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RESUMO

A arte de contar história representa a intensificação de uma cultura que de alguma forma ajuda a sociedade a
manter-se viva. Levada à brinquedoteca nutrimos uma diversidade transformadora que nos remete ao mundo lúdico, o
mundo imaginário da criança. Assim, o objetivo será apresentar experiências vivenciadas através de oficinas
presenciais de contação de história, dentro de um contexto literário/pedagógico, com estudantes do curso de
Licenciatura em Pedagogia da EADTec/UFRPE nos polos de Pesqueira e Surubim –PE, na brinquedoteca dos polos.
As oficinas foram divididas em três categorias, considerando o processo de formação sujeito contador de história e
que as mesmas favoreceram de maneira significativa a prática docente, para serem aplicadas nas modalidades da
educação infantil e ensino fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: brinquedoteca; contação de história; pedagogia

ABSTRACT

The art of storytelling represents the intensification of a culture that somehow helps society to stay alive. Taken to the
“brinquedoteca” (toy library), we nurture a transforming diversity that takes us back to the playful world, the imaginary
world of the child. Thus, the objective will be to present lived experiences through face-to-face storytelling workshops,
within a literary/pedagogical context, with students from the course of Pedagogy from the EADTec/UFRPE, at the toy
library of Pesqueira-PE and Surubim-PE poles. The workshops were divided into three categories, considering the
process of training subject history accountant, and that the same favored in a

significant way the teaching practice, to be applied in the modalities of the infantile education and fundamental
education.

Keywords: “brinquedoteca” (toy library), Storytelling, pedagogy

INTRODUÇÃO

Caminhos de uma brinquedoteca para formação inicial

O brincar constitui-se como a principal forma da criança ser e estar no mundo. Por meio do brincar, as crianças se
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relacionam com o outro e atribuem sentido aos espaços em que vivem. Nas últimas décadas, devido às intensas
transformações da vida urbana, limitou-se o convívio informal das crianças nas ruas, praças e parques (SIMIANO,
2012).

A brinquedoteca é um espaço estruturado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande
variedade de Brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico. Sendo um local propício para estimular a
criatividade, é preparada de forma que seus espaços incentivem a brincadeira de ‘faz-de-conta’, a dramatização, a
construção, a solução de problemas, a socialização e o desejo de inventar (MACARINA e VIEIRA, 2006), bem como
um ambiente lúdico proporciona diversos espaços de aprendizagem (ROUCOUS, 1997 apud SIMIANO, 2012)

Algumas pesquisas no Brasil vêm referenciando sobre os espaços do brincar na educação infantil e destacam esses
espaços com duas perspectivas (como espaço do brincar e aumento do convívio com a social). Sobre estes espaços,
destacamos as pesquisas realizadas por Porto (2005); Oliveira (2008); Peters (2009), Kishimoto (2009), Campos
(2011) em que todos compartilham da ideia que a brinquedoteca é um local favorável para incentivar a brincadeira,
leitura, cantos e poesias explorando a ludicidade de cada criança.

Dentre os espaços que caracterizam uma brinquedoteca, destacamos: espaço físico estruturado para o brincar;
acesso à variedade de brinquedos e materiais lúdicos; liberdade de escolha de seus usuários quanto ao tempo e ao
local que desejam brincar; espaço de encontro para o estabelecimento de relações sociais entre diferentes gerações e
culturas. Outro aspecto referente a brinquedoteca como espaço lúdico é que a mesma promove o brincar, sua
materialidade educa, expressa ideias, comunica mensagens, sendo essas ações, não são imutáveis (LIMA,1981;
PINTO e SANTOS, 2002; BENJAMIN, 2005; SOUZA e BERNADINO, 2011; SIMIANO, 2012).

