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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar a relação entre a leitura e a contação de histórias e o
desenvolvimento da linguagem oral das crianças na Educação Infantil. Para alcançar o objetivo proposto
utilizou-se um estudo de inspiração etnográfica, em que o campo de pesquisa foi uma escola municipal de
Aracaju- SE. Durante a pesquisa de campo, que teve um mês de duração, foram contadas e lidas histórias
para as crianças da turma Infantil III e aplicadas atividades com o intuito de observar os efeitos produzidos
pela utilização de histórias na oralidade das crianças. Ao finalizar esse estudo, podemos afirmar que a prática
de leitura e contação de histórias contribui substancialmente para o desenvolvimento da linguagem oral,
desde que os professores e a escola estejam cientes dessas potencialidades e dispostos a trabalhá-las de
forma intencional e planejada.
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the relationship between reading and storytelling and oral language development
of children in kindergarten. To reach the proposed aim we used an ethnography approach, in which the search
was a municipal school of Aracaju-SE. During the fieldwork, we had a month-long, were counted and read
stories to the children in the class III Children and applied activities in order to observe the effects produced
by the use of oral histories in children. At the end of this study, we can state that the practice of reading and
storytelling contributes substantially to the development of oral language, provided that teachers and schools
are aware of this potential and willing to work them intentionally and planned.
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1 INTRODUÇÃO

Contar, ler, ouvir histórias... Geralmente, o que nos vêm à mente são recordações agradáveis do tempo em
que, quando crianças, sentávamos para encontrar, dentro das páginas dos livros lidos ou das histórias
contadas pelos adultos, a aventura, o suspense, o medo, a alegria, entre tantas emoções e sentimentos. As
histórias são assim. Carregam algo mágico em seu enredo. Até mesmo enquanto adultos, nos detemos para
ouvi-las e nos envolvemos em sua trama.

As crianças, em geral, adoram histórias. E além do encanto de ouvi-las, as narrativas suscitam a imaginação,
respondem perguntas até mesmo de conflitos interiores, ajudam a criar novas ideias. Enquanto o cenário e o
enredo vão se associando mentalmente, experimentam-se emoções como raiva, tristeza, alegria, medo,
compaixão etc, e as crianças são levadas a pensar, a questionar, a duvidar e a se expressar.

Muitos autores afirmam a importância do ler e contar histórias para crianças desde muito cedo, pois essa
prática favorece o desenvolvimento das crianças nos mais diversos aspectos. Abre espaço para a
imaginação e criatividade, estimula o hábito e o prazer da leitura, enriquece o vocabulário da
criança, estimulando-a contar a própria história ou recontar tantas outras, fortalecendo e
aperfeiçoando, dessa forma, a oralidade infantil.

A ênfase deste texto, não desprezando as múltiplas faces do desenvolvimento infantil, recai nesse
último aspecto – a oralidade. Temos por objetivo, portanto, ressaltar a relação entre a leitura e a
contação de histórias e o desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. Nossa
base é uma pesquisa que realizamos em uma escola de educação infantil do município de Aracaju
e, especificamente, nos propomos a: a) verificar como a leitura e a contação de histórias estimulam a
criança a se expressar através da fala; b) analisar as possibilidades de utilização das histórias lidas ou
contadas para o desenvolvimento da oralidade infantil; c) refletir a respeito do papel do professor de
educação infantil nessa relação entre a criança, a história e o desenvolvimento da oralidade.

A referida pesquisa se orientou por uma abordagem qualitativa de inspiração etnográfica, baseando-se nos
estudos de Ludke e André (1986) e Corsaro (2011) a esse respeito. Durante um mês, as 26 crianças da turma
Infantil III-B, de 3 anos até 3 anos e 10 meses, ouviram todos os dias histórias lidas ou contadas e
participaram de atividades de recontar, teatrar e desenhar o que escutavam. As observações foram
registradas em gravações de áudio e em diários de campo, e tais registros foram apresentados devidamente à
direção da instituição, para apreciação e autorização. Ressaltamos que todos os nomes encontrados no
decorrer do texto são fictícios para a preservação da identidade dos participantes.

