onde à criança tem um tempo para manusear o livro 

que escolher. (Professora J – escola pública) 

Percebe-se que ambas as professoras utilizam a estratégia didática de contação de 

histórias em suas turmas de alfabetização. Como sabemos  a contação de história na prática 

educativa apresenta às crianças ao universo da narrativa e, por isso, pode ser um poderoso 

instrumento para promover o gosto e hábito da leitura, da ampliação das experiências sociais, 

o desenvolvimento da imaginação, da capacidade de escutar e dar sequência lógica aos fatos, d 

a ampliação do vocabulário e desenvolve a produção de textos, caracterizando a leitura e escrita 

na alfabetização e perspectiva do letramento. Para Souza e Bernardino (2011, p. 237)  

“A contação de histórias é uma estratégia pedagógica que pode 

favorecer de maneira significativa a prática docente[...] A escuta de 

histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades 

cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser uma 

atividade interativa que potencializa a linguagem [...]”.  

Portanto uma das estratégias pedagógicas de ensino segundo as autoras citadas “[...] 

favorece a narração e processos e processos de alfabetização e letramento habilidades 

metacognitivas, consciência metalinguística [...]”. Ainda em conformidade com as autoras: 

Dentro das histórias encontramos a gramática do conto: as personagens 

(protagonista e antagonista), apresentação inicial do conto, sucessão de 

eventos/ações complexas e o final; esta regularidade facilita a compreensão 

textual e a criação de histórias pela própria criança, assim contribuindo para as 

habilidades linguísticas em nível oral e escrito. O conhecimento adquirido pelas 

crianças em idade “pré-escolar” das competências da língua e narrativas são 

fundamentais nas fases de alfabetização e letramento. 

Conforme as professoras  (I e J),  Klunck e Paschoali (2015, p. 2) concordam que há 

aprendizados que a leitura proporciona e que torna o aprendizado prazeroso além de se fazer 

necessário um hábito: “considera-se que a literatura faz parte do desenvolvimento escolar e da 

formação humana, pois através do hábito da leitura e contação de histórias, se possibilita que a 

criança desenvolva habilidades e competências, preparando-as para os desafios do mundo 

atual.”. A professora (S) concebe muito parecido, mas demonstra acreditar em mais opções com 

relação às outras participantes.  

Eu acredito que em todas as opções acima, pois o conceito de impressão e a 

descoberta de que se lê e escreve da esquerda para a direita é importante desde 

bem pequenos e já os prepara para alfabetização. Escutar a história ajuda 

enriquecer o vocabulário, a imaginação e a criatividade, a interação social 
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também é um tesouro para os pequenos alunos socializarem e aumentar a 

inteligência emocional. (Professora S – escola pública) 

Em relação ao que diz a professora S, compreendemos os benefícios desfrutados pela 

criança que após a aquisição da leitura constrói o hábito de ler histórias e não apenas de ouvir. 

Isso vai ao encontro  do que dizem KLUNCK e PASCHOALI (2015, p. 05). 

A criança que lê, escreve melhor, compreende melhor, relaciona-se melhor, 

possui um vocabulário melhor e interpreta melhor. São inúmeros os benefícios 

da leitura, por este motivo é que merece ser valorizada e estimulada na escola 

e na família, pois proporciona desenvolvimento intelectual, cognitivo, mental 

e social.  

