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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivos apresentar a importância da Contação de História na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, através da perspectiva da leitura dialógica; 

identificar sobre como as crianças reagem diante dessa experiência e analisar a forma como 

elas percebem a contação de história na escola. Os dados deste Trabalho de Conclusão de 

Curso partem das minhas experiências na Universidade de Brasília (UnB) proporcionadas pelo 

projeto 4 nas fases 1 e 2 do currículo de Pedagogia da Faculdade de Educação (FE) e do 

Projeto de Extensão: “Livros Abertos: Aqui todos contam!”, ligado ao Departamento de 

Processos Psicológicos Básicos (PPB) em escolas públicas do Distrito Federal; e da técnica de 

roda de conversa utilizada para a complementação. A Contação de História é apresentada 

como uma estratégia pedagógica, na qual propicia a criança diferentes aprendizados para que 

a mesma tenha uma formação rica e completa desde a infância permitindo-a se manifestar 

como um sujeito ativo; percebeu-se ao longo do trabalho que as instituições escolares 

abordadas apesar de saberem a relevância e a importância da contação de história, a mesma  

ainda não é tratada de uma forma proveitosa, porém as ainda crianças acham prazerosa; se faz 

necessário explorar novas formas que consigam cativar a todos, e por fim destacamos a 

presença da questão do gênero que se fez bastante evidente durante o decorrer do trabalho.   

 

Palavras chaves: Contação de histórias; Educação Infantil; Ensino Fundamental; 

Experiências. 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to present the importance of Storytelling in kindergarten through the 

perspective of dialogic reading; identify how children react to this experience and analyze 

how they perceive the storytelling in school. The content of this Final Paper is related to my 

experience at University of Brasilia (UNB) provided by the project 4 phases 1 and 2 of the 

Pedagogy curriculum of the Faculty of Education (FE) and of the Extension Project: “Livros 

Abertos: Aqui todos contam!” attached to the Department of Basic Psychological Processes 

(BPP) at public schools in the Distrito Federal; and wheel of colloquy technique for 

complementation. The storytelling is presented as a pedagogic strategy, which provides a 

different learning for children, so that it has a rich and complete training for the children, 

allowing them to express themselves as an active individual. During the development of my 

research, it was noticed that school institutions knows the relevance and importance of 

storytelling, it is not treated in a useful way, but the children still find pleasurable; it is 

necessary to explore new types of dynamic to captivate everyone; and finally the gender issue 

became quite evident during the course of work. 

 

Key words: Storytelling; Child Education; Elementary School; Experiences. 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho se realiza como uma exigência curricular do curso de Pedagogia da 

Universidade de Brasília (UnB) e está divido em três partes, a primeira chama-se memorial, 

onde faço um breve relato sobre a minha trajetória educativa, que inclui desde a família até 

experiências acadêmicas atuais, relacionando com o presente tema desse trabalho. 

A segunda parte se constitui da monografia em si, onde foi repartida em 2 capítulos, 

sendo que, no primeiro apresento o que significa a contação de história, sua importância na 

educação infantil e o marco legal, com base nos autores que abordam sobre o tema.  

A partir disso, desenvolvo a pesquisa para analisar a forma como as crianças percebem 

a contação de história na escola. Será que ela está sendo trabalhada dessa forma maravilhosa? 

Será que a escola reconhece o papel da contação no desenvolvimento da criança? A escola 

busca incentivar que os alunos tenham esse contato? É permitido que as crianças sejam livres, 

manipulem os livros? Qual é a vivência da contação de histórias na escola? 

Então, o capítulo seguinte aborda o relato das minhas vivências em sala de aula, e 

exposição da pesquisa realizada por meio de uma roda de conversas, em busca de responder 

os questionamentos inicias; e em seguida fecho a segunda parte do trabalho realizando as 

considerações acerca dos resultados. 

A terceira parte desse trabalho consiste na síntese de toda a minha trajetória acadêmica 

e minha perspectiva profissional para o futuro. 
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MEMORIAL 

 

Não me lembro muito da minha infância, minha mãe me conta que eu era muito calada 

igual meu pai, ela achava que eu seria muda, pois não falava nada, achava incrível como eu e 

meu pai ouvíamos uma música e não conseguíamos nem cantar o refrão. 

Quando eu era criança, livros também não me interessavam muito, gostava das 

figuras, gostava de desenhar por cima dela, criar cenários, novos personagens; o desenho era a 

minha maneira de ver o mundo, pois eles eram animados, dinâmicos, eles não eram apenas 

somente um traço no papel. 

 Como meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ganhava aqueles CDs que tinham as 

histórias sendo narradas por alguém. Até que era legal, gostava de como a música de fundo 

me fazia fluir sobre a história, me deixando em alguns momentos apavorada e em outros 

tempos ansiosa, mas o que eu gostava mesmo era quando a minha mãe chegava tarde da noite 

do trabalho cansada; uma boa filha a deixaria dormir, mas eu não.  

Gostava que ela me contasse histórias, que não estivessem nos livros. E eu não queria 

apenas ouvi-las, eu queria ser parte da história, eu queria conversar com os personagens, eu 

queria criar mundos, eu queria estar dentro daquilo. Eu queria brincar de faz de conta. 

 Eu deitava na cama com ela e a ouvia, então eu falava quem eu queria ser e quem ela 

iria ser, e ficava a noite toda conversando, quando ela adormecia, eu tocava nela e dizia: “Fala 

mãe, fala” e minha mãe acordava de seu sono e continuava com a brincadeira, até um 

momento que ela não agüentasse mais. Por esse motivo meu apelido sempre foi “Fala, fala”, 

acredito que essa é a memória mais marcante que eu e ela construímos ao longo da minha 

infância. 

 Quando amanhecia, minha mãe ia trabalhar e eu ia para escola e logo à tarde eu 

voltava para ficar em casa com a minha avó, e tinha que arranjar algumas distrações. Como 

não era uma garota de muitos amigos, ficava sozinha em meu quarto com meus livros, e 

através deles eu pegava uma imagem para criar a minha própria história. Isso ficou tão 

marcante que tudo que eu via, até um objeto como uma latinha, um lápis, um quadro podia se 

transformar em uma história sem fim em minhas mãos; lógico que, com toda essa imaginação, 

eu teria vários amigos imaginários que me acompanhariam ao longo de toda a minha vida. 
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 Toda essa criatividade e imaginação eram sempre apreciadas em casa, mas 

obviamente a escola, não foi muito fã da minha visão colorida sobre o mundo. Eu precisava 

ouvir e ler uma história concordando com tudo que os outros pensavam. Eu não podia 

questionar o final, não podia enxergar outra moral na história. A professora definia bem quem 

era os personagens, quais eram os seus nomes e o que eles faziam, ou seja, já não restava mais 

nada para eu pensar a respeito, já estava tudo pronto e mastigado, era só entender que a 

história começava e terminava daquele jeito e ponto final. 

 Na verdade a escola era um lugar detestável, e logo com seis anos de idade comecei a 

perceber isso, porque precisava ser igual aos outros para ser aceito em todos os sentidos. 

Nunca me esqueço que uma vez minha avó prendeu meu cabelo no dia que choveu bastante, e 

a partir daí todos falaram que eu era um menino e não menina. Pode ser algo simples agora, 

mas para uma menina de 6 anos que apenas gostaria de fazer amigos era algo muito 

impactante. 

 Nessa idade ainda era a época de pré-alfabetização, estava no Jardim III, em uma 

escola particular, e as professoras queriam fazer o máximo para que eu lesse e escrevesse; e 

nesse momento foi o primeiro choque: eu peguei o lápis com a mão esquerda.  Pronto, além 

de ser chamada de garoto, era a garota que pegava com a mão errada no lápis. Era tudo que eu 

precisava, já era alvo de bullying dos meus colegas e agora seria dos meus professores.  

 Escrever com a mão esquerda naquele tempo era quase o sinônimo de aberração, e 

lógico que elas não iriam permitir isso, por isso amarravam a minha mão direita no lápis para 

que pudesse escrever de modo correto, pois minha letra era horrível, e por conta disso ainda 

ganhei um bônus: o caderno de caligrafia. 

 Mas claro que, para eu dizer que, aos seis anos já sabia que a escola era um lugar 

terrível é porque mais coisas aconteceram. A repressão foi tanta que eu parei de falar, 

simplesmente parei, e todos entenderam que isso era por causa de timidez, e por conta disso 

deixaram passar despercebida até o momento em que começaram a forçar que respondesse as 

coisas em sala de aula. Conclusão: acabava trocando o “L” pelo “R”, o que me rendeu outro 

apelido carinhoso, a partir desse momento passei a ser chamada de cebolinha. 

 As limitações na fala continuaram e na escrita elas começaram a aparecer, comecei a 

trocar o “b” com “p”, o “m” com o “n” e assim por diante. Nossa, era um tremendo fracasso, 

então me levaram no médico, afinal teria que ter algo errado com a minha cabeça, pois 



13 

 

 

criança que não tem amigos, não fala e pega no lápis errado deveria ter algo serio 

acontecendo. 

 A única coisa que queria era fugir daquela situação, então mergulhava nas minhas 

histórias, criava novas para que pudesse me defender diariamente do meu dia-a-dia na escola.  

 Passei então para primeira série, e fui estudar em uma escola pública. Tinha somente 

uma professora que parecia já estar desanimada com a vida, afinal ela não fazia nenhum 

esforço, só gritava e fazia que nós repetíssemos sem parar os conteúdos. Apesar dos pesares, 

aprendi a escrever, mas simplesmente odiava. 

 Era horrível copiar do quadro, minha vista doía tanto, imagine ler um texto? Além de 

gaguejar bastante e trocar as letras, era como se as linhas se embaralhassem. Eu lia a primeira 

e logo pulava para a última. Todos riam. Fui para o médico outra vez, dessa vez um 

oftalmologista, e ele disse que eu tinha estrabismo, por isso não enxergava direito e 

embaralhava as letras. 

 Coloquei os óculos e comecei a ver o mundo! Parecia que eu nunca havia enxergado 

na minha vida e então eu peguei um livro e pensei: agora vou gostar de ler! Triste enganação, 

pois ler ainda me dava dor de cabeça, especialmente livros que tinham muito texto e pouca 

figura, então desenhar então era a única atividade prazerosa que eu tinha. 

 Cheguei à escola toda feliz com meus óculos rosa da Barbie e a vida me deu outra 

balde de água fria. Ganhei outro apelido, agora eu era quatro olhos, nossa era tudo que eu 

mais precisava. A pressão foi tanta que com uma semana eu joguei meus óculos fora e nunca 

mais usei.  

 Sentava então sozinha no recreio e começava a criar meu mundo, um mundo para que 

eu pudesse fugir de tudo aquilo. De vez enquanto vinha alguém e perguntava se não queria 

brincar com as outras crianças, ou perguntava se estava bem. Logicamente dizia que estava 

me divertindo da minha maneira, mas no fundo eu queria fazer parte do grupo. 

 Então tinha que ser boa em algo, foi quando a escola lançou um concurso de redação. 

O tema era basicamente livre, só tinha que escrever uma história baseada em uma imagem, a 

qual até hoje me lembro: um pássaro dentro de uma gaiola. Todos queriam participar da 

competição, mas claro, pensavam que nunca conseguiria, porque não sabia escrever direito, a 

cabeça doía quando lia, e isso nunca seria possível.   
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 Quando me vi junto com aquela folha a qual eu podia me expressar livremente pela 

primeira vez, comecei a escrever e escrevia sem parar, me inseri dentro daquele mundo, 

daquela imagem, conversei com os elementos. Eram muitas as palavras para poucas linhas, 

enquanto as outras crianças sentiam dificuldade, já estava escrevendo no verso da folha, 

procurando mais espaço, diminuindo a letra para que pudesse concluir da maneira que mais 

gostasse.  

E, é claro, ganhei aquele concurso, mas a vitória mesmo tinha sido outra, os 

professores começaram a reconhecer o meu valor e também meus colegas, que passaram a 

pedir para que fizesse as redações no lugar deles. Senti-me popular e feliz por um momento. 

 A partir daí não podia mais parar de escrever, nem podia mais parar de criar histórias. 

Minha imaginação se lançou no mundo de uma maneira que conseguiu contornar toda a 

situação negativa em que me achava. Por conta disso comecei a escrever um livro quando 

tinha onze anos de idade, o qual até hoje escrevo, e é o que me manteve nesse mundo da 

literatura.  

Posso dizer que, ao longo da minha vida, a literatura, a redação teve aspectos 

impactantes que hoje me definem, porém não posso assumir um gosto pela língua portuguesa, 

porque não me identificava muito com as matérias de humanas, pois elas não faziam sentido 

na minha cabeça e sempre me entediavam. 