Neste sentido, evidenciar os percursos que conduzem à produção de sentidos no espaço da brinquedoteca por
adultos e crianças, implica compreender as relações entre a configuração do espaço-físico, planejado, seus signos,
códigos e conteúdos implícitos; e a representação simbólica dos sujeitos que o habitam- espaço tomado, vivido,
ocupado. Trata-se portanto, de perceber os sentidos que crianças e adultos atribuem ao espaço quando estão
ocupando, se relacionando e brincando na brinquedoteca. Ao brincar, a criança traz consigo possibilidades de
mudança, de ressignificação, de criar um mundo próprio, de libertar-se, de colocar-se em outro lugar, de fazer sempre
de novo, de virar ao contrário (SIMIANO, 2012).

As brinquedotecas construídas nas universidades são laboratórios, onde, docentes e estudantes dedicam-se à
exploração da brincadeira e do jogo nas pesquisas e alternativas de novas vivências e intervenções para a
comunidade. A proposta de implantação de oficinas pedagógicas na brinquedoteca emergiu da necessidade de criar
um ambiente de construção de práticas inovadoras, para o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da
UFRPE, conduzindo os licenciandos a refletirem sobre a necessidade de buscar novas práticas do saber/fazer
pedagógico, a partir da utilização adequada da produção de contação de histórias, numa perspectiva interdisciplinar,
buscando atender à comunidade universitária com a prestação de serviços à população, tanto no ambiente presencial
como no virtual.

O curso de pedagogia teve que reorganizar sua proposta pedagógica para atender a necessidade de ampliar o olhar
dos seus egressos sobre práticas que auxiliassem na sua formação literária para atender as demandas da educação
infantil. Segundo Souza e Bernadino (2011) é preciso que o professor tenha uma formação literária básica capaz de
analisar os livros infantis selecionando o que pode interessar as crianças e decidindo sobre elementos que sejam úteis
para a ampliação do seu conhecimento.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), destaca que:

“A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar
para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupe-se em lê-la com interesse,
criando um ambiente agradável e convidativo à escuta atenta, mobilizando a expectativa
das crianças, permitindo que elas olhem o texto e as ilustrações enquanto a história é lida.
” (p.143).

Acreditamos que as narrativas sempre se constituíram relato essencial da capacidade humana de fabular, fantasiar e
criar. É através delas que o homem consegue contar o mundo e a sua própria história. Na dificuldade de explicar
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todos os fenômenos naturais, usa da oralidade e do simbólico dando sentido à linguagem. Porém, ainda assim, esta
não é uma prática comum no Ensino Fundamental das séries iniciais. As instituições educacionais recusam um
trabalho diferenciado com a leitura, porque a contação de histórias se distancia dos métodos das avaliações (SOUZA
e BERNADINO, 2011).

Em muitas regiões do mundo a tradição oral sempre foi a principal fonte de comunicação com o passado. Muitas
fontes históricas e culturais descansam sobre a transmissão oral. (CAVALCANTI, 2002). Esta, sempre encaminhou os
mais novos para as raízes locais permitindo a participação na coletividade. Antigamente, por meio da tradição oral,
iniciavam-se meninos e meninas nas palavras evocadoras, cujo fator preponderante era a tradicionalidade, que por
sua vez implicava historicidade (GIORDANO, 2007). Percebe-se então que a oralidade está nas nossas heranças, na
condição da criança narrar suas próprias histórias e querer ouvi-las. Assim a vida se constitui, e as histórias vão
passando de geração a geração.

Nesse sentido, a formação inicial tem um papel fundamental na promoção de sujeitos mais críticos, reflexivos e
preparados para atuarem na sua praxis abordando diferentes saberes desde os conhecimentos científicos, culturais,
regionais, locais, lúdicos todos relacionados com a vida da criança. Sua prática deve respeitar as peculiaridades que
traz a infância, para que assim, desperte e motive o interesse das crianças e promova aprendizagens que levarão ao
longo da vida (ALMEIDA et al, 2016).

Partindo dessa premissa, as oficinas pedagógicas têm papel substancial na formação de profissionais (CAMPOS et
al., 2011) por aliar o conjunto de cultura, produção, técnica, ciência, atividades intelectuais e manuais que se fundem
como propriedade fundamental no processo educacional (OLIVEIRA, 2000). Constituem-se como uma modalidade
que visa a valoração da construção de conhecimentos, onde a participação e questionamento dos integrantes é crucial
para reflexão do ensino (NASCIMENTO et. al., 2007).

