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Resumo: 

Esse artigo tem por objetivo refletir sobre os resultados de pesquisa realizada no âmbito do 
projeto de extensão “Histórias de leitura: uma pesquisa-ação em Massagueira”. Considerando 
o diário de campo da pesquisa e trabalhos acadêmicos, três eixos de ação foram analisados: a)  
formação do grupo de contadores de histórias e suas repercussões na formação dos estudantes 
extensionistas no curso de Pedagogia; b) estratégias de familiarização com o campo, seus 
sujeitos e escrita da pesquisa; c)  acesso das crianças aos livros e leituras e suas produções.  A 
metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1947) considera a necessidade de uma fase 
exploratória. Para tanto, foram realizadas sessões de leitura para as crianças em espaço 
informal; entrevistas semiestruturadas a responsáveis por projetos de leitura nas três escolas 
da rede pública da região; sessões de leitura para crianças numa creche local.  

Palavras-chaves: linguagem, infância, formação de professores.  

 

Abstract: 

This article aims to reflect on the results of research conducted under the extension project 
"Stories of reading: an action research in Massagueira." Considering the field journal of 
research and academic woks, three lines of action were analyzed: a) formation of the group of 
storytellers and their repercussions on the education of students in the course of Pedagogy; b) 
strategies of familiarization with the field, their subjects and the write of the search, c) 
children's access to books and reading and their productions. The methodology of action 
research (Thiollent, 1947) considers the need for an exploratory phase has thus been 
conducted reading sessions for children in an informal place, semi-structured interviews to 
account for reading projects in three public schools in the region ; reading sessions for 
children in a local kindergarten. 
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Introdução: 

 Esse artigo tem por objetivo refletir sobre os resultados de pesquisa-ação realizada no 

âmbito do projeto de extensão “Histórias de leitura: uma pesquisa-ação em Massagueira”, 
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desenvolvido a partir do “Programa institucional de bolsas de iniciação à pesquisa-ação” 

(PROEX/PROPEP/UFAL). Considerando os registros do diário de campo da pesquisa, artigos 

produzidos pelos estudantes extensionistas e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em 

Pedagogia, três eixos de ação se destacam e serão aqui analisados: a) a formação do grupo de 

contadores de histórias e suas repercussões na formação dos estudantes extensionistas no 

curso de Pedagogia; b) as estratégias de familiarização com o campo, seus sujeitos e a escrita 

da pesquisa; c) o acesso das crianças aos livros e leituras e suas produções. A metodologia da 

pesquisa-ação, de acordo com Thiollent (1947), considera a necessidade de uma fase 

exploratória como ponto de partida, para a consolidação do campo de pesquisa através de 

diagnósticos, de informações disponíveis em documentação, relatos, entrevistas e 

observações. Para a fase exploratória desta pesquisa, foram utilizados alguns procedimentos 

de pesquisa etnográfica, tais como observação participante, descrição densa, escrita de diário 

de campo, e também registros fotográficos, sessões de leitura para as crianças em espaço 

informal; entrevistas semiestruturadas a responsáveis por projetos de leitura nas três escolas 

da rede pública da região; sessões de leitura para crianças, de caráter de pesquisa-intervenção, 

na creche da rede pública de Massagueira, povoado de pescadores à beira da lagoa Manguaba, 

no município alagoano de Marechal Deodoro, lócus da pesquisa. 

 Analisando o eixo referente aos docentes em formação, serão consideradas as 

contribuições do campo (PIMENTA, LIMA, 2005/2006; OSTETTO, 2008), tendo em vista 

que a formação não se baseia apenas no ensino técnico, consideradas as subjetividades dos 

sujeitos implicados, suas histórias de vida, valores e afetividade. Da mesma forma, a entrada 

no campo da pesquisa é momento de encontro entre sujeitos situados historicamente 

(SOBRAL, 2005), sendo importante criar pontos de apoio para que tanto pesquisador como 

pesquisados possam construir um excedente de visão necessário na relação eu-outro 

(BAKHTIN, 2003), quando se pretende ir além da empatia e perceber identidades referentes 

aos lugares ocupados na pesquisa. Assim como pesquisadores indagam quem são os sujeitos 

da pesquisa, estes também indagam quem são esses sujeitos-pesquisadores, sendo importante 

criar um clima de familiaridade nesse processo e de distanciamento para a escrita reflexiva. 