 Tinha definido, que a leitura e a escrita seriam um passatempo, uma fuga da realidade 

assim como os meus desenhos. Por isso queria ser professora de Exatas, especificamente 

Física, pois não conseguia ver muito sentido na Matemática por si só, a Física despertava meu 

coração e fazia que eu ficasse horas e horas resolvendo e criando problemas. 

 Além disso, tive bastante facilidade nas matérias de exatas, o que me incentivou mais 

ainda, mas confesso que foi no primeiro ano do Ensino Médio que me apaixonei de vez, 

quando meu professor de Física me mostrou que a matéria englobava o mundo inteiro, o 

quanto ela estava presente em todas as nossas ações e até hoje isso me arrepia.  

Estava decidido que queria ser igual ele. Queria ser professora que cativasse meus 

alunos, os impressionasse e os incentivasse, a saber, mais. Por isso sabia que ser professora 

não seria o necessário. Precisava ser pesquisadora, estar por dentro de todos os 

acontecimentos. 
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 Então, no meu primeiro ano, a minha escolha para o PAS foi Física, porém apesar de 

estar satisfeita com a minha decisão, não gostei de ter que fazer o curso na UnB, porque 

queria mesmo ir para Unicamp. Queria me inserir em um mundo totalmente novo. Por conta 

disso, no meu terceiro ano fiz a minha inscrição para o vestibular para Unicamp, em um curso 

extremamente lindo, o qual envolvia Matemática e Física, meus olhos brilharam quando li a 

proposta do curso. 

 Porém, a minha visão romântica sobre o mundo desabou quando eu obtive os 

resultados, não tinha passado no PAS, nem no vestibular da UnB e muito menos na Unicamp. 

Confesso que não chorei quando soube que não tinha passado na UnB, mas quando descobri a 

notícia que não passaria nem para a segunda fase do vestibular da Unicamp meu mundo 

desabou. 

 Houve muitas cobranças pela minha família que eu ingressasse em uma faculdade, 

especialmente a UnB por causa de seu renome, mas estava revoltada, se não era a Unicamp 

não queria mais nada. Então nesse momento a história deu uma reviravolta e fui fazer um 

curso que eu nunca tinha pensado em fazer, cinema. 

 A princípio era algo tão ilusório, mas quando eu entrei naquela faculdade fiquei 

extremamente entusiasmada. Afinal iria escrever textos, roteiros, histórias. Já tinha planejado 

toda a minha carreira, e poderia ter uma chance de criar tudo àquilo que havia construído na 

imaginação desde criança. A faculdade de Cinema foi um sonho que infelizmente possuiu 

uma vida curta por motivos externos. 

 No mesmo ano em que freqüentei a faculdade de Cinema, mesmo estando satisfeita 

com o curso, tentei novamente o vestibular para Física, tanto na UnB, quanto na Unicamp, 

mas mesmo assim o resultado negativo persistia e mais desanimada ficava com a situação. 

 Fui então para outra faculdade particular, dessa vez fui fazer o curso de Direito, esse 

foi o ano que realmente não sei o que aconteceu comigo, nem os motivos que realmente me 

levaram a fazer entrar nesse curso, por isso depois do segundo semestre resolvi trancá-lo. 

 Já tinha perdido muito tempo da minha vida, e nada de realizar meu sonho com a tão 

sonhada faculdade de Física, então entrei em outra faculdade para o curso de Gastronomia. 

Quando entrei já não tinha muitas expectativas, afinal já estava me adentrando em um ciclo 

vicioso de mudanças de cursos. Mas apesar de tudo, no ano de 2011 consegui obter o meu 
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diploma de conclusão do referido curso, sendo uma verdadeira vitória para mim. Finalmente 

havia terminado algo que eu tinha começado. 

 O lado negativo é que o mercado para os recém-formados de qualquer curso nunca é 

favorável, as empresas sempre pedem experiências e geralmente você não tem nenhuma. E, 

naquele momento, realmente precisava de um emprego e a minha primeira chance não foi em 

um restaurante e sim numa escola. 

 Trabalhava como monitora em uma escola bilíngüe, na qual as crianças tinham 

diversas idades, desde os quatro anos até os dezessete anos, que me deixava muito 

preocupada, pois não sabia interagir, nem sabia o que fazer com eles literalmente. Lembro 

que, no meu primeiro dia, fiquei tão nervosa que as palavras nem saiam da minha boca, até 

que no final do dia acabei me apaixonando por todos e estava falando sem parar. 

 Mas, a chance de trabalhar em um restaurante apareceu, e meu coração ficou dividido, 

pois não queria deixar as minhas crianças. Por isso assumi os dois empregos, de manhã na 

escola e de tarde/noite no restaurante. Algumas pessoas podem dizer que isso deve ter sido 

cansativo, mas digo, cansaço não descreve o que  sentia no final do dia, era algo 

completamente exaustivo, e sabia que não agüentaria por muito tempo e teria que escolher um 

dos dois. 

 Então, nessa época, um amigo meu me falou que já que gostava tanto de crianças, 

porque eu não fazia pedagogia. Confesso que, antes disso nunca tinha pensado no curso e 

depois dele ter me instigado passei a pensar em fazer o vestibular escondido de todo mundo, 

se passasse iria fazer pedagogia, senão continuaria com a minha vida como Gastrônomo, e 

não iria estudar para fazer este vestibular. Não iria fazer o menor esforço, se fosse para ser, 

seria. Então, meses depois fico sabendo do resultado no qual havia sido aprovada. 

 Grande ironia do destino, mas tudo bem. Minha vida se complicou, porque agora tinha 

que trabalhar na escola, no restaurante e ir para a Universidade. Precisava de um dia maior, 

com mais horas. Tentei pegar poucas matérias, não dava nem o mínimo do exigido pelo o 

semestre, mas mesmo assim tentei e não consegui. Era muita coisa para fazer ao mesmo 

tempo. 

 Tinha que entrar na aula e sair correndo na metade dela para ir para o restaurante. Até 

tentei conversar com alguns professores que foram bem receptivos ao meu problema, mas eu 

realmente não estava dando conta. Estava cansada fisicamente. Em conseqüência disso meu 
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primeiro semestre na UnB de fato nunca existiu, desisti de todas as matérias que cursei aquele 

período. 

 Acabei me demitindo da escola e mais tarde do restaurante, mas recebi convite para 

trabalhar em outro turno, o que foi perfeito, pois assim poderia ingressar no semestre 

seguinte. Porém, acabei percebendo que mesmo assim seria bastante complicado para mim e 

acabaria desistindo do semestre de novo. Então larguei meu emprego na cozinha e passei a 

viver só para a vida acadêmica. 

 Diferentemente do que meus amigos falaram, consegui todas as matérias que devia 

conseguir, sendo que os professores foram ótimos e melhoraram meu astral. Dentre as 

matérias destaco a matéria de Perspectiva do Desenvolvimento Humano, com a professora 

Sandra Ferraz. Essa disciplina é algo que eu vou levar dentro de mim. Ela me fez mudar a 

visão sobre a formação do ser humano de uma maneira que direcionaria todos os meus 

trabalhos subseqüentes na Universidade. 

 Também destaco duas professoras do meu terceiro semestre,  Paula Cobucci de 

Processos de Alfabetização, a qual foi a primeira professora dentre do meu fluxo a me levar 

para dentro da sala de aula, para que a gente desenvolvesse atividades com as crianças, e 

depois trocássemos informações dentro de sala de aula de como havia sido, as dificuldades, os 

pontos positivos.  

Essa disciplina me ajudou muito, pois possuía muito medo mesmo de entrar em uma 

sala e olhar para todos, acredito que através dessa dinâmica elaborada pela professora Paula 

foi que consegui perder parte do medo de entrar em uma sala de aula. 

Já a professora Maria Lidia, de Educação em geografia, confessa que não gostava de 

geografia, por isso senti bastante medo, especialmente quando meus colegas me falavam da 

dificuldade de aprender essa matéria. Então fiquei mais amedrontada ainda quando a 

professora corrigiu minha redação e disse que estava ruim. Quis chorar naquele momento e 

trancar a disciplina, mas então fui levando e me dedicando mais e mais, e se a professora 

pedisse um texto para ler, eu lia três para que pudesse compreender o que ela estava falando.  

Dediquei praticamente todo o meu tempo para essa disciplina e pude ver na hora da 

prova, quando vi o resultado que não era tão impossível assim. Vi que a culpa de ter ido mal 

naquela redação foi não era porque a professora era má e sim porque ela fazia questão que nós 

escrevêssemos algo bom, algo digno de estar em uma Universidade, e foi ai que comecei a 
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admira-la dia após dia, e com isso meu medo, meu desgosto foi desaparecendo e uma paixão 

pela geografia foi surgindo. 

No semestre seguinte ela me chamou para ser sua monitora, confesso novamente que 

nunca fiquei tão feliz, como tão preocupada, pois queria fazer tudo perfeito para que pudesse 

aprender mais e mais.  

Outra professora que me cativou foi a Fernanda Cavaton, de Educação Infantil. 

Naquele momento quando as crianças ainda viviam em um mundo muito abstrato para mim, 

foi ela que trouxe a realidade e intensificou o meu amor pela a Educação Infantil.  

Através de um trabalho elaborado em sua disciplina, visitei uma escola junto com 

meus colegas e fiquei numa escola com uma turma de crianças de quatro a cinco anos. Nesse 

dia, junto com meu grupo, resolvemos trabalhar com desenho e literatura e propomos uma 

atividade com as crianças na qual iríamos contar uma história, mas não contaríamos o final. 

Lançaríamos um problema e eles teriam que resolver do jeito que eles imaginassem. Então 

contamos a história e distribuímos folhas de papel branco A3, para que eles desenhassem o 

desfecho da história.  

As crianças a princípio ficaram maravilhadas com o tamanho da folha de papel e 

perguntaram se podia desenhar nela toda, por isso foi uma euforia sem fim, o desenho não 

tinha fim e nem a imaginação das crianças. Depois de um tempo pedimos para que todos 

fizessem uma roda e nos mostrassem o que eles haviam produzido e nisso contaríamos uma 

história com a junção de todas as histórias. Uma história sem fim, que poderia ser contada 

várias vezes em qualquer ordem, de qualquer jeito, da maneira que cada um imaginar. 

Infelizmente a atividade não ocorreu da maneira que imaginávamos afinal as crianças 

não queriam parar de desenhar e não queria nos dar seu desenho para que nós pudéssemos 

fazer um “livro da turma”, porém, a atividade foi valorosa, pois observamos como as crianças 

se sentem, e como estas conseguem se expressar melhor quando estão nesse momento de 

descontração. 

Dentro desse contexto de criação, cabe aqui destacar a disciplina de Ensino de Ciência 

e Tecnologia, ministrada pela professora Raquel, na qual a princípio, também achei que seria 

uma disciplina complicada, mas em seu decorrer a professora nos lançou propostas de 

elaborarmos um livro para a disciplina dela, um livro destinado para crianças de certa idade, o 
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qual nós escolheríamos o objetivo e métodos relacionados com as dificuldades que as crianças 

que nós pesquisamos apresentavam. 

Foi um processo bastante complicado, mas nesse momento vimos às partes de 

desenvolvimento do livro, todo o processo de criação, tanto a parte teórica, como a visual para 

atrair as crianças, assim como o enredo. O qual nossa principal preocupação foi abordar um 

conteúdo especifico de modo prazeroso para todos. 

Outra disciplina que me preparou bastante para o ambiente da sala de aula foi a 

Aprendizagem e Desenvolvimento do PNEE com a professora Silvia Orrú, a qual apresentou 

que é possível ensinar a todos desde que tenhamos criatividade, amor e determinação em 

ensinar. 

Como mencionado anteriormente sobre a disciplina de Perspectiva do 

Desenvolvimento Humano, acabei entrando em um Projeto de Extensão da Faculdade de 

Saúde, a Liga de Humanização do Parto e Nascimento (LHPN), a qual justamente aborda a 

questão do nascimento, do desenvolvimento tanto da mulher quanto da criança, evidenciando 

tanto a parte física, psicológica, quanto à parte legal do assunto. 

Nesse mesmo Período que eu entrei na LHPN, também acabei conhecendo o Projeto 

de Extensão Livros Abertos (LA) do Instituto de Psicologia. O Projeto LA traz uma proposta 

diferente, não era apenas ir a uma escola contar histórias do jeito convencional, era entender 

que a leitura convencional tratava o aluno como um agente passivo e o projeto tinham como o 

objetivo trazer o sujeito como uma parte ativa da leitura e que assim estes se sentissem parte 

de algo e lhes dessem prazer em ler.   