A contação de história: Oportunidade de formação de uma comunidade de ouvinte

Contar histórias é um ritual que acontece há muitos e muitos anos, em lugares épocas e culturas diferentes. Vários
mitos foram criados para fortalecer caçadores e guerreiros. Os povos antigos contavam histórias também para
acalmar as pessoas de suas dores e angústias (CAVALCANTI, 2002). Ao contar histórias, passeamos por paisagens
diferentes e nos identificamos com as emoções e características dos personagens. Muito se aprende ao ouvir
histórias, compreendemos relações, amadurecemos sentimentos, aguçamos sensações e ampliamos nossos
conhecimentos sobre muitas coisas.

O sucesso de uma contação de histórias depende muito das pessoas envolvidas, bem como de um espaço físico
adequado. Quando o professor conta uma história, expressando-se com uso de voz e gestos, de forma a imitar o
personagem, ora sorrindo, ora chorando, faz com que os alunos viajem nas asas da imaginação de um mundo mágico
e inesquecível. Esse recurso pedagógico leva a criança a conviver com os livros, divulga a literatura e cria interação
com os colegas de aula (MORENO, 2009).

Por mais que pensemos que ouvir histórias é algo natural e comum e que não requer de aprendizagem, ou seja, não
precisa ser ensinada, evidências de pesquisas mostram justamente o contrário, as crianças precisam sim aprender
sobre o que é fazer parte de uma roda de histórias para que sejam participantes ativos dessa atividade.

Autores como Brandão e Rosa (2011) escrevendo sobre o tema em questão, mostram que crianças que participam
regularmente da roda de histórias desde a educação infantil, desenvolvem conhecimentos distintos daqueles que não
tiveram essa experiência. Além disso, observa-se que elas apresentam comportamento imitativo do adulto, repetindo
gestos, propondo brincadeiras com livros, ensaiando ser contadoras e leitoras de histórias.

Ler ou contar uma história para a criança, implica uma proximidade física entre quem conta e quem ouve, além de
uma interação situada num plano simbólico. Como defende Bajard (1994),

[...] a história da “leitura em voz alta” é a história de um deslocamento. A ênfase, antes
colocada para o encontro entre as pessoas envolvidas na comunicação. O foco não reside
mais na apropriação do texto; ele passa a se situar na singularidade de uma comunicação
espacial entre uma pessoa que dá voz a um texto e outra que, ao escutá-lo, a enxerga
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(p.53). A relação da criança e do adulto na hora da contação é, portanto, mediada pela
linguagem. Esse desenvolvimento da linguagem e socialização do grupo amplia também
seu repertório de experiências e sua competência sociocomunicativa. Ser capaz de ouvir
traz o potencial de ser capaz de dizer. (p.53)

Num plano mais especificamente linguístico, ler histórias para crianças também amplia seu repertório de palavras,
bem como, foca sua atenção não apenas no conteúdo da imagem, mas também nas formas de dizer. Assim, leituras
de poema, cordel, conto, fábulas entre outros gêneros, familiarizam as crianças com a linguagem escrita e as
convenções linguísticas desses diversos gêneros discursivos.

Em busca de uma formação de co-formadores e multiplicadores de contação de história, esse trabalho tem como
objetivo apresentar experiências vivenciadas através de oficinas presenciais de contação de história e mediação de
leitura dentro de um contexto literário/pedagógico com estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da
EADTec/UFRPE.

PERCURSO METODOLÓGICO

O trabalho foi desenvolvido tendo-se como base a metodologia da pesquisa qualitativa que, de acordo com Minayo
(2010), aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não
captável em equações, preocupando-se com motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Assim, estamos dando
ênfase na descrição das oficinas vivenciadas nos encontros com os estudantes no processo de formação,
considerando os aspectos motivação, valores e atitudes.

DESCRIÇÃO DA PESQUISA

As oficinas foram desenvolvidas com estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da
EADTec/UFRPE nos polos de Pesqueira e Surubim –PE, sendo desenvolvida a formação do “cantinho da leitura” da
brinquedoteca do referido curso em seus polos.