Chegar às crianças, saber de suas histórias de leitura e suas possíveis leituras de histórias 

requereu um olhar sensível às suas produções, tentando entender como a criança apropria-se 

da linguagem, do seu lugar, e perceber suas formas de lidar com a cultura.  De acordo com 

Sarmento (2004), o processo de produção da cultura infantil é tanto criativo quanto 
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interpretativo, pois as crianças buscam formas de inteligibilidade do mundo social. As 

crianças não só reproduzem como interpretam a cultura, sendo possível perceber algumas 

estratégias que utilizam nesse processo (GOUVEA, 2007). No caso desse estudo, demos 

atenção à criação de um espaço de leitura atrativo para crianças, próprio para sua 

movimentação e exploração de áreas livres e áreas cobertas, onde puderam ouvir histórias, 

brincar, virar personagem e criar novos enredos ficcionais. Também foram realizadas sessões 

de leitura numa creche, procurando perceber como textos e contextos se articulam nas 

brincadeiras infantis.   

Massagueira: idas e vidas entre a universidade e o campo de pesquisa 

  A pesquisa contou com uma bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Pesquisa-Ação (PIBIP-Ação) e quinze estudantes extensionistas, docentes em formação. O 

interesse pelo tema da leitura e a proposta de formar um grupo de contadores de histórias 

animaram os estudantes. A pesquisa teve o apoio de um artista plásticoii que cedeu o espaço 

do seu ateliê para as primeiras idas a campo com a proposta de formar um grupo de 

contadores de histórias que lessem para as crianças do local, observando suas interações com 

os livros e com a leitura. No espaço do ateliê, foi construído um grande boneco de jornal, que 

deu identidade ao grupo “Histórias do Capitão”, integrado pelos estudantes extensionistas 

(figura 1).    

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Confecção e exposição do boneco “Capitão”.  

 A proposta de confeccionar o boneco oportunizou a integração do grupo e atraiu de 

imediato a atenção das crianças. Com o auxílio do professor de catecismo do local, as crianças 

foram convidadas e chamaram vizinhos, que logo passaram a frequentar o ateliê aos sábados, 

   



4 

 

quando foram feitas reuniões para tomar posse do ambiente, escolher o repertório do grupo e 

traçar rumos para o projeto. Pronto o boneco para ambientar o ateliê, caracterizando a 

proposta, e agendadas sessões para turmas das escolas, houve sábados letivos em que as 

crianças foram levadas por professores até o ateliê.  

 O processo de familiarização com as escolas da rede pública de Massagueira começou 

dessa forma, com visitas e convites, trocas de telefonemas e de e-mails. Colaborou para essa 

aproximação, a parceria da Secretaria de Educação de Marechal Deodoro que, participando da 

II Festa Literária de Marechal Deodoro, disponibilizou um stand no evento para o grupo de 

contadores. Após a temporada de “contação de histórias”, foram realizadas entrevistas nas 

escolas e intervenção numa creche, com nova proposta de dar acesso às crianças a livros e 

leituras, observando o ambiente escolar e suas ações de letramento literário.  

 Paralelamente às idas ao campo, na universidade, foram realizados encontros para 

leitura dialogada de textos de referência na área da leitura e da literatura, e a professora Eliana 

Kefalásiii colaborou com oficinas de corpo e voz na leitura, o que resultou em formas de ler 

mais dinâmicas, como na palestra “Contadores de Histórias: relatos de experiências”  

realizada durante a V Bienal Internacional do Livro de Alagoas, com a participação dos 

estudantes extensionistas, quando um ambiente de narrativas com uso do espaço e do corpo 

tomou conta do público, que declamou Haicais, e os contadores de histórias do grupo 

“Histórias do Capitão” mostraram seu repertório. Nesse evento, apresentou-se um pouco do 

que estava acontecendo no ambiente universitário e na pesquisa, aliando teoria e prática. 

Essas ações ganharam destaque junto aos docentes em formação, que realizaram artigos para 

o congresso acadêmico da universidadeiv. O projeto atraiu o olhar de outros estudantes, e uma 

dupla realizou um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Histórias de leitura: um 

estudo sobre os contadores de história no curso de Pedagogia”v.   

