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Resumo

A leitura na profissão docente é atividade sinequa non um para subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem. Na
perspectiva de pesquisar os fazeres pedagógicos desenvolvidos no Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Calheiros
Júnior - Maceió/AL, o Projeto Blablablando propõe uma participação em seu estudo extencionista, que objetiva tornar o
processo de iniciação do letramento mais estruturado para as crianças da Educação Infantil, por meio da leitura e literatura.
Intervindo através da criação do espaço de leitura do professor; rodas de conversa e vivências junto às crianças. Ansiando
por um processo escolar mais significativo e, pela formação de pequenos leitores, multiplicando essa prática na sociedade.

Palavras-chaves: Professores. Leitura. Literatura. Crianças. Aprendizagem.

Abstract
Reading in the teaching profession is a sinequan activity to subsidize the process of teaching and
learning. With a view to researching the pedagogical tasks developed at the Luiz CalheirosJúnior
Municipal Education Center - Maceió / AL, the Blablablando Project proposes a participation in its
extensive study, which aims to make the literacy initiation process more structured for children in Early
Childhood Education, through reading and literature. Intervening through the creation of the
teacher&39;s reading space; conversation wheels and experiences with children.Anxious for a more
meaningful school process and, for the formation of small readers, multiplying this practice in the
society.

Keywords: Teachers. Reading. Literature.Children.Learning.
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INFANTIL

Eixo18. Formação de Professores. Memória e Narrativas

Resumo

A leitura na profissão docente é atividade sinequa non um para subsidiar o processo de ensino e de
aprendizagem. Na perspectiva de pesquisar os fazeres pedagógicos desenvolvidos no Centro
Municipal de Educação Infantil Luiz Calheiros Júnior - Maceió/AL, o Projeto Blablablando propõe uma
participação em seu estudo extencionista, que objetiva tornar o processo de iniciação do letramento
mais estruturado para as crianças da Educação Infantil, por meio da leitura e literatura. Intervindo
através da criação do espaço de leitura do professor; rodas de conversa e vivências junto às crianças.
Ansiando por um processo escolar mais significativo e, pela formação de pequenos leitores,
multiplicando essa prática na sociedade.

Palavras-chaves: Professores. Leitura. Literatura. Crianças.Aprendizagem.

Abstract

Reading in the teaching profession is a sinequan activity to subsidize the process of teaching and
learning. With a view to researching the pedagogical tasks developed at the Luiz CalheirosJúnior
Municipal Education Center - Maceió / AL, the Blablablando Project proposes a participation in its
extensive study, which aims to make the literacy initiation process more structured for children in Early
Childhood Education, through reading and literature. Intervening through the creation of the
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teacher&39;s reading space; conversation wheels and experiences with children.Anxious for a more
meaningful school process and, for the formation of small readers, multiplying this practice in the
society.

Keywords: Teachers. Reading. Literature.Children.Learning.

Resumen

La lecturaenlaprofesión docente es actividadsinequan uno para subsidiar elproceso de enseñanza y
de aprendizaje. Enla perspectiva de investigar lostrabajos pedagógicos desarrolladosenel Centro
Municipal de Educación Infantil Luiz Calheiros Júnior - Maceió / AL, elProyectoBlablablandopropone
una participaciónensuestudioextencionista, que objetiva hacerelproceso de iniciacióndel letramento
más estructurado para losniños de laEducación Infantil por medio de lalectura y la literatura. Interviene
a través de lacreacióndelespacio de lecturadelprofesor; ruedas de conversación y vivencias junto a
losniños. Ansiando por unproceso escolar más significativo y, por laformación de pequeñoslectores,
multiplicando esaprácticaenlasociedad.

Palabras claves: Profesores. La lectura. La literatura. Los niños. El aprendizaje.

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo descrever as ações realizadas pelo projeto de extensão
denominado Blablabando (2018), composto por três discentes do Curso de Pedagogia do Centro
Universitário Cesmac, localizado na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. O Projeto está em
andamento e é desenvolvido com professores de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI),
da Rede Municipal de Ensino da cidade de Maceió.

O projeto de cunho extencionista tem a formação de professores e a contação de histórias como foco
do processo de ensino e de aprendizagem, mais especificamente da compreensão que professores
da educação infantil precisam se apropriar acerca dos conhecimentos que possibilitam a condução da
cultura letrada para crianças, por meio da literatura.

Nossa hipótese inicial era que os professores, apesar das formações continuadas ou pontuais,
ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED/Maceió), não traziam a leitura
de textos literários de maneira que possibilitasse a imersão das crianças na cultura letrada. Tal
hipótese foi constatada a partir de nossas primeiras visitas ao centro. Com base nessa constatação,
procuramos nos debruçar sobre o problema. Nosso questionamento se deu em torno do que
poderíamos fazer para tentar resolver essa situação. Assim, iniciamos a elaboração do Projeto
trazendo como foco a formação dos professores para a contação de histórias, uma vez que temos a
compreensão que os primeiros contatos da criança com a leitura e, mais especificamente, com a
leitura de textos literários é experenciado somente por intermédio de outras pessoas, sendo uma
dessas pessoas, o professor de educação infantil.