Por isso, depois da grande presença da literatura, da escrita e do interesse com o 

desenvolvimento do outro, esse trabalho tem a temática que engloba os pontos principais de 

toda a minha trajetória. 
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PARTE II 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ESCOLAS DO 

DISTRITO FEDERAL 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre as minhas experiências de 

contação de histórias na Educação Infantil e Fundamental nas séries iniciais, em escolas do 

Distrito Federal. Possuindo o intuito de mostrar o papel da contação no desenvolvimento da 

criança, trazendo a mesma como um ser ativo, o qual interage, questiona, opina e sente. 

Dentro dessa perspectiva, o trabalho foi realizado usando a metodologia de relato de 

experiência, na qual consiste em compartilhar vivências que possam contribuir com a área 

relacionada, sendo uma estratégia que valoriza a construção do conhecimento; e a realização 

da técnica de roda de conversa com as crianças participantes, para que as mesmas 

expressassem sua opinião acerca do tema. 

Esse relato se justifica em decorrência da prerrogativa que a leitura não é apenas um 

ato de prazer, ela é um direito de todos, sendo assim, leitura e escrita são um fator 

fundamental e favorecedor dos conhecimentos futuros; uma estrutura principal que permitirá 

que a criança consiga exercer sua cidadania, e é através dela que seu pensamento crítico será 

formado, criando condições de questionar o mundo a sua volta, no qual serão alicerçadas as 

demais aquisições. Por isso foi realizada essa reflexão de como a contação de histórias 

influencia a criança, e como a criança percebe a mesma.  

O trabalho está dividido em dois capítulos: o primeiro capítulo tem como titulo 

“Contação de Histórias na Educação Infantil”, tendo como principal objetivo explicar o que é 

essa ação, a sua história, a sua importância para criança e sua presença nas leis. Assim, temos 

as seguintes concepções e enfoques de autores que contribuíram para a realização desse 

estudo, tais como: Abramovich (1995, 2001, 2007, 2009); Bettelheim (2009); Busatto (2006); 

Souza e Bernadinho (2011); além de outros.  

O segundo capítulo trata-se do da minha experiência na contação de histórias, o qual 

foi realizada em duas escolas públicas do Distrito Federal durante o ano de 2015 através do 

projeto 4 nas fases 1 e 2 do currículo de Pedagogia da Faculdade de Educação (FE) e do 

Projeto de Extensão “Livros Abertos: Aqui todos contam!” do Departamento de Processos 

Psicológicos Básicos (PPB), ambos da Universidade de Brasília (UnB); e a roda de conversa, 

realizada no ano de 2016, em uma das escolas, feita com algumas crianças, com o intuito de 

evidenciar as opiniões que as mesmas obtiveram sobre foi desenvolvido. 
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Em seguida, é apresentado as considerações finais, questionamentos que surgiram ao 

longo do trabalho desenvolvido e propostas de novas linhas de pesquisa a partir das 

informações que foram percebidas durante o relato. 
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1. CAPÍTULO I - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A CRIANÇA 

 

Este capítulo propõe reflexões baseadas em concepções de autores sobre: a criança; a 

contação de histórias; a sua importância na infância e também seu marco legal na Educação 

Básica, em sua primeira e segunda etapa, que consiste na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. 

As concepções de criança mudaram no decorrer do tempo, segundo Castro (2007, p. 

03), "(...) a idéia de infância já passou por várias etapas, desde não ter uma palavra para 

defini-la até a descrição detalhada de suas características". Porém, foi recentemente que a 

criança começou a ser percebida pela a Constituição Federal (CF) de 1988 como um cidadão 

em desenvolvimento.  

 Do mesmo modo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), complementam e a definem  como: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (2010, 

p.12) 

 

 A partir disso o Ministério da Educação (2004), comenta as singularidades da criança 

a qual acaba de concluir a primeira etapa da Educação Básica, 

construiu-se uma representação envolvendo algumas das características das 

crianças de seis anos que as distinguem das de outras faixas etárias, sobretudo 

pela imaginação, a curiosidade, o movimento e o desejo de aprender aliados à 

sua forma privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. (p.19) 

Portanto, podemos dizer que através do marco legal, a criança é percebida como um 

ser social, que se encontra em constante crescimento e desenvolvimento.  

 

O primeiro contato da criança com a história acontece geralmente vinda das pessoas 

que fazem parte do seu meio, assim, a prática de contar e ouvir histórias são um costume 

familiar e social que antecede a escrita, e oportuniza a transmissão de sentimentos e emoções 

de maneira atemporal, promovendo o relato de experiências. A respeito disso Abramovich 

comenta:  

Contar histórias é a mais antiga das artes. Nos velhos tempos, o povo 

assentava ao redor do fogo para esquentar, alegrar, conversar, contar casos. 

Pessoas que vinham de longe de suas Pátrias contavam e repetiam histórias 

para guardar suas tradições e sua língua. (1995, p.17) 
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Pode-se dizer, que o ato de contar histórias se relaciona com a forma pela a qual o 

homem transita entre gerações e com a prática de passar o conhecimento que foi adquirido 

para o seus próximos. Afinal, todos nós podemos contar histórias, seja de uma forma 

simplória ou não, a contação de histórias está estritamente ligada com a maneira de nós nos 

relacionarmos e comunicarmos uns com os outros.  

Nesse quesito todas as pessoas possuem um contador de histórias dentro de si, e as 

características individuais se refletem na maneira de cada um contar sua história para outro. 

Seja na maneira de prender a atenção do público, seja na maneira de usar artifícios/recursos 

tais como a mudança de entonação de voz, teatralidade e até acrescentar fatos para aguçar a 

imaginação dos seus ouvintes. Todos nós queremos ser ouvidos, pois como Busatto (2006, p. 

17) apresenta, “histórias existem para serem contadas, serem ouvidas e conservarem aceso o 

enredo da história da humanidade”.  

Por isso, contar histórias não se limita a reproduzir uma informação ou lê-la, a História 

é algo dinâmico, que vai se adaptando e transformando-se conforme o meio em que ela se 

encontra.  

Segundo Abramovich (2001, p. 24), “contar história é uma arte... e tão linda!!! É ela 

que equilibra o que é ouvido com o que é sentido, e por isso não é nem remotamente 

declamação ou teatro... Ela é o uso simples e harmônico da voz”. É preciso senti-la, 

internalizá-la, não basta apenas conhecer o que será contado, faz se necessário dedicar 

atenção devida ao seu ouvinte, interagir com o outro, fazê-lo sentir, ver como o mesmo se 

desenvolve no decorrer do enredo, e contar com todos os sentidos do corpo e da mente. 

Segundo Garcia (2003, p.10), 

Há um verdadeiro tesouro de histórias que abre as portas do imaginário, 

fazendo com que o aprendizado seja um momento rico e prazeroso. Enfim, 

quando aprendemos por intermédio das histórias, nunca nos esquecemos, pois 

esse é um aprendizado que dura para sempre.  

Afinal, ao ouvir uma história somos transportados para outra dimensão, um mundo 

novo para ser explorado, que irá despertar nossa imaginação e revelar novas idéias de uma 

maneira quase que inconsciente. Souza e Bernadinho (2011) concordam com Garcia, e 

expandem o uso da contação de histórias, transformando-a em uma estratégica pedagógica, 

afirmando que a mesma pode favorecer de maneira significativa a prática docente na 

educação infantil e ensino fundamental.  
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Posto que, a mesma além de estimular a interação e a escuta sensível1 das crianças, 

educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas, dinamizando o processo de leitura e escrita, 

além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil, contribuindo para 

um letramento contextualizado2 , dando um real sentido às palavras, estruturando a leitura.  

Assim, a contação é fundamental para o pleno desenvolvimento da criança, por 

possibilitar que a mesma organize seu pensamento e possa passar a história que foi escutada 

adiante. Nesse sentido considera-se: 

Ao ouvir uma história ou lê-la, ela aprende a imaginar o que as palavras 

evocam e, aos poucos, aprende a memorizar o seu enredo para poder recontá-

lo aos coleguinhas ou mesmo em casa quando querem contar aos pais o que 

aprendeu na escola. (AMARILHA, 2004, p. 26) 

Desta forma a criança não só aprenderá a ler, ou desenvolverá o gosto pela a leitura, 

ela será capaz de interpretar a palavra, a qual não será apenas decodificada, e sim 

compreendida, por isso não é possível ter a contação de histórias apenas como uma forma de 

distração, uma maneira de preencher o tempo ou excluída pelo currículo, pelo o educador e 

até mesmo como algo descontextualizado para a vida dela. A contação de histórias tem que 

ser sentida e vivenciada por todos que constituem aquele espaço.  

Nessa perspectiva, Souza e Bernadinho (2011, p. 238), trazem a preocupação a 

respeito da necessidade do docente de incluir em seu planejamento curricular períodos 

dedicados à leitura, formando crianças que gostem de ler e escrever, uma geração de leitores e 

escritores que vêem na literatura infantil um meio de interação e diversão.  

A leitura feita pelo o professor em voz alta é muito mais que uma atividade de 

recreação, ela é a representação de várias emoções e sentimentos de um autor, ela é um 

momento de interação, uma experiência que conduz ao infinito, pois inúmeras são as 

possibilidades de trabalhar com a mesma e enorme é a provocação que ela pode nos oferecer.  

                                                        
1 Segundo Barbier (2007, p.94) “a escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Ela não julga, 

não mede, não compara. Ela compreende sem, entretanto, aderir às opiniões ou se identificar com o outro, com o 

que é enunciado ou praticado”.  

2 O letramento abordado é definido por Soares (2000, p.39) como “o resultado da ação de ensinar e aprender as 

práticas sociais de leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”.  
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Assim, ao trazer as histórias para a sala de aula é preciso criar uma relação dialógica 

entre o professor e a criança, na qual os dois estejam vinculados e consigam se comunicar, 

desenvolver a história juntos, a fim de enfatizar a necessidade de que as crianças se tornem 

mediadores de todo o processo com o professor. 

Ler dialogicamente é uma forma de estabelecer um diálogo juntamente com o ouvinte, 

fazendo que o mesmo deixe de ser um agente passivo na história e se torne um ser ativo que 

irá questionar e ser questionado a respeito dos elementos da história. É o ouvinte se tornando 

em um ser dinâmico que não apenas escuta, mas constrói a história junto com os demais.  

O diálogo deve ser conduzido de forma aberta a fim de despertar a imaginação e o 

pensamento sobre o assunto. Assim, uma pergunta simples consegue envolver todos ao redor 

apesar de suas diferenças, e proporciona um momento onde todos são iguais e todas as ideias 

são válidas, pelo estimulo à espontaneidade das crianças e concepção de lidar com as 

divergências de opiniões. 

Em síntese, podemos relacionar a leitura dialógica com o conceito da zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky (1998), a qual o mesmo menciona: 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

(p. 112).  

 

 Assim a ZPD, consiste em um processo de desenvolvimento que envolve um 

indivíduo que sofre a ação de outros, na função de ampliar e transformar os processos que 

estão em formação, sendo potencializada por meio da interação social do aprendiz com o(s) 

indivíduo(s) mais experiente(s), ou do indivíduo com o ambiente (prevalecendo à escola) ou 

com outros que possuem diferentes perspectivas sobre o assunto abordado, resultando na 

heterogeneidade do diálogo entre os diferentes participantes da contação.  

A leitura não deve-se ser condicionada como algo apenas individual, e a realização de 

um dever de casa, de uma prova ou qualquer outro instrumento que faça o ato de ler deixar de 

ser algo prazeroso para crianças, se tornando algo imposto, pois como mencionado por 

Abramovich (2009) não é através de uma imposição que as crianças passarão a ler. 
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Dessa maneira, transformar a leitura em uma obrigação e em mais um instrumento 

avaliativo classificatório3, contradiz o que é dito pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (2010), uma vez que o documento infere que a avaliação deve ser vista 

como forma de acompanhamento pedagógico, sem objetivo de seleção. 

Condicionando a criança apenas a responder as perguntas propostas pela professora 

exatamente da forma que lhe foi dita, ou seja, apenas ocorre a reprodução do que lhe foi 

falado, ignorando um todo de emoções que se encontram por detrás daquelas palavras 

proferidas, não explorando todo o potencial cognitivo da Leitura e o deleite que ela pode 

propiciar.  

Por conta disso, a algumas crianças se sentem receosas ao responder uma pergunta do 

professor relacionada ao livro, pois sabem que será penalizado se errarem, fazendo assim com 

que eles fiquem calados durante toda a história, apenas repetindo o que foi dito e não 

adquiram o anseio pela a leitura. 

A contação de histórias não é uma via de mão única, não é aconselhável enxergá-la 

dessa forma, por se tratar de um ensino bilateral, a criança não deve e nem pode ser passiva 

durante o momento, ela tem que ter um papel principal, pois de acordo com Abramovich 

(2009), como podemos ter interesse em algo que não escolhemos? 