A partir destas informações pergunto por indicações de métodos e técnicas sobre a arte 

de contar histórias, ou seja, habilidades necessárias aos docentes, para que a contação de 

histórias se torne atrativa e proporcione aprendizagens e que comentem algumas das que elas 

trazem como experiência, que recursos usam, os cenários, personagens, espaços organizados, 

disposição dos alunos, o modo de contar, as interações e participações dos alunos, como é essa 

arte de narrar ou contar histórias, de ser professor contador de histórias:                                                                                         

A dinâmica varia de acordo com a turma. Com os menores, com os quais 

trabalho atualmente, costumo usar o avental, onde vou fixando os personagens 

conforme o desenrolar da história. Funciona muito bem nas histórias aditivas 

(ex. o grande rabanete) usada nas aulas de matemática. (Professora I – escola 

privada) 

Gosto de trabalhar com Recursos visuais, apresentando o livro, Avental de 

História, Com Varal. (Professora J – escola pública) 

Eu acredito que a expressão verbal e corporal seja de extrema importância. Eu 

faço cara e bocas expressando, esticando as palavras e frases da história. Faço 

movimentos com as mãos, com o corpo, olhos e boca, enfim, eu interajo com 

as crianças através do olhar, do corpo, emito gargalhadas longas e altas e faço 

choro alto, baixo, sofrência, com uma interpretação corporal e facial para que 

a criança perceba a emoção da história, ora contada. Apresento O Livro, 

Placas de E.V.A. com as diversas situações do Personagem, Cesta de Vime, 

Frutas em E.V.A. e Bichos em Feltro, Mapa Planisfério, Álbum Seriado, 

Personagens em Feltro, E.V.A. e Desenhos no quadro durante e após a 

contação, enfim uma diversidade de recursos. (Professora S – escola pública) 

Sabemos que muitas pessoas (ou professoras) optam por opções tradicionais para contar 

histórias, outras buscam a criatividade constantemente e aos poucos descobrem maneiras 

infinitas de se fazer, mas tem aqueles que compreendem que a profundidade torna a história 

incrível e através da experiência marcante se chega ao objetivo com sucesso. BUSSATO (2012, 

p.9) diz que “O contador de histórias empresta seu corpo, sua voz e seus afetos ao texto que ele 
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narra, e o texto deixa de ser signo para se tornar significado” (Apud. CAFÉ, 2015, p.207). 

BUSSATO (2006, p. 10) afirma ainda que “permanece o que é essencial: a condição de 

encantar, de significar o mundo que o cerca, materializando e dando forma às nossas 

experiências”. 

Por fim pergunto nas questões sobre a experiência de cada uma como professor(a) 

alfabetizador(a) quais foram de modo geral as contribuições da contação de histórias, enquanto 

experiências didáticas pedagógicas e quanto ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

As crianças não esquecem o que aprenderam tendo como ponto de partida a 

contação de história! A prof. deve ser um exemplo e estimular a leitura. Com 

o tempo os próprios alunos pedem para contar histórias para os colegas e isso 

é muito gratificante. (Professora I – escola privada) 

Uma boa contação história, tem por finalidade adaptar o crescimento 

educacional do aluno. Quem tem o hábito de ler, tem mais chances de 

conhecer diversos assuntos sem ao menos sair de casa. Ela enriquece o 

indivíduo, gera um vocabulário extenso e rico, motiva uma escrita mais 

quantitativa e qualitativa, levando o aluno a se ver em diversos mundos, onde 

o mesmo pode trafegar em diferentes rotas e tempos distintos, possibilitando 

dessa forma o encontro com o imaginário e renovando o já conhecido com o 

desconhecido um encontro com o presente e o passado. (Professora J – escola 

pública) 

A criança aprende a se comunicar melhor com os colegas e professores, tem 

um aumento expressivo no vocabulário, aprendem o conceito de impressão, 

desde bem cedo entendendo que a leitura e a escrita se faz da esquerda para a 

direita, também o traçado das letras e dos desenhos que eles reproduzem 

através de atividade proposta por mim no quadro e eles nas folhas em branco, 

enfim, a contação de história enriquece em todos os quesitos o processo de 

alfabetização das crianças. (Professora S – escola pública) 

As melhores experiências, as mais marcantes são aquelas que não esquecemos e 

levamos para a vida, assim como reproduzimos no dia a dia e nas futuras gerações, por isso 

encerro essa análise em concordância com o último relato das professoras participantes e com 

a afirmação de Cunha (2013). 