Nosso referencial teórico neste artigo não difere daquele no qual nos embasamos para a elaboração
do Projeto. Assim, temos como aportes teóricos estudiosos que contribuem para a importância da
leitura e da literatura para o processo de ensino como: Pires (2001), Góes (2003), Craidy e Kaercher
(2001), Freire (1993; 1996),Cullinan (2001), Cortella (2009), dentre outros que se fizerem necessários.

A metodologia do Projeto Blablablando é norteada por visitas quinzenais ao CMEI. Essas visitas nos
fornecem a direção para o desenvolvimento da formação propriamente dita com o quadro pedagógico.
Ressaltamos que em alguns momentos essa formação ocorre nas próprias salas de educação infantil,
em um caráter mais individualizado. Em outros momentos a ação se dá de maneira coletiva, em rodas
de conversa na sala dos professores ou no pátio da escola. Atualmente atendendo um número de oito
professores e um coordenador pedagógico.
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Inicialmente apresentaremos dados relevantes sobre o CMEI envolvido nessa pesquisa extensionista,
em seguida, apresentaremos o perfil das crianças assistidas nesse estudo e, também da equipe
pedagógica, logo após exporemos a metodologia utilizada, as premissas do Projeto e as experiências
concretas realizadas por essa Pesquisação.

O CMEI

O CMEI onde o projeto está sendo desenvolvido está localizado em um bairro com características
sociais peculiares na cidade de Maceió. Destacamos a especificidade do bairro para desenhamos um
perfil das crianças atendidas pelo CMEI, bem como dos professores para quem o Projeto é
direcionado.

Esse Centro Municipal de Educação Infantil está localizado no bairro do Farol, local territorialmente
extenso da cidade de Maceió e que é ponto de passagem entre a parte central da cidade e a periferia.
Composto por uma população bastante diversificada social e economicamente falando. Assim, possui
ilhas de riqueza e também de pobreza, com moradores de classe média alta, classe média e classe
média baixa.

Atendendo nos turnos matutino e vespertino a uma clientela de 174 crianças, com idade entre três e
cinco anos – dentre essas, duas são pessoas com necessidades específicas – subdivididas, segundo
suas respectivas idades, em cinco turma em cada período.

As crianças

O perfil socioeconômico das crianças assistidas nesse CMEI localiza-se na classe média baixa. E, de
acordo com nossas observações e em conversas com o quadro pedagógico do Centro Municipal de
Educação Infantil, poucas possuem livros de literatura em casa e mesmo aquelas que têm, não vivem
a prática de leitura em ambiente familiar. Esse hábito também não é perceptível em brincadeiras livres
ou de rua, nem nas recreativas do espaço escolar.

Perfil da equipe pedagógica

Todos os componentes da equipe são efetivos da Rede Municipal de Educação e graduados em
Pedagogia. A equipe é composta por um diretor e um vice-diretor, um coordenador, oito professores
com vinte e cinco horas/semanais em serviço e um com cinquenta horas/semanais.

Metodologia do Projeto

Após a elaboração e submissão do Projeto a Pró-reitoria de Extensão do Cesmac, e sua posterior
aprovação, iniciamos o processo de execução.

Foram realizadas reuniões com nossas orientadoras, professoras do Cesmac, e depois disso
iniciamos as visitas ao CMEI. Vale lembrar que o CMEI está localizado na região de abrangência de
atuação do Cesmac para projetos extensionistas. As primeiras visitas tiveram como objetivo conhecer
a equipe gestora e o corpo docente para, a partir daí organizarmos os futuros encontros e ações, de
acordo com as etapas pré-estabelecidas no calendário do Projeto.

Em comum acordo ficou definido que as visitas teriam como finalidade o planejamento, a realização
das ações e a avaliação das ações anteriores, assim organizando as próximas visitas, em um
movimento de retroalimentação.

Neste texto, discorreremos sobre a efetivação da ação formativa com os professores, tenha sido ela
de maneira individualizada, aquela que ocorreu na própria sala, ou de maneira coletiva nas rodas de
conversa e nos momentos de produção de recursos para subsídio da contação das histórias.

Em busca de instrumentalizar os docentes para a imersão das crianças na cultura letrada, por meio

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/leiturizando_a_pratica_docente_no_ambiente_da_educacao_infantil.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



da leitura de textos literários, realizamos, de acordo com a metodologia do Projeto, atividades como:
rodas de conversa; organização de espaço de leitura do professor; intervenções em sala de aula junto
ao pedagogo com contações de histórias e propostas de atividades, além da realização de oficinas de
produção de material recursivo como fantoches, dedoches e máscaras que possibilitavam o reconto
dos textos lidos pelos pequenos.