A criança deve ser motivada a se adentrar junto à história, a questioná-la e assim a 

compreendê-la por completo e criar o seu próprio ponto de vista sobre os acontecimentos, 

mesmo que este não concorde com os demais. Afinal a leitura tem que ser divertida e para 

isso não podemos nos permitir ter medo de aproveitar. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 em seu Art. 29 define que “a educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”.  Cabe ao professor da Educação 

Infantil a responsabilidade de criar um espaço no qual seja propicio o desenvolvimento da 

                                                        
3 Esta, na verdade, “[...] representa apenas o resultado do desempenho cognitivo do aluno e nunca o processo 

educati- vo que o levou a tal resultado” (Dalben, 2002, p. 23), o qual os melhores são sempre aqueles que não 

falaram nada durante todo o processo, e os piores são os que ficaram o tempo todo conversando, insatisfeitos 

com a resposta “porque sim”, “porque o livro diz assim”, propenso a “inventar” sobre vários aspectos que não 

foram abordados, 
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criança em todos esses aspectos, fundamentando a participação da contação de histórias nessa 

realidade por favorecer o processo de aprendizagem da criança de uma maneira prazerosa 

para ambos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2010, p. 25) apresentam 

nos seus eixos do currículo práticas pedagógicas que devem ser norteadas pelas as interações 

e brincadeiras de uma forma que, 

Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical;  

Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 

textuais orais e escritos;  

Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, 

teatro, poesia e literatura;  

 

Essa prática é distinta, visto que, como mencionado anteriormente pelos autores, 

provoca o desenvolvimento da criança em todas as áreas, além de gerar diversas emoções que 

a mesma pode até não entender ou estar acostumada a lidar. 

Parafraseando Abramovich (1997) é possível entender que quando as crianças ouvem 

histórias, elas viajam para outro mundo e passam a visualizar o seu redor de maneira 

diferente, visualizando sentimentos e emoções difíceis de ser compreendidas, , assim, as 

crianças se identificam com o que está sendo contado de alguma forma e conseguem através 

do mundo imaginário solucionar problemas reais. 

 Antunes (2001) relata que é nessa fase de desenvolvimento que se transformam as 

atitudes. Concordando também que através das histórias pode-se ajudar a criança a solucionar 

os seus conflitos. Bettelheim (2009) também relaciona a importância da literatura com os 

sentimentos vivenciados, relatando que,  

A vida é com freqüência desconcertante para a criança, ela necessita mais 

ainda que lhe seja dada a oportunidade de entender a si própria nesse mundo 

complexo com o qual deve aprender a lidar. Para que possa fazê-lo, precisa 

que a ajudem a dar um sentido coerente ao seu turbilhão de sentimentos. 

Necessita de idéias sobre como colocar ordem na sua casa interior, e com base 

nisso poder criar ordem na sua vida. (p.13).  

 

Dessa maneira, ao usar a contação de histórias como estratégia pedagógica, possibilita 

que a criança desenvolva a compreensão sobre si e sua autonomia, a qual possibilita a criança 
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a capacidade de imaginar, criar e realizar. Conseguindo se expressar melhor sobre seus medos 

e anseios, permitindo uma ampliação de vocabulário, enriquecendo a imaginação, o 

pensamento lógico, propiciando à criação de novas experiências e expectativas, a separação 

entre o real e o imaginário, a interação, reforçando a presença do mundo da arte para a mesma 

em suas diversas formas e resultando na interdisciplinaridade do currículo escolar.   

Desse modo, como diz Vygotsky (2009),  

Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; 

quanto maior a quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em 

sua experiência – sendo as demais circunstâncias as mesmas-, mais 

significativas e produtiva será a atividade de sua imaginação. (p.23) 

  Então, é importante ressaltar que é na infância que os hábitos para a toda a vida vão se 

construindo, por isso introduzir a leitura e a literatura na vida das crianças precocemente é um 

papel muito importante a ser proporcionado pela escola, visto que muitas vezes, as crianças 

podem não ter acesso a livros da literatura infantil e seus pais podem não ser aptos a passar 

essa prática para eles por diversos fatores, como o analfabetismo, condição socioeconômica 

(na qual não possuem condições de adquirir o material necessário e de qualidade), entre 

outros. 

Assim, depende unicamente da escola para fazer esse contato inicial, apresentando o 

universo literário de uma forma prazerosa, criando assim a necessidade das crianças buscarem 

sempre mais. Coelho (2000, p. 26) ainda diz que: “mesmo tendo essa importância para a 

formação da criança percebe-se claramente que a literatura infantil não é muito utilizada no 

ambiente escolar e social”.  

O Referencial Curricular da Educação Infantil (RCNEI) reforça a ideia da necessidade 

das escolas incentivarem as crianças a contar as histórias trazidas de casa e escutar a história 

dos seus colegas, “uma vez que essas histórias se constituem em rica fonte de informação 

sobre as diversas formas culturais de lidar com as emoções e com as questões éticas, 

contribuindo na construção da subjetividade e da sensibilidade das crianças.” (1998, v. 3, p. 

143). 

Essas histórias são tão importantes porque é a partir delas que as crianças vão juntando 

informações para criar o seu próprio conceito sobre mundo, por isso é necessário que se 

entenda o grande papel que a contação de histórias desempenha no âmbito escolar, e que todo 

o momento que as crianças estão ouvindo ou contando histórias é um momento de 
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aprendizado e desenvolvimento. 

Pois, como complementa Busatto (2003, p. 12), 

Se mergulhar neste universo é fascinante para nós, adultos, que esquecemos 

de nos inebriar com a magia, que dirá a criança, a qual constrói 

deliberadamente um mundo onde tudo é possível. Ao contar uma história para 

ela estaremos lhe oferecendo um alimento raro, pois iremos colaborar para 

que seu universo se amplie e seja mais rico.  

A partir disso, o capítulo seguinte abordará o meu relato de experiência com a 

Contação de Histórias na Educação Básica, utilizando-a como metodologia a fim de perceber 

como os conteúdos aqui trabalhados se desenvolvem na prática. 
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2. CAPÍTULO II – RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Neste capítulo será apresentado meu relato de experiência, o qual consiste em uma 

sistematização de tudo aquilo que foi vivido, assim o mesmo “tem a capacidade de converter 

a própria experiência em objeto de estudo e de interpretação teórica e, ao mesmo tempo em 

objeto de transformação” (Simon, 2007, p.2); o qual foi proporcionado pela a Universidade de 

Brasília, através dos projetos 4 fases 1 e 2 e do projeto de extensão “Livros Abertos: Aqui 

todos contam!”, os quais possuem como objetivo articular com o processo formativo, 

atividades de extensão, pesquisa e ensino.  

Os participantes desse relato foram as crianças da escola classe do 2º período e as 

crianças do 1˚ período do jardim de infância, ambas as escolas localizadas no bairro Asa norte 

da região administrativa Brasília. As crianças e as escolas foram identificadas com nomes 

fictícios de forma para preservar a sua identidade. Sendo assim, apresentadas algumas 

reflexões, histórias e atividades elaboradas por mim no ano de 2015, realizadas nessas duas 

escolas públicas. 

O projeto 4 fase 1, se constitui em trazer a realidade prática para o aluno, ou seja, é 

nesse momento que o mesmo vivenciara o contexto relacionado à área que se pretende 

trabalhar, ou que se tem mais afinidade. Esse é o momento do cumprimento do estágio 

obrigatório do curso, o qual engloba 120 horas, sendo 90 horas de atuação dentro do ambiente 

escolar e as demais junto com o Orientador para pesquisa, revisão bibliográfica, orientação e 

outras questões que possam surgir.  

O projeto 4 fase 2, tem como objetivo estabelecer uma relação entre a teoria e a 

prática, ou seja, é estabelecido um contato direto com a vivência de uma instituição 

educacional junto com um docente experiente, permitindo assim uma reflexão sobre todos os 

conteúdos aprendidos até o momento e pontos que a teoria não nos traz.  

O qual possibilita uma ampliação da aprendizagem não somente para o aluno, mas 

também para o professor que acaba conhecendo novas opiniões, alternativas para situações 

normais, por isso se torna essencial o bom relacionamento entre o estagiário e o professor.  

Além do mais, essa realização permite que o aluno enxergue e teste seus 

conhecimentos até o momento, analisando se está no caminho certo e assuma controle dos 

seus objetivos.  
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O projeto de extensão livros abertos, ligado ao Departamento de Processos 

Psicológicos Básicos (PPB) da Universidade de Brasília (UnB), sob coordenação da Profa. 

Eileen Pfeiffer Flores forma mediadores de leitura tendo como método a leitura dialógica, 

possuindo como objetivo principal levar a leitura para as escolas de uma forma prazerosa, 

sem obrigações e cobranças, para que a criança se sinta livre e a vontade, assim como 

conscientizar os pais e as escolas sobre a importância da leitura compartilhada para o 

desenvolvimento crítico e da formação do leitor.  

O projeto realiza um encontro semanal na UnB para a discussão de dúvidas, desabafos 

e vitórias; possui um acervo próprio, na qual a manutenção depende dos próprios membros e 

um momento no qual os alunos vão uma vez por semana às escolas parceiras do projeto. 

Além disso, o projeto realiza oficinas sobre a metodologia em escolas interessadas 

com objetivo de despertar esse olhar aos professores e oficinas dentro da própria 

Universidade para capacitar os estudantes, atrair novos membros e divulgar a importância do 

projeto socialmente.  

2.1. Primeira experiência 

A primeira escola trabalhada nesse relato foi a Escola Classe, a qual possuía dois 

pátios, sendo um localizado na entrada da escola e outro no meio das salas, o qual possui um 

palco para apresentações da escola; um parquinho de areia o qual as crianças tinham acesso 

apenas uma vez por semana, em um horário controlado, sujeitos ao bom comportamento da 

turma; uma sala de vídeo; uma biblioteca, equipada com 3 meses redondas para a leitura e 

aulas de reforço, e em anexo a biblioteca uma área externa com duas mesas grandes e cadeiras 

pequenas e baixas, para a realização de outras atividades 

A biblioteca da escola foi reformulada por conta do projeto Livros Abertos, sendo que 

anteriormente ela não poderia ser chamada de biblioteca por conta da sua precariedade tanto 

em quesitos de saneamento, quanto em quesito de acervo de livros. Porém ainda depois da 

conscientizaç do projeto    

A turma trabalhada em especifico, era uma turma reduzida do 2º período, possuía 

vinte e uma crianças, sendo um deles um aluno com autismo. Por isso, a classe tinha uma 

professora e sua assistente (a qual ficava apenas responsável pela criança com necessidades 

especificas). 
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As crianças tinham de seis a sete anos, possuíam uma boa relação entre si. Eles estão 

na fase de alfabetização, poucos conseguem ler uma palavra inteira e outros não sabem 

algumas letras do alfabeto, o que acaba gerando pequenas piadinhas na turma daqueles que 

são mais avançados.  

Os encontros duravam cerca de uma hora e a contação era realizada em grupos de 

quatro a cinco crianças por vez, no máximo seis. Eles eram divididos em grupos mistos 

(meninos e meninas), definidos pela professora para o projeto. 

Primeiramente as contações de histórias eram realizadas na biblioteca, em sua parte 

externa, a qual possuía duas mesas redondas e um pequeno jardim ao lado. O espaço era 

pequeno, porém dava mais privacidade do que comparado ao interior da biblioteca o qual não 

poderíamos falar alto. Porém, não previa que as crianças não permaneceriam sentadas no 

local durante todo o momento.  

Assim que chegávamos, sentávamos e apresentava o livro e logo elas começavam a 

conversar, correr para a biblioteca e pegar mais livros. “Tia lê esse aqui”; era a frase mais 

escutada durante aquele momento. Então ao invés de explorar todo meu tempo com a história 

que eu havia levado para trabalhar, acabava tendo que me debruçar e improvisar em cima de 

muitos livros que eram trazidos naquela hora. Cheguei até tentar a barganha, na qual contaria 

primeiro meu livro e depois os que elas escolhessem, mas a tentação de estar na biblioteca 

fazia que as crianças buscassem mais e mais livros. 

Como as crianças têm dias certos para entrarem na biblioteca para poder escolher um 

livro para levar para casa, acredito que no determinado momento que eu facilito o acesso 

delas, elas querem explorar mais e mais, além disso, as mesmas começam a me apresentar os 

livros que elas já leram e gostaram.  

Apesar de acreditar que existe um fator muito positivo no fato delas estarem se 

aventurando diante as prateleiras. Não posso omitir que fomos quase expulsos do lugar pela 

“desordem” que ali estava acontecendo. Por isso tive que evitar contar histórias dentro da 

biblioteca, pois, percebi que nunca conseguiria ler o livro que eu escolhi até o final.  