 Nesse TCC, destaca-se a reflexão do grupo de estudantes extensionistas, registrada 

durante o “grupo focal reflexivo” (BELLOTTI, 2010). Da transcrição dessa entrevista 

coletiva, algumas falas sobre o uso do corpo e da voz nas sessões de leitura para as crianças e 

sobre a importância de participar do projeto para a formação docente foram significativas, tais 

como: 

Eu acho que o corpo e a voz são um recurso essencial. Uma das participantes 
do grupo conseguiu prender a atenção de um jeito que quase ninguém 
conseguia. Pela forma de falar, o movimento, a expressividade. A 
gargalhada da bruxa que ela dava até a gente se surpreendia. Então aquilo 
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que prendeu a atenção das crianças não deixa de ser o corpo e a voz [...]. 
(SILVA e SANTOS, 2011) 

  
[...] Nós temos que ver a importância da contação de história, [...] quando entramos 
em contato com a leitura ela começa a envolver a criança no mundo da contação de 
forma diferente, não como uma obrigação, que a criança tem que ter contato com a 
leitura. Chegou lá, fez uma rodinha, contou a história e acabou. Deve-se reconhecer 
de forma mais aprofundada a importância que tem a leitura na contação de histórias. 
(SILVA e SANTOS, 2011)  

 Considerando que a formação não se baseia apenas no ensino técnico (PIMENTA, 

LIMA, 2005/2006), foi possível observar o afeto dos estudantes extensionistas pela relação 

com a proposta de contar histórias para as crianças e também pela relação entre eles, pois nas 

idas e vindas para outro município, para participar de congresso, da Bienal, da festa literária e 

de oficinas de formação, laços afetivos foram construídos, vidas foram alteradas e alguns 

deles continuam se dedicando à arte de contar histórias em outros espaços e nas escolas onde 

atuam. Como afirma Ostetto (2008):  

A formação do professor envolve muito mais que uma racionalidade teórico-técnica, 
marcada por aprendizagens conceituais e procedimentos metodológicos. Há, no 
reino da prática pedagógica e da formação de professores, muito mais que um 
domínio teórico, competência técnica e compromisso político. Lá estão histórias de 
vida, crenças, valores, afetividade, enfim, a subjetividade dos sujeitos implicados.  
(OSTETTO, 2008, p. 128)  

 O projeto de extensão universitária revelou-se espaço informal de formação, 

envolvendo reflexão teórica, expressão corporal, observação das produções das crianças, 

ação, intervenção e análise, perpassando comprometimento e afetividade dos docentes em 

formação no curso de Pedagogia.  

Pesquisadores em formação e sujeitos da pesquisa 

 .  Com as ações realizadas pelo grupo “Histórias do Capitão”, houve a familiarização 

com o campo, seus sujeitos e espaços de livros e leitura. Numa segunda etapa do projeto, a 

título de coleta de dados para a escrita do TCC “Formas de ler, espaços de leitura e os livros 

para crianças: a literatura como experiência lúdica”vi, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas a responsáveis pelos projetos de livro e leitura em três escolas da rede 

pública de Massagueira. Numa delas, na creche local, também foram realizadas intervenções 

para que se pudesse observar a relação das crianças com livros e leituras, no espaço escolar.  
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 A entrada nas escolas representa um momento delicado para todos, que se indagam 

sobre seus papéis. A bolsista do projeto e sua colega de TCC, agora imbuídas da posição de 

pesquisadoras, foram orientadas para que compreendessem cada encontro com os sujeitos, 

tanto professores como com as crianças, como momentos da pesquisa. Nesse contexto, cabe 

ressaltar, por um lado, a expectativa da diretora da creche, que pediu para que as histórias 

contadas trouxessem o tema da família. Nesse pedido, podem-se notar tanto uma expectativa 

em relação à pesquisa, que ficou aproximada ao que seria um projeto pedagógico, como a 

visão de leitura literária na educação infantil, relacionada aos conteúdos programáticos. Por 

outro lado, as estudantes-pesquisadoras foram orientadas a usar os livros da escola, 

entendendo que para a pesquisa importava conhecer o acervo da escola, seus espaços de livros 

e formas de dar acesso às crianças às leituras. Expectativas se mesclavam, dando 

oportunidade a reconhecer a presença de livros na creche e expectativas sobre o trabalho com 

livros e com crianças. 