A observação participante, portanto, constituiu-se um procedimento básico do estudo, definida por Serva e
Junior (1995) como:

Situação de pesquisa onde observador e observado encontram-se face a face, e onde
o processo de coleta de dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos
observados, que passam a ser vistos não mais como objetos de pesquisa, mas como
sujeitos que interagem em dado projeto de estudos. (p. 25)

Os registros em diários de campo também foram fundamentais em todo o processo da pesquisa. Inclusive,
Hess (2006) afirma que os diários constituem importantes instrumentos de pesquisa pois

se o diário de campo capta dia a dia, as percepções, os eventos vividos, as
entrevistas, mas também os flashes de compreensão que emergem, com um pouco
de recuo, a re-leitura do diário é um modo de reflexão sobre a prática. (p.93)
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Convém ressaltar que um estudo bibliográfico foi realizado e tornou-se essencial ao aprofundamento teórico
da temática escolhida. Os estudos de Vygotsky (2005) foram utilizados para tratar das relações entre
pensamento e linguagem. Para analisar os aspectos relativos à utilização das histórias para o
desenvolvimento das crianças em seus múltiplos aspectos e, especificamente, aqueles relacionados à
oralidade, as obras de Abramovich, Bettelheim (2007) e Rego (1990) foram relevantes. Outros autores
também foram importantes para o aporte teórico e poderão ser apreciados durante a leitura do texto.

Acreditamos que este estudo contribuiu para a nossa formação profissional e para o entendimento de que os
professores que atuam na educação infantil têm um papel essencial como mediadores do desenvolvimento
das crianças em seus múltiplos aspectos: emocional, cognitivo, social e cultural. No caso específico deste
texto, o foco esteve voltado para a oralidade das crianças, o que não nos priva de verificar que a leitura e a
contação de histórias abrangem essas múltiplas faces do desenvolvimento infantil.

Escolhemos apresentar, neste trabalho, a análise de três das histórias lidas e/ou contadas para as crianças
durante o processo de pesquisa, o que se deu por duas razões: se fôssemos proceder a análise de todas as
histórias e atividades utilizadas, poderíamos extrapolar o número de caracteres permitido na composição
deste texto; as histórias escolhidas e sua análise correspondente atendem aos objetivos propostos para este
trabalho.

2 CHAPEUZINHO VERMELHO: A AVENTURA DE RECONTAR E TEATRAR A HISTÓRIA

Nos dias iniciais da pesquisa de campo, procuramos nos aproximar da turma, auxiliar nos cuidados
necessários e conversar com as crianças. Como afirmam os autores estudadas (LUDKE;ANDRÉ, 1986;
CORSARO, 2011), em pesquisas de inspiração etnográfica, é necessária essa aproximação para que o
pesquisador não seja considerado um completo estranho. Quando explicamos às crianças que contaríamos
histórias, houve um grande interesse delas pela prática e, principalmente, por uma história já conhecida:
Chapeuzinho Vermelho. E até os que falavam muito pouco repetiam: - “Lobo, lobo...”, com expressões como
se quisessem assustar, o interesse por essa história era quase unânime, com exceção de algumas meninas
que falavam de histórias de princesas.

Contrariando o planejamento pensado e respeitando a orientação de partir do interesse da criança, a história
da primeira semana seria, então, a que tivesse como personagem principal o tão citado lobo. Inicialmente,
começamos contando a história para todas as crianças, mas percebemos que se tornaria inviável proceder
dessa forma nos outros dias, dada a dispersão das crianças durante a contação. Sendo assim, nos próximos
dias da pesquisa, as crianças foram divididas em grupos de cinco e cada grupo tinha o seu momento da
história.

Quando contamos a história de Chapeuzinho Vermelho, mostramos as ilustrações e fizemos as vozes
diferenciadas dos personagens para gerar maior interesse. As crianças opinavam e chamavam a atenção para
as ilustrações, comentando detalhes das figuras e dos personagens, e, como já conheciam o enredo,
adiantavam fatos constantemente, expressando-se através da fala e dos gestos com naturalidade. No grupo
formado por Natalia, Elisângela, Anete, Gabriela e Clara, foi surpreendente notar a desenvoltura com que
Clara recontou a história. Seguem abaixo trechos da gravação:

Pesquisadora: Clara vai contar a história agora

Clara: Era uma vez uma historinha do lobo correndo na floresta,

Pesquisadora: Isso Clara, que lindo, conte, conte

Clara: Era uma vez um chapeuzinho vermelho

Pesquisadora: Isso

Clara: E aí o lobo bateu na porta (ela bate na mesa e engrossa a voz). Quem ta aí?
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Eu sou o lobo mau.

Pesquisadora: Isso Clara

Clara: E vou te comer (ela afirma engrossando a voz)

Pesquisadora: E aí o que foi que ele fez?