A partir de então, dizia para as crianças “qualquer lugar menos a biblioteca”, porém, 

algumas insistiam que preferiam estar na biblioteca e fazíamos o combinado de que elas não 

ficariam durante todo o momento de contação pegando mais livros; outras crianças gostavam 
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da idéia de ir para o pátio sentar no chão, no qual elas tinham mais liberdade para correr, pular 

e representar, como também gostavam de lugares novos para se ouvir a história, como o 

parquinho de areia.  

Portanto, o local de contação variava com o que elas queriam ponderado com o que eu 

queria. Se a atividade desse para ser realizada no pátio, iríamos para o pátio, se fossemos 

fazer muito barulho, com certeza estaríamos bem longe o possível da biblioteca e das salas de 

aula para não atrapalhar as outras turmas.  

Porém mesmo a proposta sendo de entreter e socializar com o livro, ainda havia 

momentos que éramos interrompidos por pessoas da escola na qual falavam “Crianças a tia 

veio de longe contar uma história para vocês, não é para vocês ficarem brincando, é para fazer 

silêncio”. Então fazíamos de tudo para evitar esse tipo de problemas, tínhamos até combinado 

de quando alguém passasse fingíssemos que somos normais e disciplinados, o que era 

justamente o oposto da proposta. 

O planejamento da leitura era feito com no mínimo uma semana de antecedência, pois 

conforme Abramovich (2009) ler um livro existe preparo, é preciso estar familiarizado com 

todas as situações e palavras que iria encontrar pelo caminho, ou seja, não era simplesmente 

escolher um livro na estante, tinha que lê-lo várias e várias vezes e pensar em um modo que 

eu iria proporcionar a leitura de um modo à chamar a atenção das crianças, questionando 

sobre as situações e ir observando como aqueles pequenos detalhes iam se construindo no 

pensamento de cada um. 

Apesar de gostar muito de ler, me deparei com um primeiro problema ao assumir 

definitivamente que faria a leitura para as crianças: o meu problema de dicção. Para contar 

histórias é preciso ter uma boa oralidade, senão a história se torna confusa e cansativa para 

todos.  

Fiquei com medo de encarar as crianças e realizar uma leitura que as fizessem detestar 

o livro e a mim, pois como o primeiro momento, deveria criar um vínculo de confiança com 

elas para conseguir adquirir uma troca de informações prazerosas. 

Sabendo dessa dificuldade presumia que deveria escolher um livro não muito 

complicado para mim e que fosse rico e divertido tanto no conteúdo quanto nas imagens para 

as crianças, assim surgindo à segunda situação problema: qual livro levar? Como escolher um 
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livro que agrade a todos? Será que meu gosto pessoal será aceito pelas crianças? Será que 

devo optar por um livro bastante conhecido ou trazer algo novo? 

Para resolver esses dois problemas iniciais me lembrei da primeira contação de 

histórias que eu participei no projeto Livros Abertos, proporcionada pela Professora Eileen 

Pfeiffer Flores, o livro se chamava “Folha” do Stephen Michael King, o livro é ótimo para 

todas as faixas etárias, trás uma situação problema, movimento, interação, som e possuía um 

diferencial de ser um livro sem texto, e que como mencionado por Abramovich (2009, p.32) 

“ao prescindir do verbo, dão toda possibilidade para que a criança o use”, ou seja, as crianças 

conseguiriam contar comigo o texto através das gravuras a partir da percepção de cada um, 

sendo uma ótima maneira de conhecê-los.  

Assim, começo o meu primeiro relato sobre como foi contar uma história para um 

público que nunca havia contado e como foi contar um texto sem histórias, aonde o poder não 

se encontrava mais em minhas mãos e sim no olhar, no murmúrio de cada um. 

 

Imagem 1 - Livro “Folha” de Stephen Michael King 

Os alunos já sabiam como funcionava o projeto melhor do que eu, porém estavam 

mais interessados em saber quem eu era. Quando sentamos pela primeira vez na biblioteca, os 

alunos estavam agitados e ansiosos, muitos por nunca terem me visto ali antes. Todos falavam 

ao mesmo tempo, fazendo muitas perguntas e levamos algum tempo para começarmos a 

leitura.  

Comecei pela capa do livro, pedindo que eles me identificassem o que estavam vendo, 

alguns diziam “é uma menina, porque tem o cabelo grande”, outros já falavam “é um 

menino”, deixei que eles decidissem entre si o que o personagem ia ser e depois perguntei “e 
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o nome dele? Ele não tem? E mais uma rodada de discussões começou até que eles chegassem 

a uma decisão que agradasse a todos.  

Apesar de a contação ter sido um sucesso, descobri que não bastava apenas reproduzir 

a história, cada criança tinha seu tempo diferente de resposta e questionamentos os quais não 

estaria preparada para responder. Além de que as crianças em um determinado momento 

tiraram o livro da minha mão, segundo Abramovich (2009) é preciso deixar a criança 

manusear o livro sozinho e pelo tempo que ela achar necessário, para que a mesma olhe e 

desfrute da maneira que queira; apesar disso senti um desconforto, pois acreditaria que a 

criança não teria o cuidado. Nesse momento, permaneci calada e mantive meu medo a 

respeito do livro para mim.  

As crianças então falaram que era a vez delas contarem a história, então tive que trocar 

de papel com elas e ouvir a história pelo o ponto de vista de cada uma que muitas vezes eram 

contrárias e por isso me questionavam a todo o momento quem era o certo. 

Na segunda contação de história, me empolguei por conta da resposta positiva que eles 

me apresentaram anteriormente, então resolvi arriscar e levei o livro “Galo rouco e agora?” da 

autora Regina Célia Melo. O livro traz a história de um galo que cantarolava todos os dias até 

que ficou doente e não tinha mais voz, depois de ser substituído por outro galo ele havia 

ficado deprimido e ido atrás de algum jeito de recuperar a sua voz. 

 

Imagem 2 - Livro “Galo Rouco e agora?” de Regina Célia Melo 
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Em cada página virada do livro é um dia novo, então em todas as páginas há a 

presença do cocoricó do galo, o qual eu tirei proveito para imitar o galo e em seguida elaborar 

a dinâmica com as crianças de toda a virada elas cantarem. No momento que o galo perde a 

voz que fica doente começo a tossir e as crianças me perguntaram o que aconteceu, leio o 

livro e explico que o galo estava doente.  

Apesar das perguntas, elas persistiram em continuar correndo e gritando cocorico pelo 

pátio. Minha dinâmica de contação foi destruída por ela mesma, a idéia de dar som a cada 

página acabou atrapalhando o desenvolvimento e a conclusão da mesma. 

No segundo grupo pensei que poderia permanecer tentando a mesma coisa e insisti 

novamente em fazer meu cocoricó e novamente no momento que o galo fica doente, tento 

tossir e fazer uma voz rouca, quanto uma das crianças me surpreende e diz: “tia, porque você 

está fazendo isso?”.  

Nesse momento eu perdi toda a minha estabilidade, e não sabia mais o que inventar 

para terminar a história, então as minhas idéias de como deixá-los concentrados haviam 

acabado, provavelmente porque eu havia escolhido um livro que não trazia muitos 

questionamentos pertinentes, me atentei tanto a cor, o traço e o som do mesmo, que havia me 

esquecido da mensagem e do que ele poderia proporcionar para as crianças.  

Então a história terminou assim: crianças pulando, escorregando pelo pátio, fazendo 

estrelinhas e cambalhotas, me contando mil coisas ao mesmo tempo, perguntando sobre a 

minha vida e dizendo "Tia, olha o que eu consigo fazer!", “Tia, a gente pode brincar uns dez 

minutinhos antes de voltar para a sala?”, “Tia, olha para mim”, foram muitos acontecimentos 

que passaram rápidos diante ao tempo que possuía para as crianças. 

Desencorajada pelo o resultado tentei escolher um livro diferente daquele e um pouco 

parecido com o primeiro livro utilizado, porém com curtos diálogos. O livro “A princesinha 

medrosa” de Odilon Moraes se trata de uma história de uma garotinha que tinha medo de 

absolutamente tudo. Cada virada de página representava a mais um medo na menina a qual 

não sabia lidar. Para Abramovich essa situação é: 

(...)uma posibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos , dos 

impasses, das soluções que vivemos e atravessamos – dum jeito ou de outro – 

através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentamos (ou não), 

resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história (cada uma a seu 

modo). (2009, p.17) 
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Partindo do conflito do livro que era o medo, levantei as seguintes questões com as 

crianças: O que é medo? Quem tem medo?  

Logo um menino que estava na roda me respondeu que meninos não têm medo e que 

isso é coisa de menina, uma menina que estava presente logo se defendeu e disse que ela 

mesma não tinha medo de nada, e que sabia que ele tinha medo da mãe dele, de monstros e 

outras coisas, enquanto ela já sabia que esse tipo de coisa não existia.  

Pouco ou nada aprendemos sobre as emoções na escola, especialmente quando 

falamos de emoções fortes, como medo. Porém ele está constantemente presente em nossas 

vidas, o desconhecido é algo que nos assusta independente das nossas idades e mesmo a 

pessoa mais corajosa se sente receosa em alguns momentos. Então, como lidar com o medo? 

Como entendê-lo? Será possível fazer essa abordagem com crianças de cinco a seis anos de 

idade?  

 

Imagem 3 - Livro “A princesinha medrosa” de Odilon Moraes 

À medida que as páginas do livro foram se passando e os medos da personagem do 

livro iam aumentando, criava uma revolta na menina que disse no início da contação que não 

tinha medo de nada, “não, não é possível que ela tenha medo disso”, “ah não tia, vou entrar ai 

e falar umas coisas para essa menina”, “ah tia desisto essa menina tem medo de tudo, onde já 

se viu?”, até que chegou a um momento do livro que a princesinha estava fora do seu 

ambiente seguro e descobriu um mundo completamente novo, depois disto ela percebeu que 
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não havia necessidade de ter medo de tudo, e que bom mesmo era brincar no mundo a fora e 

se aventurar.  

A menina então ficou aliviada com o fim do livro, já que a princesinha conseguiu 

superar todos os seus medos e ser uma criança feliz. Ao final da contação, imperou um grande 

silêncio entre os participantes, eles estavam satisfeitos com o final, porém tiraram um 

segundo do seu tempo para refletir o tema que havia sido abordado. Depois desse tempo todos 

se levantaram e apostaram corrida até a sala de aula e foram ansiosos contar com a professora 

sobre o livro que eles tinham acabado de ouvir. 

A partir desse momento comecei a traçar o caminho no qual iria seguir a partir dos 

meus acertos, porém mesmo levando diversas temáticas e perguntando para as crianças o que 

elas queriam ouvir não era suficiente para Santiago, a criança com necessidades especificas 

participar da contação.  

Ele nunca queria ir, apesar da professora insistir e ter planejado algo que abrangesse 

este junto com os demais colegas que também incentivam a presença do mesmo, mas nada 

adiantava. A professora então me relatava que ele gostava de quadrinhos, gibis, porém mesmo 

que eu levasse um tema que agradasse-o, não era o suficiente para este participasse do grupo e 

aos poucos ele foi sendo esquecido nos dias de contação.  

Em um determinado dia, resolvi levar outra atividade para as crianças, entrei na 

internet e peguei várias imagens aleatórias, como uma casa, uma pá, um hambúrguer, um 

fantasma, uma pizza vestida de super-herói e assim por diante. Imprimi as figuras e coloquei 

dentro de um saco vermelho e fui para a escola.  

Quando eu cheguei fui recebida pelas crianças que logo me perguntaram que livro 

seria hoje, então respondi: “A tia esqueceu o livro acredita? Elas ficaram confusas e 

perguntaram se a gente iria pegar um livro na biblioteca, respondi que não, pois não estava 

disposta a ler naquele dia, deixando-as desnorteadas com a situação. 

Peguei um pequeno grupo de crianças e me sentei no pátio do lado de fora da 

biblioteca, pedindo para fazermos um círculo. Nesse momento a competição foi para quem 

ficaria do meu lado, as meninas começaram a brigar e acabaram sentando duas em cima de 

mim. Falei que para a brincadeira precisaríamos formar um círculo senão não daria certo.  

Dando seqüência, comecei a explicar: “A tia hoje só trouxe essa sacola aqui e aqui 

dentro tem um montão de figuras e através delas que iremos construir uma história.”, então 
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estas fizeram um rosto de espanto, e assim continuei “Eu pegaria uma figura e montaria uma 

parte da história com ela, e a seguir quem está do meu lado vai colocar a mão dentro da sacola 

e pegar uma figura e continuar a história que começaria”. Não consegui nem terminar de falar 

e já tinha gente levantando pedindo para ser o primeiro, então começamos a rodada por mim. 