A contação de histórias como ferramenta de ensino em sala de aula, é, pois, 

indispensável, uma vez que parte do conhecimento de mundo da criança. É 

um instrumento de ensino que pode desencadear no aluno o gosto pela leitura, 

e é essa nossa principal intenção, e também contribuir para sua formação 

cognitiva, afetiva, cultural e social, fazendo com que se torne um sujeito 

crítico e atuante na sociedade, com capacidade de transformá-la em um lugar 

melhor de viver. (p. 188) 
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A didática do conto de histórias é motivante e enriquecedora nas séries inicias, mas com 

o cuidado de que a estrutura da narração deve ser previsível para a criança, de fácil linguagem, 

com imagens e possibilidade de explorá-las posteriormente de forma lúdica, e as narrativas 

possibilitarão as crianças um melhor desenvolvimento da capacidade de produção e 

compreensão textual. (SOUZA e BERNARDINO, 2011, P.238) 

Nesse mesmo processo, na etapa da alfabetização há uma dinâmica de práticas culturais 

infantis, tornando-se “[...] produtiva a reflexão sobre como as crianças de hoje fazem 

transposições e apropriações de múltiplas linguagens, temas, símbolos e, como, com eles, 

inventam mundos, brincam, contam, recontam, inventam e misturam histórias (ARAÚJO, 

2013, p. 78). Isso implica em favorecer [...] o contato com outras fontes de narrativas, com o 

seu papel de agência de letramento literário, fundamental para a formação dos sujeitos 

“multiletrados” (ARAÚJO.p.79). 

Oferecer estas oportunidades didático-educativas significa capacitar as crianças para 

que possam desenvolver todas as suas potencialidades dentro da língua materna. O ato de ler é 

incompleto sem o ato de escrever. Um não pode existir sem o outro. Ler e escrever não apenas 

palavras, mas ler e escrever a vida, a história. (SOUZA E BONAMIGO, 2011. P.238). Além 

disso, as autoras salientam que “a literatura oral na sala de aula pode ser trabalhada de várias 

formas como na interdisciplinaridade”. Citando Abramovich (1995, p.17): “é através de uma 

história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e ser, outra 

ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar saber o 

nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”. (Id. p. 239). Considerar também 

neste contexto que as crianças ao serem alfabetizadas e letradas poderão: 

Aprender sobre povos e suas culturas, sobre História e Geografia, são 

possíveis na medida em que essas histórias acontecem em tempo e espaço 

diversificados, tornando-se um instrumental criativo de exploração a ser usado 

pelo educador. Inclusive, segundo Busatto (2003), esse caminho didático 

permitirá ao aluno valorizar a identidade cultural e a respeitar a multiplicidade 

de culturas e a diversidade inerente a elas. (SOUZA E BERNARDINO, 2011, 

P. 239) 

 Muitos aspectos podem ser considerados ainda, para efetivar a contação de histórias 

com uso da literatura infantil. A sala de aula é um ambiente, as preparações dos materiais, 

personagens, a música, mas principalmente deixar à disposição livros infantis. Por outro lado, 
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contar histórias também poderão ser realizado em ambientes externos, espaços como no pátio, 

na pracinha ou em algum ambiente da natureza.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vários autores  que já pesquisaram sobre o tema foram fundamentais para o presente 

estudo, e que muito contribuíram  para ampliar conhecimentos  O objetivo  em analisar  as 

concepções das professoras a respeito da contação de histórias como estratégia pedagógica e 

refletir sobre a importância da mesma no processo de alfabetização e letramento dos alunos que 

se encontram nesta etapa escolar. Tive como hipóteses iniciais  que as professoras 

alfabetizadoras nas suas estratégias de alfabetização, fazem uso de livros de literatura, como 

recurso didático, e, os variados e diferentes tipos de gêneros textuais (contação de histórias, 

poemas, poesias) que implicam na aprendizagem significativa da leitura e escrita dos alunos 

que estão nesta etapa, possa-se fazer a diferença no ensino e na aprendizagem. Também numa 

provável hipótese talvez se verifique uma ausência do uso da literatura na pratica de ensino 

neste ambiente escolar. 