Clara: Correu, correu, correu, correu... e, comeu a vovó, a vovozinha

Pesquisadora: Ele comeu a vovó todinha?
O que foi mais?

Clara: Subiu na cama, fez assim (ela faz uma expressão querendo me assustar), Ahhhhhh!

Pesquisadora: E fez o que mais?
Quem foi que chegou depois?

Clara: O lobo maaaaau...

Pesquisadora: O lobo mau chegou?
E ficou na cama?
E quem chegou depois?

Clara: A vovó e o lobo...

Pesquisadora: A chapeuzinho (acrescento) E aí?
O que foi mais?

Clara: O lobo mau vestiu o chapéu, vestiu a roupa, vestiu é, o, a roupa da vovó e se cobriu e aí

Pesquisadora: O lobo correu atrás da chapeuzinho(acrescento)

Clara: E aí quando eu vi o chapeuzinho vermelho, é, o,o,o

Pesquisadora: Achou quem?
O caçador né, na floresta?

Clara: Foi

Pesquisadora: E o que foi que o caçador fez?

Natalia: Cadê tia?
Deixa eu ver, deixa eu ver...

Pesquisadora: (Mostro o livro para Natalia) O que foi que o caçador fez Clara?

Clara: O caçador pegou a vovó, comeu,comeu comeu e abriu a barriga

Pesquisadora: Pronto...pronto..o caçador abriu a barriga do lobo tirou a vovó e salvou a
vovó...Muito bem Clara!

Podemos perceber no reconto de Clara a sequência dos fatos, a entonação diferenciada, os gestos, a
organização das frases, a utilização do vocabulário, todos esses como expressão de sua oralidade. O contar
por parte da pesquisadora e o recontar pelas crianças abrem espaço para que elas se expressem e percebam
que podem fazê-lo. De acordo com Zanotto (2003, p.5) “o recontar histórias também possibilita que as
crianças desenvolvam uma estrutura de linguagem interna mais sofisticada do que a usada na vida
quotidiana, aprimorando tanto a linguagem oral quanto a escrita.”
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No caso específico dessa história, a contação foi realizada utilizando o livro como instrumento auxiliar, visto
que a história não foi lida para as crianças. Radino afirma que “o primeiro contato da criança com o texto, se
dá através da narração oral, independente de estar ou não vinculada ao livro”. (2001, p. 74). Abramovich
acrescenta que “o narrador tem que transmitir confiança, motivar a atenção e despertar admiração. Tem que
conduzir a situação como se fosse um virtuose que sabe seu texto, que o tem memorizado, que pode
permitir-se o luxo de fazer variações sobre o tema.” (2006, p.20) E ainda, as histórias foram contadas,
seguindo as orientações de Abramovich:

É bom saber usar as modalidades e possibilidades da voz: sussurrar quando a
personagem fala baixinho ou está pensando em algo importantérrimo; é bom levantar
a voz quando uma algazarra está acontecendo, ou falar de mansinho quando a ação é
calma... Ah, é bom falar muito baixinho, de modo quase inaudível, nos momentos de
reflexão ou de dúvida, e usar humoradamente as onomatopéias, os ruídos, os
espantos... Ah, é fundamental dar longas pausas quando se introduz o “Então...”, para
que haja tempo de cada um imaginar as muitas coisas que estão para acontecer em
seguida... E é bom valorizar o momento em que o conflito está acontecendo e dar
tempo, muito tempo, para que cada ouvinte o vivencie e tome a sua posição.(2006,
p.21)

As reações e expressões das crianças durante a história atestam a importância de atentar para essas
orientações. Elas expressam espanto, arregalam os olhos, se encolhem, correm, gritam, gargalham,
aplaudem. Essas ações também nos oferecem a confirmação da importância de se contar histórias para
crianças. Outro aspecto importante ressaltado pela autora é a contribuição dessa prática como formadora do
espírito crítico da criança, pois possibilita a construção de opinião própria a respeito da história e vivenciar
emoções importantes como tristeza raiva, medo, alegria, ou seja, o que as narrativas provocam em quem as
ouve, sentindo e enxergando com os olhos do imaginário (ABRAMOVICH, 2006, p. 143 e 17). E, ainda em
relação a vivenciar emoções, Bettelheim (2007) afirma que os contos de fadas são eficazes para esse
propósito.