Cada vez que uma criança tirava uma imagem eles riam e mostravam para o outro, 

eles não conseguiam parar de falar, sempre queriam acrescentar mais e mais coisas na história 

e acabar com o que o coleguinha havia falado.  

Nesse momento Santiago, veio correndo e perguntou o que estamos fazendo, antes 

mesmo que eu tivesse tempo de responder, as crianças falaram por mim e então ele se sentou 

na rodinha! Não havia palavra que descrevesse a minha expressão de felicidade quando este 

se juntou a nós por conta própria. Sem ao menos explicar este já estava dentro da dinâmica da 

roda e ansioso cada vez que tirava uma figurinha. No final este ficou chateado, porque não 

tinha pensando que a atividade seria tão proveitosa, então não havia levado muitas coisas.  

Chamei outro grupo de crianças para fazer novamente a dinâmica e mais uma vez o 

Santiago, veio correndo, até a professora ficou surpresa querendo saber que atividade era 

aquela que estávamos fazendo, pois o mesmo quis repetir. Esse dia foi tão gratificante que 

decidi que na próxima semana eu levaria mais figuras, procuraria coisas mais engraçadas, 

objetos e tudo para fazer algo fantástico.   

Quando apareci na semana seguinte com tudo isso, as crianças falaram que não 

queriam mais aquela atividade, que queriam um livro, então deixei por conta delas 

escolherem um livro para eu ler, afinal não havia planejado para esse plano B. Apesar da 

situação triste, Santiago, também se juntou a leitura, este não ficou o tempo todo na contação, 

mas foi o máximo que eu havia conseguido dele durante um ano inteiro, o que para mim já 

era um avanço significativo.   

Mediante os conflitos, na outra semana resolvi escolher um livro e quando eu cheguei 

à escola as crianças falaram que queriam as figurinhas. Então fiquei confusa e com raiva 

“Como eu vou saber o que vocês querem? Na semana passada eu trouxe e ninguém queria”, 

eles me responderam com uma carinha triste “mas hoje a gente queria, tia”.  

Desisti então do livro que havia planejado e resolvi fazer algo com o que eles tinham, 

bonecas, carrinhos, coloquei tudo dentro da sacola na qual eu havia trago o livro e 

começamos aquela mesma dinâmica. Santiago se juntou a nós novamente, agora este estava 
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sempre presente, além de agora sempre estar falando comigo, aceitando minha presença, acho 

que o que faltava antes era um pouco de proximidade minha com este para que as coisas 

dessem certo.  

Daquele momento em diante havia aprendido a ir para a escola preparada, levava mais 

de um livro e em grupo decidíamos qual livro iríamos ler, ou caso eles não quisessem 

nenhum, já estava preparada com as figuras para nós mesmos criamos uma história e também 

havia aprendido que haveria dias que eles não estariam dispostos a fazer nenhuma das coisas, 

que a melhor coisa é se render do que fazer algo contra a vontade deles. 

Assim, tenho que como o papel de professora, buscar mediar essas situações para que 

as vontades das crianças caminhem em direção do eixo a ser trabalhado. Concluo também, 

que não há uma maneira certa de contar uma história, podemos ser eloqüentes, dramáticos, 

escolher rimas, histórias tristes e engraçadas, porém cada criança é única e o seu humor e 

disposição mudam em um piscar de segundos, sendo necessário que tenhamos diversas 

estratégias e até a estratégia de deixar aquilo para outro dia, aprender a dar voz para as 

crianças, dar a liberdade de reflexão, expressão; para que as mesmas possam nos ajudar nesse 

processo. 

2.2. Segunda experiência 

Em paralelo aos acontecimentos da escola anterior, tive contato durante o ano de 2015 

para a realização dos projetos 4, fase 1 e 2, com um Jardim de Infância, na qual também é 

uma escola pública, mas que possuía como lema uma forte preocupação pelo o outro e pela 

construção qualitativa da aprendizagem, levando sempre em conta os valores de cada criança 

que se encontra ali.  

A escolha dessa escola não foi por nada específico e sim pela sua proximidade a UnB, 

pois seria necessário passar boa parte do tempo acompanhando a turma para cumprir a carga 

horária proposta pelos estágios supervisionados, por isso essa parte do relato contem de maior 

detalhamento. 

Nessa escola tive oportunidade de ter contato com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) na qual está divido da seguinte maneira: a) historicidade e a importância da Educação 

Infantil para o desenvolvimento do aluno, a faixa etária dos alunos que vai de quatro a seis 

anos e como é feito o trabalho levando em conta o currículo da Educação Infantil; b) dados de 

identificação; c) A missão relata a finalidade e as razões da existência da Instituição 
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Educacional, como também um diagnóstico com seus objetivos e princípios norteadores; d) 

apresentação da organização administrativa com a descrição das instalações físicas e o quadro 

de recursos humanos e financeiros; e) organização curricular que conta com uma parte 

dedicada ao incentivo da leitura as crianças.  

O mesmo possui projetos coletivos que trabalham como a literatura, como por 

exemplo, o projeto do Monteiro Lobato, no qual a escola disponibilizou os personagens da 

turma do “Sítio do pica-pau amarelo” em forma de pelúcia. Os bonecos passeavam entre as 

turmas junto com as histórias do autor e cada criança tinha a oportunidade de levar para casa 

uma vez na semana. Além disso, cada turma possui projetos individuais temáticos que são 

escolhidos pela professora. 

A escola possui uma grande biblioteca que ocupa o mesmo lugar que a sala de 

informática, a mesma além de estar equipada com diversos tipos de livros, possui fantoches, 

fantasias e vários outros recursos para incentivar a imaginação das crianças e dar suporte ao 

professor durante a contação de histórias. 

 

Imagem 4 – Exemplos de acessórios disponibilizados pela escola para a prática de contação de histórias. 

Foto da autora. 

Os alunos têm acesso à biblioteca de quinze em quinze dias, sendo que nesses dias, 

além deles poderem escolher um livro para levar para casa de sua preferência, ocorre uma 

contação de história proporcionada pela responsável da biblioteca. A contação é feita para 
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toda turma, há todo um preparo prévio de cenário e seleção de fantasias para compor esse 

mundo imaginário.  

A seleção das crianças que participam da atuação consiste nos alunos que querem ir, 

havendo apenas o controle de quem já foi tem que dar chance para o outro colega. As outras 

crianças que não participam ficam sentadas ao redor assistindo a peça que é composta pelos 

seus colegas. 

Contar histórias para um grupo grande de crianças é bastante complicado, pois mesmo 

se uma tiver prestando atenção a outra facilmente a distrai, uma das primeiras coisas a ser 

feita é estabelecer combinado com as crianças para que elas ficassem quietas durante toda a 

história e quem não quisesse ouvir voltaria à sala.  

Posso dizer que a maioria da turma gosta desse tipo de dinâmica de teatro, mas ainda 

assim existem outras que não suportam e ficam perguntando toda hora se pode sair para beber 

água ou ir ao banheiro. Eles querem ir para qualquer outro lugar, qualquer outro lugar que 

possam correr e falar.  

Os alunos da turma trabalhada são do 1º período possuem de quatro a cinco anos de 

idade, são oito meninas e quinze meninos, totalizando vinte e três alunos, algum deles estava 

vivenciando pela primeira vez a rotina da escola, pois vieram de creches, outros já entendiam 

bem, pois vieram de outras escolas com a proposta pedagógica bastante diferente. 

A maioria deles gosta muito de livros, especialmente as meninas, a Maria, em especial 

adora pegar livros na biblioteca, não respeitando o prazo de quinze em quinze dias, pois todo 

dia ela vai com a sua mãe para pegar um livro novo, suas amigas acabam por convivência 

pegando o costume e compartilhando idéias sobre livros bons e ruins. 

Essa troca de informações sobre os livros é algo muito bom para a formação das 

crianças como leitoras, sendo uma pena que os meninos apesar de receberem incentivos da 

escola, não recebem com mesma intensidade como as meninas em suas casas. 

Minha primeira leitura na sala de aula ocorreu muito depois que eu entrei no Projeto 

Livros Abertos, apesar de estar em sala de aula com a Professora regente quase todos os dias, 

não me sentia apta para proporcionar uma atividade para as crianças, afinal uma coisa era ir à 

escola uma vez por semana, apenas por uma hora contar uma história e outra era enfrentar a 

rotina de sala de aula de cinco horas.  
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O momento da contação não iria ocorrer se não proporcionasse o mesmo, na Escola 

Classe, as crianças já sabiam que eu iria, a professora já sabia, ou seja, todos estavam cientes 

do que iria acontecer naquele dia e naquele horário. E agora? Como proporcionar esse 

momento? Como me meter no meio das conversas, das brigas, das brincadeiras?  

Não tinha pulso para propor algo assim até que um dia enquanto a professora 

respondia a agenda das crianças me sentei no chão das crianças e percebi que estava com o 

livro “Galo Rouco e agora?” (aquele que as crianças da Escola Classe acharam mais 

enfadonho que tudo) na bolsa e perguntei para a professora se estava tudo bem ler com eles, 

ela também concordava que a contação é muito importante e deve estar sempre presente, pois 

é através dela que as crianças se familiarizam com as palavras, sentimentos e idéias; tive a 

possibilidade de ter minha primeira experiência nessa turma. 

 Se um grupo pequeno de crianças havia sido um desastre, provavelmente essa 

contação de história já estava fadada ao fracasso, mas mesmo assim tomei a iniciativa e 

comecei a conversar com as crianças, perguntei que animal era aquele que havia na capa e 

todos eles responderam que era o galo (e queriam passar a mão na foto, pois a imagem 

possuía uma textura diferente nesse momento não me rescindi e deixei que eles tocassem na 

ilustração do livro). 

Perguntei em seguida qual era o som que o galo fazia e um concurso de cocoricós 

predominou a sala que despertou a atenção até daqueles que estavam brincando, “tia, o que 

você ta fazendo?” e logo foram se agregando perto do livro. Perguntei então que hora do dia o 

galo fazia isso e por que. Então no passar de páginas tinha um coro de galinhos que cantava 

(formado pelas crianças ao redor), fazendo que a professora parasse a correção para olhar a 

bagunça que estava se formando. 

Quando chegamos à parte que o galo perde a voz, perguntei o que eles achavam que 

havia acontecido com o galo, mostrando a seguinte imagem: 
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Imagem 5 – Uma das páginas do livro “Galo Rouco e agora?” de Regina Célia Melo 

Estes me falaram que o galo tinha ficado “dodói”, que devia estar com gripe e por isso 

foi no médico, perguntei se algum deles já havia ficado desse jeito e muitos levantaram a mão 

e falaram suas experiências quando iam para o hospital. Através desse conhecimento, os 

mesmos subentenderam que a foto da coruja pendurada na página seria a enfermeira, pois o 

médico fica sempre dentro do consultório e começaram a tentar adivinhar que animal seria o 

médico e imitando o som correspondente.  

No final da contação disponibilizei o livro para que eles pudessem manusear 

livremente, o que causou bastante euforia na turma. Enquanto uma criança pegava o livro, 

outra já vinha com a mão tentar puxar e assim começaram as falas “tia ele não deixa ver”, “tia 

já é minha vez?”, fui logo advertida pela professora para tomar cuidado, para que eles não 

rasgassem o meu livro. Pedi para que as crianças ficassem calmas que todas teriam a chance 

de ver, porém não adiantou, para evitar uma bagunça maior na sala a professora se levantou e 

tirou o livro das mãos deles. 

Ao constatar que o livro que havia sido um fracasso na Escola Classe se saiu muito 

bem no Jardim de Infância, resolvi levar o livro “Folha” havia dado certo na Escola Classe, 

mas resolvi fazer uma abordagem diferente, visto que eu não poderia ter grupos pequenos 

para contar a história, pela forma de organização da sala e da professora. 
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Reuni todos em uma roda e mostrei a capa do livro para eles e não li titulo nem nada 

inicialmente, apenas perguntei o que eles viam na capa. Algumas crianças gritaram “uma 

menina” e outros falaram “um menino”, perguntei por que dessa confusão e falaram que “a 

menina que tinha cabelo grande”, então fiz uma votação para decidirmos se seria uma menina 

ou um menino e qual seu nome. 

Realizada a votação, o personagem então se tornará uma menina chamada Clara. Abri 

o livro e com um tom de surpresa olhei para estes e perguntei: “Gente, onde que estão as 

letrinhas?”, as crianças fizeram cara de espanto e não queriam me responder, até que Sofia se 

levantou lá do fundo e disse “tia, não tem”, a que respondi então com outra pergunta, “Mas os 

livros não possuem letrinhas?” e todos concordam comigo. 