 Pode-se observar a presença dos livros nas escolas, oriundos de programas 

governamentais, como o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), entre outros, sem 

haver necessidade de levar os livros usados nas sessões do ateliê. Nas escolas, os lugares fixos 

dos livros eram muitas vezes armários em corredores ou estantes em salas da coordenação. Os 

espaços de livros móveis – caixas de livros e livros selecionados para o manuseio das 

crianças, eram levados para as salas de aula.  

 Nessa etapa da pesquisa, foi possível perceber os sujeitos situados historicamente. 

Segundo Sobral (2005),  

O sujeito pode e deve, naturalmente, afastar-se de sua própria contingência o 
suficiente para ver a si mesmo nela, constituir-se a si mesmo nela, a partir do 
concreto e do abstrato, do coletivo (o outro) e do individual (nunca 
subjetivo), do agir e do refletir sobre o agir, do que há de único em cada ato 
e do que há em comum a todos os atos. Essa é a posição exotópica (do 
excedente de visão) preconizada por Bakhtin. (SOBRAL, 2005, p.118)  

 A posição exotópica, segundo Bakhtin (2003), corresponde ao fato de que a visão que 

o outro tem de mim nunca será igual à visão que tenho de mim mesmo. O "eu" abrange o 

conhecimento interior, já a visão do "outro" é baseada em suposições com base no que se vê a 

partir de uma posição externa. Para o autor, estar na posição exotópica resulta um excedente 

de visão que pode ser esteticamente produtivo, pois a “objetivação ética e estética necessita de 
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um poderoso ponto de apoio, situado fora de si mesmo, de alguma força evidentemente real, 

de cujo interior eu poderia ver-me como outro” (BAKHTIN, 2003, p. 29). 

 A entrada nas escolas possibilitou a tomada de consciência da necessidade de ser um 

outro de si mesmo para realizar a pesquisa, fazendo emergir o papel do pesquisador.  

Algumas ferramentas apoiaram a construção desse outro, tais como: a escrita e a re-leitura do 

diário de campo, os roteiros de entrevistas e as transcrições realizadas, os registros 

fotográficos, a memória, a observação e o registro das produções das crianças e suas relações 

com a leitura.  

 O exercício da pesquisa em Ciências Humanas requer tanto a familiaridade, a empatia, 

e a ética frente aos sujeitos da pesquisa, como um distanciamento para que se possa realizar a 

escrita científica, a análise, a reflexão. Na diferença entre a empatia e o distanciamento está a 

possibilidade de o pesquisador realizar suas reflexões. Assumido esse distanciamento após a 

imersão no campo, foi possível realizar análises sobre o processo de pesquisa e de seus 

sujeitos – pesquisadores e pesquisados, assim como refletir sobre as formas de acesso à leitura 

na educação infantil, considerando particularmente a reprodução interpretativa das crianças 

(SARMENTO, 2008; CORSARO, 1997, 2003).    

As crianças, os livros, as leituras e os espaços: semelhanças e diferenças na produção 

cultural infantil 

 Dialogando com os registros da pesquisa produzidos pelos estudantes, destacam-se 

semelhanças e diferenças nas produções das crianças a partir das sessões de leituras feitas 

para elas, tanto pelo grupo “Histórias do Capitão”, no ateliê, como pelas estudantes-

pesquisadoras que realizaram pesquisa-intervenção com sessões de leitura de livros na creche 

de Massagueira.  

 A análise realizada a seguir foi baseada em três momentos do trabalho de leitura: a) 

leitura para as crianças feita por leitores experientes; b) atividades das crianças após a leitura; 

c) acesso das crianças aos livros.  Albuquerque & Silva (2011), em seu artigo para 

congresso acadêmico, destacaram eventos registrados durante as sessões no ateliê:    

Três momentos podem ser destacados. O primeiro é quando as crianças 
participam ativamente das leituras feitas para elas, conversando e 
interagindo com os contadores de histórias, revelando o quando as narrativas 
promovem sua curiosidade. O segundo momento que trazemos se refere ao 
que tem sido considerado pós-leitura. No evento que destacamos a seguir, as 



8 

 

crianças confeccionaram espadas e coroas de jornais e fitas coloridas, 
brincaram de “Cordel encantado” e “Crônicas de Nárnia”vii. Tais materiais 
estavam sendo usados na confecção do boneco Capitão, feito para 
representar nosso projeto – Histórias do Capitão. Durante a brincadeira, as 
crianças misturaram narrativas ficcionais de origens diversas, como as dos 
livros de literatura infantil, as novelas de televisão e o filme em DVD. O 
terceiro momento é quando têm acesso aos livros, e, ainda que não saibam 
ler, gostam de ver as ilustrações, inventar histórias e brincar de ser leitor. 