É bem verdade que, num nível manifesto, os contos de fadas pouco ensinam sobre as
condições específicas da vida na moderna sociedade de massa; eles foram inventados
muito antes do seu surgimento. No entanto, por meio deles pode-se aprender mais
sobre os problemas íntimos dos seres humanos e sobre as soluções corretas para suas
dificuldades em qualquer sociedade do que com qualquer outro tipo de história
compreensível por uma criança...”(BETTELHEIM, 200, p.11 e 12)

Talvez por esse motivo as crianças gostem tanto da história de Chapeuzinho Vermelho, um conto de fadas
clássico que provoca uma série de emoções ao mesmo tempo. O autor ainda acrescenta que os contos podem
ajudar a criança a se entender melhor e aos outros também, aprendendo a se relacionar com eles de forma
satisfatória e significativa. Nas palavras de Bettelheim, “quando as crianças são pequenas, é a literatura que
canaliza melhor esse tipo de informação”. (2007, p.10).

Nesse mesmo contexto, Coelho (1997) acrescenta que, através dos contos de fadas, as crianças encontram
exemplos de coragem e otimismo e aprendem que, na vida, devem estar sempre prontas para enfrentar
dificuldades. (1997, p.52). Logo, em contato com os contos de fadas as crianças percebem que toda situação
tem um final justo e feliz, e isso as alivia nas tensões vividas em seu cotidiano.

Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas clássico e os benefícios dessa forma de literatura para a
construção da subjetividade das crianças é um tema bastante pesquisado por diversos autores. Segundo
Bettelheim, os contos de fadas não são somente uma forma de literatura, mas

obras de arte integralmente compreensíveis pela criança como nenhuma outra forma de arte o
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é. Como sucede com toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será
diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em vários momentos de sua
vida. A criança extrairá significados diferentes do mesmo conto de fadas, dependendo de seus
interesses e necessidades do momento. Tendo oportunidade, voltará ao mesmo conto quando
estiver pronta a ampliar os velhos significados ou substituí-lo por novos. (2007,p. 20 e 21)

Sendo assim, os contos de fadas contribuem diretamente na construção de uma subjetividade e na
conseqüente formação do pensamento que, de acordo com Vigotsky, está intrinsicamente relacionado à
formação das palavras. Analisando a relação entre pensamento e fala, argumenta que, através de
mecanismos específicos ocorre a transição do pensamento para a fala. Porque o pensamento acontece como
uma totalidade na mente, mas para que seja ouvido, é preciso que se transforme em uma sequência de
palavras. O autor compara esse processo do pensamento transformando-se em fala a uma nuvem
descarregando a chuva. (VYGOTSKY, 2005)

Afirma, ainda, que “a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um processo, um
movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, e vice- versa. (p.156) E ainda acrescenta que
“a relação entre eles não é, no entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do desenvolvimento e
também se modifica.” (p.190). Para o autor, o pensamento sofre várias transformações até se tornar em fala
e não encontra nela somente a sua expressão, mas também a sua realidade e a sua forma. Segundo ele, “ o
significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e linguagem, que fica difícil
dizer se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento...” (VIGOTSKY,2005, p.150).

Souza apud Oliveira (1997) nos relembra que Vygotsky analisa a relação entre pensamento e palavra como
um processo dinâmico compreendendo a linguagem como instrumento capaz não só de preencher as funções
específicas constituintes das funções psicológicas superiores como também na construção da subjetividade.
Essa subjetividade, segundo Abramovich (2006) é construída na criança através da imaginação e o despertar
dessa imaginação é extremamente enriquecido pela literatura, especificamente pela leitura e contação de
histórias. Assim, temos uma complexa inter-relação: a utilização da literatura com crianças contribui para a
construção de sua subjetividade, que é gerada a partir de pensamentos intrinsecamente relacionados à
formação da palavra e, consequentemente, da fala, de onde se percebe a importância do ler e contar histórias
para o desenvolvimento da linguagem oral das crianças.

Partindo, portanto, da reflexão de Vygotsky a respeito do processo de transição entre pensamento e fala, e de
como essa relação contribui para o desenvolvimento do que ele chama de estruturas psicológicas superiores,
(a consciência) da criança, e ainda, da afirmação de Abramovich de que a subjetividade da criança é gerada a
partir dessa relação entre pensamento e palavra, as práticas educativas que promovam o desenvolvimento
das linguagens são imprescindíveis na Educação Infantil. Entre essas práticas é que destacamos a leitura e a
contação de histórias para as crianças.