Considerando as respostas das professoras alfabetizadoras, possibilita lançar um olhar 

que as docentes fazem uso constante de livros de literatura, e que as relações educativas 

evidenciam dispor como estratégia didático-pedagógicas a contação de histórias na fase da 

alfabetização na perspectiva do letramento.  

Foi possível considerar  neste estudo que este recurso didático possibilita na pratica educativa 

apresentar às crianças um universo de narrativas e, por isso, pode ser um poderoso instrumento 

para promover o gosto e hábito à leitura, a ampliação das experiências sociais, a ampliação do 

vocabulário e desenvolver a produção de textos, caracterizando a leitura e escrita na 

alfabetização e perspectiva do letramento. Que, esta estratégia ainda desenvolve habilidades 

cognitivas, dinamizando a leitura e a escrita. As narrativas possibilitarão as crianças um melhor 

desenvolvimento da capacidade de produção e compreensão textual. Neste sentido 

considerando formar leitores, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem   vão se 

construindo leitores literários pelo viés dos vários gêneros textuais, sobretudo pelo conto-

reconto vão se construindo textos literários na compreensão da leitura e escrita, portanto, como 

uma das estratégias pedagógicas de ensino que favorece a narração e processos e processos de 

alfabetização e letramento habilidades metacognitivas, consciência metalinguística. 

Neste  processo os livros são ferramentas valiosas ferramenta possível de pensarmos o 

presente, de dialogar, de aproximar crianças e adultos, e especialmente como uma possibilidade 
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de pensar a sociedade criticamente à luz dos enredos narrados, onde as crianças tem a 

possibilidade de reinventar, e a sua maneira criar um outro mundo, outras possibilidades. 

A alfabetização é um processo onde há construção de esquemas cognitivos para a 

compreensão so sistema de escrita, assim como a produção da escrita, a leitura de mundo que 

vai possibilitar a leitura da palavra, iniciando antes mesmo do ingresso da criança na escola e 

facilitado através de um ambiente alfabetizador (MOLL, 1996, p.69). 

 Para o processo de alfabetização na perspectiva do letramento, a contação de histórias e 

as narrativas literárias encontram seu lugar nas atuais tendências das questões pedagógicas. São 

múltiplas as atividades didáticas que poderão ter como fonte as obras literárias, pois há sempre 

um lugar para as narrativas literárias abordando temas contemporâneos e mantendo a 

representação de histórias clássicas como os contos de fadas. Considerando a importância da 

intenção pedagógica consolida-se assim a influência da literatura infantil, das narrativas   ao 

domínio do ato de ler e escrever.   Pode-se pensa-la também como praticas na alfabetização, a 

literatura infantil nas práticas docentes é campo rico e inesgotável, e almeja-se   que as crianças 

leiam e escrevam bem, tornando-se produtoras de texto a partir de oportunizar serem as crianças 

partícipes, protagonistas como atores na história. 

 Percebe-se que as crianças são fascinadas por histórias e que essas favorecem seu 

desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional e social e como relata uma professora “seus 

olhos brilham” quando contamos histórias.  

Se considera então, como uma das estratégias pedagógicas à alfabetização, ler e contar 

histórias por meio de diferentes formas de linguagens expressivas e comunicativas.  São 

múltiplos os fatores que contribuem para que a Literatura Infantil se faça cada vez mais presente 

em nossas escolas. A literatura é interdisciplinar. A contação de histórias é muito mais do que 

um passatempo, ao mesmo tempo em que ela encanta também traz aprendizados de grande 

significado para as crianças e segue até a vida adulta a partir da leitura de diversos gêneros 

literários.  