Apreensivos os questionei novamente a respeito do livro, afinal se não tinha letras, 

aquilo poderia ser um livro? As crianças logo responderam que não, que livros possuíam 

letras. Então perguntei o que era e as crianças ficaram em silêncio até que Sofia se levantou 

do seu lugar e tirou o livro da minha mão, dizendo: “deixa eu ver tia”, ela examinou o livro de 

todos os ângulos possíveis até estar confiante para dar uma resposta, “é um quadro tia”. 

Intrigada com a resposta perguntou se havia algum jeito de contar a história já que não 

havia palavras e aquilo provavelmente não era um livro. Eles simplesmente me responderam 

balançando os ombros. Então, nesse momento comecei a indagar o que eles estariam vendo na 

página. 

 

Imagem 6 – Ilustração do livro “Folha”. 
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 As crianças logo falaram que a “Clara” estava fazendo uma estrelinha e perguntei 

quem sabia fazer uma. Logo muitos se levantaram e falaram: “tia eu sei”, mas dizer não era o 

suficiente, pedi para que eles me mostrassem na sala como que se fazia. Uns sabiam fazer 

muito bem, outros se levantavam e faziam à pose do personagem do livro parado, nós não 

conseguimos seguir em frente até que todos mostrassem para mim como eles faziam. 

 A história foi continuando e sempre pedia para que eles me descrevessem o que 

estavam vendo e se tinha algum movimento, que eles fizessem para que pudesse entender o 

que estaria acontecendo no livro. Todo personagem também que aparecia fazíamos uma 

avaliação, dávamos um nome, dizíamos se ele estava triste, feliz, bravo entre outras coisas.  

 No final havia contado a história junto com eles e perguntei como nós teríamos 

conseguido falar aquilo tudo se não havia nenhuma palavra? Como a gente sabia o que 

aconteceu? As crianças logo me responderam que as figuras nas páginas nos ajudaram a 

contar, porém as mesmas permaneceram na dúvida se aquilo era um livro, o que mostra que 

as crianças ainda estavam muito habituadas a um tipo de livro, por isso pode-se pressupor que 

algo “diferente” as deixariam confusas. 

Para começar a próxima atividade de leitura, tentei criar um clima propicio, pedindo 

para que todos fizessem a roda e sentassem ao chão junto comigo, mas mesmo criando essa 

situação, muitas crianças ainda ficavam caladas e outras se dispersavam através da sala, não 

se importando muito com as chamadas de atenção o que eu estava dizendo.  

Foi nesse determinado momento que pensei que teria que ser mais dinâmica, teria que 

assustar gritando, cantalorando, rolando no chão com elas, eu tinha que ser uma criança, falar 

de igual para igual, criando um espaço de descontração para todos. Dessa maneira poderia 

permitir-lhes maior liberdade corporal e de expressão, para que eles vissem que não existia o 

errado, que eu estava ali para me divertir com eles. 

Sentei-me junto com as crianças para contar a história “Um elefante se balança” de 

Marianne Dubuc, peço a todos um momento inicial de silêncio para que todos se organizem e 

consigam ver o livro. 
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Imagem 7 – Livro “Um elefante se balança” de Marianne Dubuc 

Alex, não consegue ficar quieto e fica fazendo barulho, ele odeia o momento da 

contação, o que acaba irritando todos ao redor, não consegue ficar parado e deixa qualquer 

um desesperado, até seus colegas ficam desconfortáveis pois querem ouvir logo a história. 

Pergunto sobre a capa e o que estes estavam vendo, peço para que me contém o que 

informações eles conseguem adquirir através do desenho e com isso todos se aproximam e 

querem apontar o dedo no livro para mostrar alguma coisa para mim. 

Começo então a contação, abrindo o livro e lendo a primeira frase do livro e ia 

mostrando a figura que a acompanhava, algumas crianças começam a fazer comentários 

espontaneamente e tem reações com as figuras, ficando surpreso e até mesmo rindo dos 

desenhos. 

Quando a história terminou, chamei algumas crianças e pedi para que estas 

recontassem a história, mas tendo a continuação onde não poderiam usar o livro para contar; 

teriam que recordar e contar para turma. Deixando claro que não existe certo ou errado, todas 

as histórias são válidas. Elas então contaram os elementos mais marcantes do livro, que era o 

elefante e a teia de aranha. Em seguida eles ficaram livres para pegar no livro e muitas delas 

pediram folhas de papel para desenhar. 

Algumas crianças queriam desenhar o elefante do livro, mas eles não queriam 

desenhar o elefante do nada, eles queriam olhar para o livro e tentar copiar, só que eram 

muitas crianças tentando pegar o livro e muitas outras me perguntando como se desenhava um 

elefante, disse que não sabia que elas teriam que me ensinar então, o resultado foi várias 

crianças se sentindo orgulhosas dos seus elefantes, da tromba e outros elementos se exibindo 

pela sala e recontando a história da maneira que elas enxergaram. 
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Analisando o perfil da turma, tentei traçar algumas das dificuldades encontradas pela 

professora que era o bom convívio entre as crianças e pegar elementos que já eram 

trabalhados pela a biblioteca da escola, de uma forma de combinar a teatralidade que eles já 

estavam familiarizados com a leitura dialógica, então criei uma história voltada apenas para 

eles, na qual fosse possível que todos participassem e conseguissem reconhecer os problemas 

no comportamento deles mesmo e questionassem tais atitudes. 

Então elaborei a seguinte adaptação da história “O reizinho mandão” de Ruth Rocha: 

“Era uma vez um reino tão, tão distante, um príncipe muito mal-educado, mimado 

que pensava que era o dono do mundo. Ele queria mandar nas brincadeiras, queria que os 

outros fizessem tudo o que ele gostava e quando a gente falava que queria brincar de outra 

coisa ele ficava logo zangado. 

-Ah que reizinho chato! Ele era tão teimoso, tão mandão! E o pior não parava de 

fazer leis absurdas! Acredita que ele tinha proibido até de cortar a unha do dedão do pé? 

E os conselheiros do rei ficavam desesperados. Gritando falando que isso estava 

chato. E o rei dizia: Cala a boca! Eu que mando aqui! Então as pessoas foram ficando cada 

vez mais quietas e aos poucos foram esquecendo como falar. No começo o rei gostou e disse: 

É isso mesmo! Calados! E o rei ficava falando sozinho. 

O tempo foi passando e o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. Então ele 

começou a implorar para as pessoas falarem com ele, mas ninguém respondia nada. O rei 

então ficou louco, gritou, chorou, mas nada adiantava, as pessoas não sabiam mais como 

falar. E agora? – O reizinho pensou – O que eu fiz? 

O rei logo pegou seu cabalo e foi em busca de um sábio que vivia em outro reino. 

Quando o rei chegou lá, havia música, dança, era um barulho tremendo, todos estavam 

alegres e muito falantes. O rei então foi correndo pedir a ajudar do sábio. 

Ah, e o sábio? Logo lhe deu uma bronca tremenda! 

-Olha aqui menino! Esse negócio de ser rei não é assim não! Você não pode mandar 

todos calarem a boca! E agora que todo mundo calou você não está feliz? 

O reizinho baixou a cabeça desapontado... E agora? 
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-Não adianta ficar emburrado! – Gritou o sábio – Agora você tem que dar um jeito 

nessa situação! 

-Isso mesmo que eu quero! Me diga o que eu devo fazer que eu faço! – Implorou o rei 

-Pois bem! Você tem que bater de porta em porta no seu reino em busca de uma 

criança que saiba falar e ela lhe dirá tudo que precisa ouvir. 

O rei então pegou seu cavalo e voltou para o seu reino e assim como o sábio disse, foi 

batendo de porta em porta. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito 

espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça pra lá e pra cá. Ninguém sabia 

onde estaria a tal criança! E o silêncio era cada vez maior. 

Até que um dia, ele encontrou uma casa que estava toda trancada. O rei gritou para 

abrirem mas ninguém respondia. Então ele chutou a porta e entrou. 

E lá no fundo, no escuro tinha uma menina com os cabelos vermelhos. O rei então 

gritou: Fale alguma coisa já! E a menina respondeu: Quem manda na minha boca sou eu! 

O rei logo tapou os ouvidos com as mãos e a menina continuou a falar: 

-Se você continuar mandando assim, ninguém mais irá falar 

O rei se apavorou e a menina seguiu dizendo: 

-É muito feio você não querer escutar as pessoas! Você tem que nos escutar se você 

quiser que a gente te escute! 

No mesmo instante ouviu-se um barulho, como se fosse um trovão, e um som estranho 

começou a aparecer, que há muito tempo ninguém escutava, eram vozes e mais vozes, que 

vinham de todos os lados, de perto e de longe. 

“Então o reizinho percebeu que não adiantava ser mandão, que não adiantava ter as 

coisas sozinho, que o reino era muito mais divertido quando todos estavam juntos.” 

Sem que eles conhecessem a história, fui perguntando quem queria ser determinado 

personagem e fui falando algumas características do mesmo. “Quem é o mais mandão aqui da 

sala?” e todos apontaram para o Ian e até ele mesmo levantou a mão.  
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A seguir perguntei: “Quem é a menina mais birrenta daqui?” e a dinâmica continuou a 

mesma, os próprios alunos foram ajudando a escolher quem seria o ator ideal para o 

personagem e acabaram escolhendo realmente aqueles alunos que eu tinha me inspirado a 

fazer a história. Até a professora regente ficou surpresa por eles saberem as características que 

identificavam cada um. 

Como o dia que planejei de contar essa história era o dia do brinquedo, disse à 

professora que deixassem todos brincar e depois de um momento falei que não precisaria que 

eles guardassem os brinquedos, mas que ficassem sentados na roda enquanto os atores para os 

personagens eram decididos pela turma. 

Já que o Ian havia sido escolhido como a criança mais mandona da sala, dei lhe o 

papel do rei e disse para ele que era dever dele recolher os brinquedos de todas as crianças do 

reino e assim a contação de histórias foi tomando forma. 

Todo o ambiente da sala foi explorado, as cadeiras que estavam reviradas eram casas 

distantes, as crianças que sentaram mais afastadas eram aquelas que pertenciam a outro reino 

e na chegada do reizinho, elas cantaram e dançaram sendo uma alegria contagiante na sala. 

No momento final da história também que o reizinho sai em busca da criança que sabe 

falar, todos participam mais uma vez, digo lhes que toda vez que o rei bater na porta é para 

fingir de mudo e assim todos fazem caretas pro rei, riram dele até que encontrasse aquela 

criança birrenta que iria falar às verdades que ele não desejaria ouvir. 

Ao termino começamos a discutir a respeito dos personagens, perguntamos se era 

certo o rei agir daquele jeito, se realmente brincar sozinho era a melhor coisa ou se 

preferíamos brincar junto com os outros. Também teve o momento que cada um falava a 

respeito de seu personagem favorito e o porquê, tendo a oportunidade de todos trocarem de 

figurino e se fantasiarem com os personagens. Essa atividade acabou com uma bagunça de 

troca de roupas, perucas, desenhos e gargalhadas. A felicidade estava estampada no rosto das 

crianças. 
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Imagem 8 – Bagunça após a dramatização da adaptação da história “O reizinho mandão”. Foto da 

autora. 

2.3. Roda de conversa 

 

A roda de conversa foi realizada no Jardim de Infância, essa técnica foi escolhida, para 

complementar o trabalho elaborado e por se tratar de crianças que possuem de quatro a cinco 

anos; à vista disso, era preciso uma técnica que proporcionasse a fala das mesmas e o debate 

de ideias, pois conforme Warschauer, 

Conversar não só desenvolve a capacidade de argumentação lógica, como, ao 

propor a presença física do outro, implica as capacidades relacionais, as 

emoções, o respeito, saber ouvir e falar, aguardar a vez, inserir-se na malha da 

conversa, enfrentar as diferenças, o esforço de colocar-se no ponto de vista do 

outro etc. (2001, p. 179)  

Logo, reuni as crianças que fizeram parte desse em um ambiente tendo como objetivo 

agrupá-las em roda para conversar sobre como foi à experiência delas com a contação de 

histórias, foi um exercício que permitiam que as crianças desenvolvessem a sua escuta com o 

outro, se colocassem pela primeira vez em um papel de avaliadoras, tivessem a oportunidade 

de expressar o que gostaram e o que não foi bom. 

A roda de conversas foi realizada no dia 01/06/2016, com a participação de dezoito 

crianças. Para a realização do mesmo, tivemos um momento de acolhimento na qual cantamos 

cantigas de roda, disse por que estaria lá e formamos um círculo que rapidamente ia se 

desfazendo. 
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Imagem 9 - Crianças durante a roda de conversa. Foto da autora. 