No caso do trabalho realizado na creche com a contação da história de Chapeuzinho Vermelho e da
oportunidade das crianças recontarem a história, podemos perceber a importância dessa prática para o
desenvolvimento da linguagem, em especial, da oralidade. Diante do que foi exposto, tanto na teoria
destacada como na prática realizada, a exemplo do reconto de Clara, apresentado anteriormente, ficam
evidenciadas as contribuições diretas e indiretas do contar e recontar para e pelas crianças e, no caso
específico dessa primeira história, a contribuição direta no desenvolvimento da linguagem oral, sem excluir as
outras linguagens, já que elas são atividades integradas e que se complementam.

Outro aspecto importante a ser citado sobre essa prática é que a partir dela podem surgir outras várias, como
nos informa Abramovich.

O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o
teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a
mesma história ou outra). Afinal, tudo pode nascer dum texto! No princípio não era o

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/leitura_e_contacao_de_historias_e_o_desenvolvimento_da_oralidade_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



verbo?
Então...(2006,p.23)

Essa afirmação nos sugeriu outra atividade, o teatrar da história Chapeuzinho Vermelho que foi realizado para
fechar as atividades da primeira semana. Montamos um teatro em que as crianças atuassem como
personagens da história, vivenciando cada cena e estimulando-as a se expressar pela fala ou pelos gestos,
mas deixando-as à vontade para isso ou não. Em virtude da quantidade de alunas e de muitas desejarem
participar, colocamos duas crianças para representar cada personagem. O que não impediu que todas outras
que estavam na platéia invadissem a cena e participassem ativamente de toda a peça, inclusive vocalizando
trechos da história, como no caso de Renato que, mesmo sendo o caçador, quando a personagem da
Chapeuzinho se aproximou do Lobo, ele, de onde estava, expressou: e esses olhos tão grandes...

3 O RATINHO, O MORANGO VERMELHO MADURO E O URSO ESFOMEADO: LENDO,INTERAGINDO E
CONTANDO PARA UM ESCRIBA

Nos dias que se seguiram, já familiarizada com a turma, optamos pela história “O ratinho,o morango
vermelho maduro e o urso esfomeado”. Essa história foi escolhida por dois motivos: constava em lista da
revista “Educar para Crescer” como uma das mais indicadas para crianças na faixa etária dos três anos, e a
Creche possuía vários exemplares em sua biblioteca, o que facilitaria muito a atividade, pois uma das
dificuldades enfrentadas na semana anterior foi trabalhar com somente um exemplar do livro. Utilizando esse
livro, os alunos poderiam folhear o seu próprio exemplar sem necessidade de esperar o colega e, ainda,
contar com a vantagem que a história está toda escrita em letra de forma, o tipo de letra indicado para as
crianças terem seu primeiro contato com a leitura, o que consideramos outro fator positivo. Além disso, a
coordenadora informou que as crianças já conheciam essa história, o que também facilitaria a atividade.

As crianças, em grupos de cinco, acompanharam a leitura da história, interagiram, deram opiniões,
estranharam o urso que nunca aparecia etc. E, após o trabalho de leitura, cada grupo foi estimulado a
recontar a história do seu jeito. A partir do reconto, sugerimos que construíssemos a própria versão da
história lida. Em uma cartolina dobrada ao meio, cada grupo teve a oportunidade de contar e ver aquela
versão da história sendo escrita. Nos colocamos como escriba nessa atividade. Enquanto uns falavam muito,
outros ficavam calados. Esses últimos eram incentivados a falar, para que a história que estavam contando
fizesse parte do livro. Quase todos se manifestaram, aqueles que têm dificuldades de falar, não falaram
(Antonio e Vânia), outros só queriam observar as figuras nos livros (Julia, Bárbara, Claudia), os mais tímidos
e que falam baixinho participaram (Mariana, Gabriela, Tiago), e ainda havida aqueles que falavam e gritavam
sem parar (Jonatan, Renato, Pedro, Catarina e Juliana). Depois que a história de cada grupo estava escrita,
as crianças desenharam e ilustraram o seu livro coletivo, pois os livros de histórias, geralmente, tem textos e
ilustrações. E o livro deles seria assim.