Em cada polo UAB realizamos seis encontros presenciais, uma vez por mês, onde foram discutidos temas que
promoveram uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem no processo de contação de histórias e formação
para o uso desse espaço e do acervo selecionado e organizado, por alguns participantes, para utilização.

As oficinas foram divididas por categorias que achamos relevantes na formação do sujeito contador de história.
Categorias estas que interagem com a literatura e comungam com a importância da mediação de leitura, tais como:

1) Reconhecimento da obra infantil brasileira dedicada à criança

2) Sujeitos contadores de história

3) Instrumentos literários entre a criança e a ludicidade

OLHARES SOBRE AS OFICINAS E RESULTADOS

Durante toda a execução das atividades destacamos que as oficinas foram ofertadas no intuito de despertar a
relevância de espaço da brinquedoteca para construção de saberes literários, que facilitarão o trabalho com o livro,
bem como a contação de histórias para a mediação de leitura aos visitantes desse espaço.

Buscamos aqui trazer um olhar sobre a importância dessas oficinas no processo de formação inicial dos estudantes
de Licenciatura em Pedagogia, uma vez que a educação básica necessita de professores que tenham essa habilidade
em despertar o interesse nas crianças pelo letramento literário.

De acordo com Abramovich (1989) Estratégias de leitura como contatos espontâneos com livros, hora da novidade, ou
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mesmo contatos com contadores de histórias e acervos de bibliotecas, brinquedotecas e salas de leitura, também
interagem para o futuro letramento literário.

Para atender a primeira categoria foi vivenciado pelos estudantes a oficina sobre as memórias literárias. Durante as
vivências foram discutidos temas sobre nossas memórias afetivas e literárias como construção do leitor que somos e
que queremos ser. Além disso, dialogamos sobre a importância da literatura infantojuvenil em seu contexto histórico,
social e cultural, bem como a relevância da obra de Monteiro Lobato. Comungando do que diz Zilberman (2003) de
que a literatura infantil por muito tempo ficou amarrada à contribuição do passado, referindo-se assim aos contos
europeus deixados por herança por Charles Perralt, irmãos Grimm e Andersen, não se renovava e trazia para a
infância um teor pedagógico ligado a obrigações, boas maneiras, moralidades e civismo.

Destacamos na oficina que após a chegada da obra lobatiana, pensada para criança, muitos outros autores, como por
exemplo Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa entre outros, puderam a partir dele, também escrever de forma mais livre
e despretensiosa. Segundo Lajolo e Zilberman (2010) Monteiro Lobato publica em 1921 Narizinho arrebitado, após ter
se preocupado com a literatura infantil, conforme sugere a correspondência trocada com Godofedo Rangel, com quem
comenta a necessidade de se escreverem histórias para crianças numa linguagem que as interessasse. Desse modo,
entendemos a necessidade de formar professores que conheçam a história que contempla a literatura infantil
brasileira para resgate de memórias literárias na infância.

Tentando formar sujeitos contadores de história destacamos, na segunda categoria, a arte de contar histórias como
ferramenta facilitadora para aproximação da criança a diversos contos. Nesse sentido, buscamos um conhecimento
maior sobre a arte de contar histórias. Discutimos sobre a importância de se contar histórias para crianças, o papel do
professor como contador e estratégias de um bom desempenho para contar histórias com livros e sem livros, além de
utilização de objetos para o momento da contação.

Invocamos para essa discussão a autora Abramovich (1989) quando diz que “como é importante para a formação de
qualquer criança ouvir histórias, muitas histórias...” (p. 16). Escutá-las é o início de uma aprendizagem para ser um
leitor. Ainda a mesma autora declara que: “ser leitor é ter caminho absolutamente infinito de descobertas e
compreensão do mundo”. ( p.16). Neste contexto partimos do princípio de que os estudantes do curso de Pedagogia
em formação deveriam entender a importância de se ouvir histórias e o que as mesmas favorecem para o processo
literário da criança.