  No momento de leitura feita por leitores experientes, durante a pesquisa-intervenção 

na creche, também foi possível perceber a importância de dialogar com as crianças durante a 

leitura, dando espaço para seus comentários sobre a narrativa lida para elas. Segundo registro 

do diário de campo da pesquisa, “uma das crianças estava muito ansiosa para chegar o fim da 

história. Ela demonstrava sua ansiedade quando queria antecipar os acontecimentos da 

história, falando, por exemplo, ‘a Branca de Neve não morreu não, ela só desmaiou, mas ela 

vai acordar’”. Diferentes crianças observadas tanto na creche como no ateliê trazem em seus 

comentários referências a outras versões, contrapõem narrativas que se aproximam pelos 

temas ou pelos personagens, trazem histórias de vida, memórias, demonstrando que produzem 

relações e ampliam suas referências culturais a partir da leitura de livros. 

 No momento após a leitura no ateliê, as crianças, em suas brincadeiras de faz-de-conta 

com o tema do “capitão”, misturavam narrativas lidas para elas a partir de livros e enredos 

tanto de filmes como de novela de televisão. No amplo espaço do ateliê, sua movimentação 

em torno do jogo de dramatização pode ser percebida, conforme figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: crianças confeccionando adereços para suas brincadeiras de “capitão” e pousando para 
registro. 
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Na creche, o foco na organização do espaço e a presença da mobília (muitas mesas e 

cadeiras na sala de aula) limitavam a movimentação das crianças. A disciplina aparece em 

ações das crianças como a que foi possível ser registrada no diário de campo: “outra criança 

ficou guardando os livros só para ela, juntando todos, um em cima do outro, como se quisesse 

guardá-los. Após juntar uma grande quantidade, falou ‘Tia, estou juntando tudo para ninguém 

pegar e você guardar’”.  

Mudam os espaços, as ações das crianças mudam. O espaço amplo do ateliê favorece 

brincadeiras, dramatizações, confecções de adereços, ampliando as possibilidades de 

produção das crianças a partir da leitura de livros. Na brincadeira com o tema do capitão, 

personagem tradicional e presente em diversas narrativas, e o uso de espadas e coroas 

confeccionados com jornal – adereços que remetem a outros temas clássicos da literatura, 

percebe-se o acesso das crianças à ficção através de diferentes mídias (DVDs, televisão, 

livros). Percebe-se também a capacidade das crianças de interpretarem temas clássicos da 

literatura, reproduzindo a cultura, mas também criando cultura. Já no espaço da sala de aula, 

as interações entre as crianças também podem ser percebida, mas se resumem a conversas 

entre grupos de três a quatro crianças, pela sua proximidade no espaço, sendo a 

movimentação corporal limitada por estarem sentadas em cadeiras em torno de uma mesa 

grande. 

 No momento em que as crianças estão com os livros selecionados para seu manuseio a 

partir de um acervo de literatura infantil, elas fazem leitura de imagens, o que pode ser 

observado tanto na creche como no ateliê. Esse fragmento foi registrado durante a intervenção 

na creche:  

Uma criança pegava o livro e dizia, “vou ler!”. Quando pegava, começava a ler as 
imagens do livro. Percebemos em alguns grupinhos que uma criança pedia a ajuda 
do outra para identificar as ilustrações, falando: “O que é isso Mateus? É um coelho, 
é?”.  Embora todas as crianças estivessem sentadas em cadeiras ao redor da mesa, 
elas sempre formavam um grupinho de 3 ou 4 para conversar, e sempre mostravam 
as ilustrações umas para as outras. 

A relação com os livros infantis apresenta semelhanças tanto na creche como no ateliê.  