Na epistemologia genética de Piaget desenhos e pinturas infantis desempenham papel particularmente
importante na investigação da formação das estruturas intelectuais. Segundo ele, a criação plástica, ao lado
da linguagem e das atividades lúdicas constitui formas de representação através das quais se revela o mundo
interior da criança. (PIAGET apud BIAGGIO, 1991)

Em cada versão da história contada pelos grupos observamos, além de frases que demonstram coerência em
relação ao texto, algumas expressões chamam-nos a atenção, enquanto eles contam a história para ser
escrita: Era uma vez... e foram felizes para sempre... são frases que as crianças já têm noções de
sequenciação e das expressões comumente utilizadas contar uma história. Notamos também que a
experiência de recontar para escrever um livro dá um sentido diferente à atividade e já introduz na criança a
percepção das diferenças entre a língua falada e a língua escrita.

Oliveira et al (1997) ressalta que na criança ”o pensamento torna-se mais complexo à medida que ela
interage com seu meio, ampliando seus recursos de linguagem e de coordenação de suas ações com a de
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seus parceiros” (p.48). E esclarece que esta criança, em interação com pessoas e objetos, estabelece relações
que organizam e explicam o mundo, modificando sua forma de agir, pensar e sentir, construindo
conhecimento e desenvolvendo as linguagens.

Segundo nosso entender, a transição do pensamento para a palavra ocorre mais rapidamente quanto mais as
estruturas cognitivas forem ativadas tanto pela interação social quanto pelo estímulo ao desenvolvimento do
pensamento, através da utilização de mecanismos que propiciem a ampliação da imaginação e da
criatividade. A prática de ler, contar histórias escrevê-las através de um escriba ou não é um desses
mecanismos que acompanhada da brincadeira simbólica e dos desenhos fazem parte do simbolismo e
promovem o desenvolvimento das linguagens.

O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na educação infantil,
dada sua importância para a formação do sujeito, para a interação com as outras
pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos
conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento. (BRASIL, 1998, p.117)

Percebemos, através dessa atividade de leitura, reconto e confecção de um livro coletivo que a interação
entre o adulto e a criança, entre o livro e a criança e entre as próprias crianças foi acontecendo enquanto a
atividade se desenvolvia e, segundo Vygotsky (1991), a interação é vista como o principal fator de
desenvolvimento das criança, desempenhando papel importante em seu desenvolvimento cognitivo e
emocional, e no despertar de seu espírito crítico. Nas palavras de Oliveira et al (1997)“a interação que o
indivíduo estabelece com o meio, em especial com outros indivíduos em situações sociais determinadas, é
essencial para a formação do pensamento e da personalidade.” (p.45) Os autores também ressaltam que as
oportunidades que o indivíduo tem de interagir e dialogar é que vão possibilitar o seu pensar e que apesar de
disporem de uma inteligência desde o seu nascimento, é nas interações que estabelece com outras pessoas e
nas interpretações que estas têm dos gestos, expressões e sons que irá se promover o diálogo necessário
para o desenvolvimento de uma inteligência verbal. Ainda observam que:

Após muitas experiências com objetos em diferentes situações, onde elas e outras
pessoas interagiam de forma cada vez mais complexa, as crianças já se mostram
capazes de se distanciar da realidade e criar símbolos, objetos substitutos de outras
realidades. Pode usar um boneco como um bebê, ou um toquinho de madeira como
um sabonete, fazendo com esses objetos gestos correspondentes: embalar a boneca
ou esfregar o corpo. Tais aquisições possibilitam as crianças novas formas de
trabalhar com símbolos, até que pode usar signos para representar o objeto ou a
situação. (OLIVEIRA et AL, 1997, p.49)

Na busca de práticas que favoreçam essa construção simbólica como propulsora do pensamento e da
linguagem, o professor de Educação Infantil deve não somente introduzir em sua rotina atividades que
promovam esta construção, mas intensificar a freqüência destas práticas incorporando-as a sua rotina. No
caso da leitura de histórias, é importante que seja uma atividade diária, não sendo necessários textos
diferentes a cada dia, pois as crianças adoram repetir histórias. Quanto maior a recorrência maior a eficácia
da prática. (SIMÕES, 2000, p.27).

5 A CASA SONOLENTA: RECONTANDO, DESENHANDO E ASSISTINDO O TEATRINHO DE FANTOCHES

A história escolhida para a última semana da pesquisa foi “A casa sonolenta”, uma história com lindas
ilustrações, vários personagens e frases que se repetiam sonoramente. Os grupos não tiveram um número
fixo de participantes, pois as crianças, que já estavam mais acostumadas à prática, foram espontaneamente
se aproximando do local onde as histórias eram lidas ou contadas, sentavam- se sem a necessidade de
nenhuma ordem, apenas mantinham-se ali por interesse próprio, o que nos surpreendeu, dado que o
momento da história se inseriu na rotina delas há pouco tempo. O primeiro grupo de crianças agora era de
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doze participantes.