Talvez o maior objetivo aqui possa ter sido mostrar as possibilidades que se abrem ao 

trabalhar a contação de histórias e o quanto isso agrega no aprendizado quando aproveitado em 

sua total capacidade. Posso afirmar agora que a contação de história não somente é possível e  

implica  para se ter como estratégia de alfabetização e letramento, como os objetivos são 
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alcançados com sucesso além de proporcionar experiências incríveis para as crianças e para os 

professores e a criatividade impacta tanto o que ouve quanto o que conta a história. 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar uma 

variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda matéria 

fosse boa para que o homem lhe confiasse suas narrativas: a narrativa pode ser sustentada pela 

linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura 

ordenada de todas essas substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na 

novela (...) na pintura, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, 

no fait divers, na conversação. Além disso, sob essas formas quase infinitas, a narrativa está 

presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades (...) internacional, 

trans histórica, transcultural, a narrativa está aí, como a vida. (Barthes, 1973, p.19-20) (In) 

ARAUJO, 2013).  

Então,  para finalizar sem concluir, pois esta não é a intenção, considerando que 

circunstancia de  novos estudos  que poderão surgir,  por ter sempre  um algo mais a ser pensado, 

concebo  que foi muito importante e prazeroso realizar este trabalho, até mesmo porque foi 

possível aprofundar conhecimentos para seguir na minha trajetória profissional. Como 

menciona Marina Manferrari: “Histórias são naus que cruzam fronteiras” (p.51). Então, “Era 

uma vez...  é o mundo encantado da literatura infantil”. 
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APÊNDICE A   – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Senhor(a) Diretor(a) e/ou Coordenador(a) 

Venho por meio de esta carta apresentar a pesquisadora,  acadêmica MARINA GARCIA 

ARRIECHE DA SILVEIRA, regularmente matriculada no  Curso de Graduação em Pedagogia-

Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul na Unidade Litoral Norte- 

Osório/RS, para realizar sua pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito 

parcial para obtenção do título de Licenciada em Pedagogia. 

 O trabalho intitulado “Contação de histórias: uma estratégia pedagógica à   

alfabetização e ao letramento”, está sob a minha orientação. A pesquisa terá como instrumentos 

de coleta dos dados, um questionário semiestruturado com professores que atuam em turmas de 

alfabetização para posterior analise teórico-metodológica. Dessa forma, convido os professores 

para contribuir com questionário pré- formulado, que segue com uma cópia anexa.  

 Saliento que, o nome da escola e dos (as) participantes estará sob sigilo ético, e somente 

serão divulgados com autorização escrita por todos os envolvidos.   Antecipadamente, agradeço  

sua disponibilidade em colaborar com esta atividade formativa, e me coloco à disposição para 

esclarecimentos, no e-mail: dolores-schussler@uergs.edu.br, e ou, pelo fone (51)- 99631-6657. 

  

Cordiais saudações. 

____________________________________ 

Prof. Ma. Dolores Schussler 

Matr. 3892212-01 

Uergs-Litoral Norte 
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APENDICE   B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Marina Garcia Arrieche da Silveira, aluna regular do Curso de Graduação em Pedagogia –

Licenciatura da Universidades Estadual do Rio Grande do Sul -UERGS, Unidade Universitária 

Litoral Norte, estou realizando uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

sob a orientação da Profa. Ma. Dolores Schussler. O tema do  referido trabalho  “ Contação de 

histórias:  Uma Estratégia Pedagógica à Alfabetização e  ao Letramento” tem como finalidade  

realizar  um  estudo para   analisar as concepções de  professores alfabetizadores sobre a  

contação de histórias  como uma  estratégia pedagógica de ensino, refletindo  sobre a  sua 

importância  para  o processo de alfabetização  e ao letramento  dos alunos que frequentam  essa  

etapa  de escolarização.  Por meio do presente “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

você está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, desta pesquisa. Dessa forma ao 

participar da pesquisa, fica esclarecido, que: os resultados desta pesquisa poderão ser 

divulgados através de publicações em periódicos especializados, apresentação em eventos de 

educação em geral e espaços que discutam práticas da educação.  Que, é da responsabilidade 

da pesquisadora a confiabilidade dos dados pessoais da participante que deverão ficar sob sigilo 