Estudando as formas de se contar histórias também comungando de Abramovich (1989), Cavalcanti (2002) e
ZUMTHOR (2007) entre outros, pudemos destacar durante a formação que para se contar uma boa história tem que
saber como se faz. Neste sentido, foram apresentadas e desenvolvidas estratégias descritas por Cavalcanti (2004,
p.73/74). A mesma descreve que um bom contador deve seguir algumas condutas básicas, entre elas, saber contar
histórias com o livro e sem o livro e postura de um bom contador de histórias facilitando a prática na contação.

Em suma, ao se conscientizarem da importância de se contar histórias para crianças, podemos assegurar que as
mesmas são mobilizadas em vários aspectos, segundo Brandão e Rosa (2011), aspectos que envolvem o corpo,
ideias, linguagem, sentimentos, sentidos, memória e imaginação.

Para atender à necessidade de formadores sobre um olhar correlacionada com a categoria Instrumentos literários
entre a criança e a ludicidade e a importância do livro, algumas estratégias foram vivenciadas. Para evidenciar a
importância do livro, apresentamos algumas regras básicas de cuidados, tais como: como arrumá-los, como
separá-los e como escolher a obra certa, levando em consideração a observação e conhecendo as fases de interesse
da criança. No campo dos cuidados com o livro, foram assistidos vídeos e visto a metodologia trabalhada pelas
bibliotecas públicas do Estado de Pernambuco. Após tais reflexões, consideramos que a forma de colocar o livro na
estante para o acesso da criança vai depender muito da estrutura em que se enquadra e da comunidade que a visita.

Posteriormente foi apresentada estratégia de como abordar a poesia infantil como instrumento entre a criança e a
ludicidade existente nos versos, rimas e ritmo. Destacamos nessa abordagem que a ligação da criança com a poesia
é forte e que isso acontece desde a primeira infância, bem como, que a musicalidade existente nos versos, nas rimas
e nos jogos de palavras faz com que exista uma aproximação com suas vivências.

Partimos a princípio nesta categoria de que, mesmo existindo uma ligação próxima da criança com o texto poético, a
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poesia segundo Abramovich (1989, p.66) é um gênero que sofre os maiores preconceitos editoriais. A autora afirma
que ainda se edita pouco e sem muitos critérios. Diante do exposto, durante a oficina de poesia analisamos as obras
poéticas dedicadas às crianças confirmamos a teoria descrita acima, quanto ao preconceito editorial com gênero
poesia e pouco edição, trazendo para o estudo a importância de analisar o texto que se quer trabalhar ou ler.

Observamos que nesta oficina a temática foi a que mais agradou aos estudantes, havendo uma participação efetiva
durante as dinâmicas desenvolvidas, uma vez que consideramos que a poesia brinca com as palavras, através dos
jogos existentes entre as dissonâncias contidas nos versos. Desse modo as sensações são provocadas e a
brincadeira com as palavras é estimulada.

Para consolidar a estratégia do uso de instrumentos literários, abordamos na última oficina o gênero contos de fada,
objetivando a formação e sensibilização sobre os valores expostos por esse tipo de discurso.

Durante o processo de formação os estudantes dialogaram quanto à questão dos gêneros textuais em geral e como
os mesmos vêm tomando uma dimensão em rodas de discussão, não apenas na importância de conhecê-los, mas,
seu uso em sociedade. Comtemplamos também durante a oficina que os contos de fada são obras muito apreciadas
pela criança e muito buscadas em espaços de interação literária, tais como bibliotecas e brinquedotecas. Segundo
Coelho (2000), existem em todos contos de fada, a fantasia, justamente pelo inverossímil que apresenta, provoca uma
reviravolta no mundo psíquico do homem que, ao ser estimulado, empenha-se na tentativa de compreendê-la.

Assim, depois de todo o processo de formação que vivenciamos junto aos estudantes, consideramos que as oficinas
pedagógicas tiveram um papel importante no processo da formação desses futuros profissionais da educação, uma
vez que favoreceu de maneira significativa a prática docente para ser aplicada nas modalidades da educação infantil e
ensino fundamental.
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