A leitura dessa história foi realizada como as anteriores, com o livro voltado para eles e acompanhando com o
dedo as frases que eram lidas, parando para ouvir os comentários e mostrando as ilustrações. O alvoroço do
início da leitura foi diminuindo com o desenrolar da história e eles pareciam mais atentos e curiosos em ver o
final. Comportamento semelhante ocorreu com o segundo grupo. Dessa vez, só foram necessários dois
grupos para leitura da história.

Após a leitura, entregamos o livro para que circulasse entre eles. Um fato interessante a ser ressaltado
durante esse momento foi quando o Renato pediu para recontar a história. Ele, apesar de só ter ouvido a
história uma vez, contou com detalhes, imitando os gestos de voltar o livro para as crianças, apontar com os
dedos para as letras, mostrar as ilustrações, fazer o barulho do ronco da vovó e de abaixar a cabeçinha para
o lado, indicando que estavam dormindo. Foi um dos momentos mais gratificantes da pesquisa de campo. O
trecho gravado com a fala de Renato, apesar de longo, está transcrito a seguir. A tia Clarice, mencionada no
texto, é uma aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, que estava presente no
momento da fala de Renato e nos ajudou com a gravação.

Pesquisadora: Conte a história pra tia Clarice...Era uma vez...Era uma vez o quê Renato?

Renato: Choveu, choveu, aqui a chuva ... (aponta para a ilustração)

Clarice: E depois...

Pesquisadora: E depois...

Renato:Choveu...viram a casa e dormiu a vovó (faz gesto imitando que está

dormindo e roncando)

Pesquisadora: E depois... o que foi que teve mais, Renato?

Renato: (vira a página)A vovó dormindo e ela se assustou...

Pesquisadora: Por que a vovó se assustou Renato?

Renato: Porque vinha um cachorro em cima dela e aí...

Pesquisadora: E por que esse cachorro estava em cima dela?

Renato: Olhe aqui ó (apontando para a ilustração e virando a página) ela roncando

Pesquisadora: Ahhhhh...ela tá roncando é?

Renato: É (Virando o livro em direção aos colegas para eles verem as ilustrações)

Pesquisadora: Conte o resto para tia Clarice porque ela não ouviu não.

Renato: Era uma vez e tinha um menino embaixo, deitou em cima dele, um

menino em cima, a vovó em cima, a vovó embaixo...

Clarice: E...

Renato: Era uma vez(apontando para as palavras com o dedo), um dia um..(vira

a página)

Clarice: Continue a história ...
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Renato: O cachorro que tinha um olho...ele tem olho, olhe aqui (aponta para o

olho do cachorro), mas o olho não pegou...

Clarice: E depois o que aconteceu?

Renato: Acabou (aponta para o cachorro e fecha o livro)

Clarice: Conte o resto da história Renato...o final da história.

Renato: Olhe tia olhe(abre o livro, olha as ilustrações e vira o livro para os

colegas verem as ilustrações)....Olhe a casa...

Clarice: Termine a história para eu ouvir. Eu não ouvi a história não.

Renato: Era uma vez a vovó dormiu( faz gesto imitando que está dormindo) aí a

vovó...

Clarice: E depois , passe...(vira a página)

Renato: (Vira as páginas e olha para as ilustrações)

Clarice: Acabou?
Vá termine de contar.

Renato: Eu vou contar de novo. Acabei, agora eu vou contar de novo...se alguém

não obedecer eu vou contar...

Clarice: Conte.

Renato: Olhe aqui oh... fecha o livro e mostra a capa para os colegas.