As crianças gostam de ler as imagens, de inventar histórias a partir das figuras, criando 

enredos, narrando com o apoio das ilustrações e da memória de histórias já conhecidas. De 

toda forma, podendo se movimentar em grandes áreas livres ou em espaços mobiliados e 

estreitos, ouvir histórias, ter acesso aos livros, poder dialogar com leitores experientes e entre 

os pares, são momentos propícios para observar como as crianças lidam com a cultura, 

reproduzindo atitudes de leitores experientes, mas também interpretando. Percebe-se que: “As 
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crianças não recebem apenas uma cultura constituída que lhes atribui um lugar e papéis 

sociais, mas operam transformações nessa cultura seja sob a forma como a interpretam e 

interagem, seja nos efeitos que nelas produzem a partir de suas próprias práticas” 

(SARMENTO e GOUVEA, 2008, p.29).  

A partir da análise de eventos da relação das crianças com os livros, percebe-se que as 

crianças são “sujeitos que têm uma produção simbólica diferenciada, produzida na 

interlocução com a cultura mais ampla, produção que define uma cultura infantil com 

identidade própria” (SARMENTO e GOUVEA, 2008, p.11). 

Considerações finais 

 Pode-se observar que a criação do grupo de contadores de histórias repercutiu na 

formação dos estudantes extensionistas no curso de pedagogia, criando expectativas e 

interesse em torno da leitura e do acesso das crianças aos livros. A integração entre os 

estudantes pode ser percebida: nas articulações necessárias para as idas à Massagueira e 

outros espaços onde contaram histórias; durante as leituras de livros de literatura infantil para 

formação de repertório na universidade; nos debates sobre a teoria referente à área da leitura; 

na observação e análise da produção cultural das crianças; na escrita de trabalhos acadêmicos. 

Muitos estudantes que participaram do projeto foram a eventos científicos relacionados à área 

da literatura infantil em outros estados e entraram em cursos e grupos de contadores de 

histórias. Algo aconteceu em suas vidas, afetos permearam o processo de formação, 

favorecendo escolhas e tomadas de decisão. 

 As sessões de leitura de livros para as crianças no ateliê (“contação de histórias”) 

foram importantes para a familiarização com o campo e seus sujeitos. Um distanciamento, 

após a etapa de registros dos eventos no campo, contudo, foi necessário à pesquisa. A escrita 

de artigos e de TCCs foi importante iniciação científica, considerando a apropriação da 

metodologia de pesquisa inspirada em pressupostos da etnografia, como a imersão no campo 

e a descrição densa dos eventos observados.  O tratamento dado aos registros do diário de 

campo nos trabalhos acadêmicos produzidos pelos estudantes resultou em material rico para 

outras análises, sendo possível perceber várias camadas na produção do conhecimento: 

afetividade, comprometimento, disciplina para que os registros fossem realizados, busca de 

referencial teórico, escrita científica, produção intelectual, opções profissionais. 

 No desenrolar do projeto de extensão, o acesso das crianças aos livros e leituras e suas 

produções culturais puderam ser percebidos, apesar das dificuldades em manter o olhar 
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sensível para o outro, principalmente quando esse outro se refere à infância. As estratégias das 

crianças para lidar com a cultura foram observadas, destacando-se a brincadeira, a leitura de 

imagens dos livros infantis, o interesse pelas narrativas e pelos livros. Pesam as diferenças 

entre os espaços, a possibilidade de manifestar-se de corpo inteiro, o controle e a disciplina.  

 A possibilidade de interagir com a ficção, criando e recriando a cultura, foi ampliada 

pela leitura dos livros, dada a relação entre ética, estética e afetividade possível quando se 

trabalha com literatura. Considerando que as crianças interpretam a cultura, destacaram-se 

durante a pesquisa a oportunidade de as crianças observarem leitores experientes, terem 

acesso aos livros, poderem interagir entre os pares, brincarem. Suas histórias de leitura 

apontam para a forte presença da televisão e do DVD, quando relacionam enredos ficcionais à 

leitura de livros. Suas leituras de histórias foram apoiadas na memória de enredos ficcionais e 

em ilustrações dos livros, apontando para o acesso à literatura infantil como porta de entrada 

para leituras mais amplas, tanto da palavra escrita como de suas experiências de vida, pela via 

da narrativa, da escuta e do diálogo.  

 Unem os três eixos analisados (a formação do grupo de contadores de histórias e suas 

repercussões na formação dos estudantes extensionistas no curso de Pedagogia; as estratégias 

de familiarização com o campo, seus sujeitos e escrita da pesquisa; o acesso das crianças aos 

livros e leituras e suas produções) a possibilidade de narrar, registrar, refletir, dialogar. Em 

uma palavra: a linguagem. 
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