ético, não sendo mencionado nome e/ou instituição, em nenhuma apresentação oral ou trabalho 

acadêmico que venha a ser publicado. Se, a qualquer momento, o (a) participante resolver 

encerrar sua participação na pesquisa, terá toda a liberdade de fazê-lo, sem que isso lhe acarrete 

qualquer prejuízo ou constrangimento, todavia deverá comunicar por escrito.  A pesquisadora 

compromete-se a esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que eventualmente possa 

surgir no momento e posterior à pesquisa, pelo fone (51) 98918-2869 e também  pelo fone da 

orientadora (51) 99631-6657.  Após ter sido devidamente informados (a) de todos os aspectos 

desta pesquisa e ter esclarecido todas as minhas dúvidas|: 

EU___________________________________________________, inscrito no RG sob nº 

____________________, concordo em participar  da pesquisa supracitada. 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Osório (RS) _________/________/2020 
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APENDICE C - LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

 

Prezado(a) participante, 

Conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em anexo, que delimita o tema 

e o objetivo da pesquisa elaboramos um questionário semiestruturado com perguntas abertas e 

fechadas.  Sinta-se à vontade para respondê-las.  Ficamos muito gratas por contribuir com a 

pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos e-mails: dolores-

schussler@uergs.edu.br e marinaga1996@gmail.com. 

Informações Profissionais 

a) Sua formação Profissional e complementar:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

b) Quanto tempo de atuação comprofessor(a): 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c)  Em quais modalidades e níveis de ensino: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

d) Quanto tempo de atuação como professor (a) alfabetizador (a): 

__________________________________________________________________ 

e) Turmas que já atuaste nas etapas da alfabetização: 

  ( ) 1º ano ( ) 2º ano ( ) 3º ano   

f) Atualmente estás exercendo a docência em qual turma, e qual o número de alunos em 

sala de aula: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

mailto:dolores-schussler@uergs.edu.br
mailto:dolores-schussler@uergs.edu.br
mailto:marinaga1996@gmail.com
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Questionário:  

1- Você utiliza livros de literatura infantil como um dos recursos para aprendizagem dos 

alunos na etapa da alfabetização? ( ) Sim    ( ) Não. ( ) em partes.  Por que? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2- Você considera que, por meio dos livros de literatura, a atividade narração ou contação de 

histórias, possibilita o desenvolvimento das habilidades da linguagem oral, da leitura e da 

escrita dos alunos? ( ) Sim ( ) Não ( ) as vezes.  Podes descrever algumas experiências: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3- Em quais momentos você utiliza a estratégia didática contação de histórias: Marque as 

que mais coadunam com suas experiências. ( ) Somente  em  alguns momentos  como na hora 

do conto.  ( ) Somente para possibilitar o manuseio dos livros. ( ) Em todos os momentos, para 

o desenvolvimento das habilidades da leitura e escrita e do letramento social.   ( ) Para  construir  

e interpretar textos.  ( ) para outras atividades: Quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4- Você indicaria alguns métodos e técnicas sobre a arte de contar histórias, ou seja, 

habilidades necessárias aos docentes, para que a contação de histórias se torne atrativa e 

proporcione aprendizagens.  Mencione algumas das que você traz como experiencia, que 
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recursos você usa, os cenários, personagens,  espaços organizados, disposição dos alunos, o 

modo de contar, as interações e participações dos alunos, como é essa arte de narrar ou contar 

histórias, de ser professor (a) contador de histórias.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5- Nesta sua experiência, como professor (a) alfabetizador (a) quais foram de modo geral as 

contribuições da contação de histórias, enquanto experiências didáticas pedagógicas e quanto 

ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