No reconto de Renato, observamos que ele procura reproduzir não somente o texto, mas principalmente a
forma como a pesquisadora contou a história, imitando gestos e sons. Ficamos surpresas quando ele, em
muitos momentos, vira o livro em direção aos colegas e aponta para as palavras enquanto conta,
acompanhando com o dedo, tal qual a pesquisadora fez. Percebemos a importância que pequenos detalhes
como esses podem ter a atenção e a interpretação das crianças que se sentem motivadas pela expressão
corporal utilizada, apreendendo a história e sendo capaz de recontá-la. A oportunidade de recontar provoca
nas crianças o interesse por expressar não apenas palavras, mas também gestos que comuniquem o contexto
da história. Como expressa Zanotto (2003, p.7),

Se alguém já teve a oportunidade de observar uma criança que ainda não lê pegar
um livro de histórias e fazer de conta que está lendo e contando, com certeza
observou que o vocabulário usado contém muitas das expressões que são próprias
do texto escrito e a fala da criança soa como se ela estivesse realmente lendo o livro
ou contando a história, indicando que ela já tem consciência de que há uma
diferença na maneira como nos expressamos ao usar a linguagem em diversas
situações.

Todas essas situações aqui apresentadas e tantas outras vivenciadas no campo de pesquisa, especialmente,
quando as crianças já estavam mais adaptadas ao momento da história e das atividades, nos fez entender
que o professor realmente tem um papel fundamental na Educação Infantil, esse período em que as crianças
tem seu primeiro contato com a instituição Escola e tudo aquilo que ela representa; é um novo mundo que se
descortina diante da criança e as experiências vivenciadas são, a nosso ver, fundamentais para o seu
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percurso escolar. O professor tem um papel muitíssimo importante nesse processo, como mediador das
interações que ocorrem neste ambiente, seja entre ele próprio e o aluno, seja entre os alunos, ou entre os
alunos e os instrumentos disponíveis para uso. O livro, este poderoso instrumento, se bem utilizado, tem o
papel de tornar o primeiro encontro com a Escola algo muito prazeroso, além de despertar a imaginação
desses pequenos seres, promovendo sua criatividade.

Em qualquer nível de ensino, a profissão de professor exige sensibilidade, mas neste período ela é
fundamental. Incentivar, elogiar, ouvir, observar, permitir, proibir, são entre tantas outras, ações que devem
fazer parte do cotidiano de um professor de Educação Infantil. São muitas as atribuições e ações que um
educador precisa desenvolver. Entre elas, acreditamos que ler, contar e desenhar as histórias são essenciais
para as crianças, mas são fundamentais para o professor, porque fornecem pistas sobre a criança de como
ela pensou, verbalizou e registrou esse pensamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o percurso da pesquisa, percebemos como o ler, contar, recontar e teatrar as histórias estimulam as
crianças a falar e a participar das atividades. Através das atividades realizadas e relatadas, inferimos que a
leitura e a contação de histórias podem contribuir para o desenvolvimento da oralidade das crianças.
Entretanto, para isso, é importante que essa prática faça parte da rotina da educação infantil, não sendo
apenas um momento esporádico. O incentivo à práticas que desenvolvam e aprimorem a capacidade de
expressão através da fala também tem um papel social importante não somente dentro do ambiente escolar,
mas em todos os processos sociais em que estamos envolvidos em nosso cotidiano.

Nesse sentido, o professor de Educação Infantil tem papel fundamental de atuar como mediador das relações
que seus alunos constroem com o mundo e as práticas utilizadas podem nortear a maneira como estes alunos
irão enxergar e atuar sobre o mundo.

Consideramos de fundamental importância estudos dessa natureza, tanto para a formação profissional como
para esclarecer os caminhos que podem ser trilhados pelos professores de educação infantil que objetivam
obter resultados significativos em suas práticas, estabelecendo uma relação de prazer entre o aluno e a
escola e atuando como propulsor da curiosidade, criatividade e imaginação dos seus alunos, cumprindo o
importante papel no início da trajetória escolar de seus alunos, principalmente no que se refere à expressão
das crianças, em seus vários aspectos.

A intencionalidade pedagógica do professor de Educação Infantil em uma prática de leitura e contação de
histórias é fundamental para a aprendizagem das crianças e contribui para os rumos que elas podem tomar. A
educação como transformadora do mundo só é possível através da formação de pessoas que se utilizem de
sua capacidade de pensar, decidir e agir como cidadãos críticos na sociedade, e isso depende, em grande
parte, da formação de pessoas que se expressem através da fala e da escrita, e de leitores que entendam
aquilo que lêem.

A leitura e a contação de histórias com as crianças me ensinaram que histórias podem ser lidas, contadas,
recontadas, reinventadas, reescritas e podem fazer parte de nossa histórias. E poderia dizer ao final deste
trabalho que era uma vez uma aluna que se fez pesquisadora para aprender a ser professora. E a história
ainda não terminou... Apenas continua.
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