A primeira pergunta feita para as crianças era se elas gostavam de histórias e elas 

logos gritaram “eu” e apenas Alex respondeu que não, mas no momento de responder por que 

ele não gostava, ele ficou acanhado e então resolvi perguntar o que ele gostava de fazer e ele 

respondeu que era brincar. No meio da minha fala várias crianças se manifestaram e 

começaram a falar “eu gosto, tia”, “eu também”. 

Aproveitando que elas estavam querendo demonstrar que elas gostavam de histórias, 

perguntei em seguida que tipo de histórias prevalecia. Uma criança logo respondeu “eu gosto 

do chapeuzinho vermelho” e outra disse “eu gosto da Rapunzel”, em seguida elas foram 

respondendo “eeee... eee... eu gosto do rainho!”, “eu gosto da história dos três porquinhos”, 

“eu também gosto”. Assim as garotas responderam que gostavam das histórias de princesas, 

os meninos não questionaram, mas também não assumiram que gostavam desse tipo de livro. 

Depois de ter perguntando sobre as histórias favoritas perguntei se um deles poderia 

contar uma para toda turma, Sofia se ofereceu e a turma fez silêncio sem que eu pedisse a 

partir do momento que ela começou a contar. 

Foi incrível o respeito e a escuta sensível que eles tiveram ao ouvir a colega falar e por 

iniciativa própria outra criança se levantou no final e disse “Quem gostou bate palma” e todos 

começaram a bater palmas. 

Nesse momento o que pude evidenciar é que não estamos formando apenas receptores 

de informação, estamos formando crianças que possuem a capacidade de interagir, respeitar o 
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outro, que entende e compreende as dificuldades, porém tenta ajudá-lo de alguma forma, no 

qual esse caso seria permanecer em silêncio. 

Tão logo comecei essa dinâmica na roda, mais duas crianças se levantaram e repetiram 

todo o processo, perguntei então se durante a história tínhamos que ficar calados e em um 

coro de algumas crianças gritaram que “sim” e outras “não”, ambas permaneceram confusas e 

se entre olharam na expectativa de que chegassem a uma decisão para saber quem estava 

certo ou errado, os olhares confusos logo se voltaram a mim a espera de algum tipo de 

resposta. 

Entendi que, nesse momento eles não compreendiam o fato de que algumas vezes 

durante a história permanecemos em silêncio, no qual pode ser entendido de muitas maneiras, 

afinal nunca estamos em silêncio dentro de nós mesmos, sempre possuímos milhares de idéias 

e pensamentos, especialmente as crianças que são mais imaginativas que nós adultos.  

Outros momentos são propícios ao diálogo, pois algumas imagens e palavras nos 

chamam a atenção provocando uma gargalhada súbita ou até uma raiva imediata. Essa hora 

foi tomada por essa reflexão por isso dei continuidade à roda e questionei onde eles ouviam 

essas histórias. 

Todos ficaram apreensivos talvez com medo de dar uma resposta errada, então 

perguntei novamente quem lia a história para eles e em qual local, logo eles apontaram para a 

professora que perguntou a estes, se era só ela que contava historinhas para eles. Sofia logo se 

precipitou em levantar a mão para dizer “papai e mamãe também”, mas logo todos eles foram 

falando: “o papai, a mamãe”, apenas algumas crianças discordaram desse aspecto. 

Diante disso, perguntei em quais ambientes na escola eles escutavam essas histórias e 

eles começaram a dizer “na sala de aula, na biblioteca, no pátio”. “E como essas histórias são 

contadas?” indaguei.  

Maria mais uma vez se levantou e começou a dizer “a tia prepara história para gente, 

ai ela conta alto para a gente ouvir” 

E vocês gostam de participar da história? - Disse 

“Aham”, “Eu gosto, tia” – Várias crianças começaram a responder ao mesmo tempo. 
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Diante disso pedi que eles falassem as experiências positivas e negativas deles durante 

o momento da contação. A princípio ninguém queria falar nada, predominando o silêncio na 

roda, insisti novamente e Sofia, que era a mais participante, resolveu se manifestar:  

É... é... é bom que a gente sai da sala e ai a gente escuta histórias, ai a gente 

brinca e quando vê já leu um montão de livro (...) eu não gosto quando ainda 

tem tipo um montão de livro para ler e a tia diz que já acabou o tempo, ai eu 

não bato palma, porque eu não gostei. 

Depois daquela quebra de silêncio, as crianças começaram a reagir e falar algumas 

coisas que gostavam, como por exemplo, poder ver o livro de perto com as suas próprias 

mãos, escolher o nome dos personagens, fazerem estrelinhas e ter a oportunidade de contar a 

história para a família. 

Alex, mais uma vez disse que era chato, que ele gostava de fazer outras coisas invés 

de ficar observando uma pessoa ficar com o livro na mão contando uma história e fazendo 

perguntas que ele não queria responder, pois queria ir brincar. 

Depois da resposta de Alex, para finalizar a roda de conversas disse que contaríamos 

uma história para terminar, ele logo disse “Ah não!”, então expliquei como contaríamos a 

história, esclareci que ficaríamos em roda e que cada um, de cada vez iria fazer uma frase e ir 

complementando a do outro, de uma forma que contaríamos a história juntos. 

Comecei falando e passando para a criança do lado que ficou nervosa e disse as 

palavras “era uma vez”, assim a criança do lado riu e foi continuando a história, alguns que 

preferiam ficar em silêncio e/ou não sabiam o que falar então, o silêncio deles se transformava 

em uma ação do personagem, se a criança estivesse rindo, o personagem estaria rindo, se a 

criança estivesse fingindo de muda, diríamos que o personagem havia perdido a língua e 

assim por diante. 

Essa situação provocou uma gargalhada em Alex que logo resolveu participar, 

algumas outras crianças viam que seu silêncio não adiantava em nada, pois de todos os jeitos 

eles seriam inseridos na história, então começaram a falar, para que eles fossem reconhecidos 

como o personagem que não falava. 

Através disso, foi possível perceber que durante a roda de conversas, as crianças se 

encontravam angustiadas e impacientes, ficavam com medo de se expressar e esperava que 

algum colega se manifestasse para que as mesmas pudessem falar o que achavam. Apesar de 
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algumas crianças ainda falaram que acham a presença de histórias algo chato, dificilmente 

sorriso delas se esconde diante dinâmicas diferentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concordando com Abramovich (2009), citada ao longo do trabalho a leitura é algo que 

encanta e (re)encanta as crianças, se tornando um mundo mágico onde as vezes presenciamos 

risadas e alegrias, mas também sentimentos apreensivos e até mesmo momentos de tédio. 

Nem sempre enxergamos tudo que o livro nos possibilita, às vezes somos insensíveis e 

desatentos, por isso acredito que não existe apenas uma interpretação sobre uma história 

contada, que as emoções sentidas durante uma contação irão variar de pessoa para pessoa 

independente da sua idade ou instrução. 

Por isso, não existe certo ou errado, o importante é o contador compreender o caminho 

que o conhecimento está fazendo na cabeça da criança. Que ele consiga identificar quais 

pontos devem ser mais trabalhados, não destruindo então a imaginação da criança para 

resolução de conflitos.   

Durante a observação foi presenciado a minha evolução como contadora de histórias, 

uma vez que a partir da prática desenvolvida na Escola Classe e no Projeto: “Livros Abertos 

aqui todos contam!” geraram aprendizados, questionamentos e idéias novas para se trabalhar 

com determinados livros, assim pode-se dizer que a experiência durante o Jardim de Infância 

foi mais evidente por conta desse preparo que me foi oferecido. 

A partir disso, também percebe-se importância do questionamento para incentivar as 

crianças o estabelecimento de um diálogo aberto, pois é através de uma conversa que as 

crianças vão se relacionando com a leitura, assim em um determinado momento elas 

começaram a falar e perguntar por elas mesmas, sem ter medo do erro, desenvolvendo assim a 

interação delas com umas às outras e o seu cognitivo. Por isso reforço a importância do 

diálogo e da interação durante a história para que ela seja proveitosa e rica em todas as suas 

possibilidades. 

Outro aspecto a ser evidenciado é a questão da manipulação das crianças com os 

livros, apesar de possibilitar o contato com o livro, ainda existe receio por parte da escola e 

dos contadores a respeito as crianças danificarem o material.   

Em resposta aos objetivos propostos, pode-se dizer que as escolas trabalhadas, 

propõem uma experiência positiva e marcante da inserção da contação de histórias, uma vez 

que oferecem projetos de leitura e incentivam que as crianças sempre estejam levando os 
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livros para casa, apesar que é possível concluir que o intervalo de 15 em 15 dias não é contato 

suficiente para as crianças. 

Pode-se dizer que não é proporcionado um lugar especifico para o momento da 

história, uma vez que tivemos que alterar o lugar da contação inúmeras vezes, já que na sala 

havia o olhar e a pressão da professora, no pátio havia a presença de pessoas que 

“fiscalizavam” a leitura e na biblioteca não se podia falar alto e muito menos, permitir alguma 

expressão.  

Mas apesar disso, segundo relatos de outros contadores, das professoras, e do que 

pude observar, as crianças esperam ansiosamente pelo dia em que haverá a contação, na qual 

elas terão acessos aos livros, pois as mesmas já estão habituadas a rotina de leitura, ficando 

esperando na porta e fazendo fila para ir para a contação de histórias. Sendo que quando não 

acontece por algum motivo, elas ficam bastante desapontadas. 

Através disso, pode-se dizer que apesar das escolas, não possibilitarem o livre acesso e 

o livre manuseio das crianças com os livros; não possuírem um local para se ouvir histórias, 

que seja possível se expressar corporalmente e verbalmente, ou qualquer outra coisa que não 

seja apenas ficar em silencio, como receptor. As crianças percebem a leitura de uma forma 

prazerosa na qual as mesmas se tornam intimas da leitura e cada vez mais buscam questionar 

e ter novas ideias;  

Ainda assim, se falta trabalhar mais com a leitura e com diversos tipos de livros, que 

explorem mais gêneros literários, uma vez que as mesmas possuem certa estranheza com 

livros que adotam outro estilo. Também é preciso explorar novos tipos de dinâmicas, para 

incluir e despertar todos aqueles que ainda não se maravilharam com esse mundo. 

Podemos finalizar, evidenciando a questão do gênero, na qual pode-se perceber que o 

assunto não é abordado em nenhuma das escolas trabalhadas, visto que o assunto foi 

conflituoso e presente durante as contações de histórias, o que nos sugere uma investigação 

acerca do tema. 
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PARTE III 

PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

No momento penso em muitas coisas, uma delas seria dar entrada no Mestrado em 

outra instituição, como a Unicamp ou USP, ou tentar uma bolsa de estudos fora do Brasil. 

Quero me distanciar um pouco da Universidade de Brasília, para poder conhecer novos 

profissionais, novas atuações e perspectivas. Acredito que se permanecer parada somente em 

um lugar, não conseguirei adquirir a riqueza que outras culturas podem me fornecer sobre o 

assunto. 

Também quero fazer uma especialização na área de Educação Infantil, pois foi onde 

mais me identifiquei. Gostaria também, de fazer algo relacionado a psicopedagogia e talvez 

até atuar nessa área, me sinto muito motivada a continuar estudando os processos de 

desenvolvimento da criança. Acredito que ainda há muitas descobertas incríveis sobre o 

processo de formação de idéia nas crianças, a visão de mundo delas me cativa e me faz querer 

respostas sobre os atuais problemas que temos enfrentado na área de aprendizagem. 

Não pretendo parar meus estudos no Mestrado, pretendo seguir com o Doutorado e 

também almejo o tão distante pós doutorado caso a minha vida permita. Mas no momento, 

minha perspectiva profissional é estar dentro de sala de aula dando o melhor de mim para 

formar cidadãos criativos, críticos e acima de tudo felizes.  

Por isso quero prestar concurso público para trabalhar com educação infantil na 

instituição pública, pois acabo vendo que muitos bons colegas meus, futuros pedagogos 

acabam se afastando do ensino público pela a precariedade do mesmo, e no final somente as 

crianças são prejudicadas. 

Também possuo anseios de fazer trabalho voluntário no Brasil e afora para ajudar 

crianças e instituições que precisam de apoio, aproveitando que ainda estou nova e com muita 

disposição. 

E, por fim, espero que minhas expectativas sejam superadas, que eu possa aplicar 

meus conhecimentos de uma forma satisfatória para sociedade e para mim, que aprenda cada 

dia mais, que erre e consiga perceber, corrigir e mudar; que seja tudo aquilo que meus futuros 

alunos precisam que eu seja e que eu me realize nessa profissão tão importante. 
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