Nesse sentido, o Projeto, além de trazer a leitura de textos narrativos, também agrega com vivências
de leitura de poemas e histórias musicadas. Desse jeito, divulgamos um arsenal literário que os
professores não faziam uso para efetuar um trabalho sistemático.

Premissas do Projeto Blablablando

O Projeto Blablablando parte da premissa que ensinar e aprender são ações proporcionais e,
relativamente similares, pois nascem no mesmo espaço. O ensinar fomenta um perpétuo aprender.
Desse modo, o professor deve estar sensível às várias facetas dos processos que envolvem a
ampliação do conhecimento. O profissional docente que possui um maior aporte de conhecimento
acerca do trabalho com a leitura, possibilita também que o conhecimento das crianças seja ampliado.
Aqui não falamos de aporte teórico da leitura, mas de uma aproximação, uma relação, uma imersão
na cultura letrada que abre perspectivas de aprendizagens constantes, assim referenciando os
infantes na prática do ler.

Essa Pesquisa extensionista também traz em seu bojo a preocupação com os variados meios que
fornecem informação rápida e acessível, considerados como concorrentes diretos do trabalho docente
com a leitura. Esse trabalho, muitas vezes é sucumbido frente às inovações tecnológicas, sendo
substituído por programas, por aplicativos e por tutores.

Claro que essa substituição não se dá sem questionamentos que passam, inclusive, pela indagação
sobre a necessária presença do professor no trabalho com a leitura e se a leitura pode agregar algo
para o crescimento desse profissional. É preciso o reconhecimento que a formação docente não
termina na colação de grau ou na aula realizada, ou ainda no projeto estruturado. Assim como o fluxo
dos acontecimentos, deve seguir sua atualização. Desse modo, a leitura pode ser um canal direto
para que o estudo se concretize, agregando sentidos amplificados à sua prática com as crianças.

Nesse sentido, afirmamos que quando o professor continua se municiando de uma base teórica
acerca da leitura, mantendo uma relação íntima com os livros, pode essa relação por via dos textos
teóricos ser estendida aos textos literários. Certamente essa relação não ocorre sem tensões. Para
Freire, “Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante” (FREIRE, 1993b, p.29).
Nessa perspectiva o Projeto busca levar ao profissional já graduado a consideração de que a prática
da leitura é um sustentáculo para a sua prática.

Compreendemos que a leitura do texto literário é vital para a prática pedagógica, mormente sendo
essa prática na educação infantil. Considerando sua polissemia, que desafia o leitor/ouvinte
provocando reações diversas, possibilitando assim, ricas vivências e percepções que não devem ser
recusadas, visto à possibilidade estética que cada sujeito detém para receber e ressignificar a
informação, com base em suas vivências. Sobre essa visão Góes (2003. p 16) destaca:

Entre os conceitos de leitor e leitura, lembramos o adotado pelas professoras
pesquisadoras de literatura infantil, da Pontifícia Universidade Católica (PUC)
de São Paulo: “Leitura é o desenvolvimento da percepção dos sentidos”.
Conceito muito importante que deve ser refletido e debatido, pois é muito
produtivo.”

O Projeto corrobora com a reflexão de que a Educação Brasileira necessita de mudanças e
implementações. E, no incentivo da prática da leitura encontra o subsídio para essa conversão. Pois
entendemos que uma sociedade preparada desde a tenra idade para ser liberta, reflexiva e atuante,
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alcançará ao chegar na idade produtiva um considerável acréscimo em seu desenvolvimento
socioeconômico.

Essa Pesquisação entende a educação como o caminho mais reto ao destino da ordem e progresso
pressupostos na bandeira que representa a pátria brasileira, sendo a leitura tal qual manta asfáltica,
facilitando esse caminhar.

Experiências concretas

No primeiro contato, em roda de conversa e sensibilização, o Projeto Blablablando exibiu à equipe
pedagógica do CMEI, utensílios manufaturados a partir de material reciclável, como: fantoches,
dedoches, luvas, teatro de sombras, máscaras e dobraduras, objetivando despertar nos profissionais,
a contingência da diversidade metodológica existente e usual para que o momento da leitura seja
mais rico e expressivo, podendo este subsidiar vivências singulares.

Nesses momentos os professores são desafiados a exteriorizar suas crianças ocultas para
experimentar. Nesses encontros ocorrem diversas atividades e algumas ganham destaque por seu
efeito e consequente interação, como a vivência da História Coletiva, onde cada professora foi
convidada a inventar um personagem e o contextualizar dentro da história de outra colega, gerando
um efeito cascata em que todas acabaram contando uma mesma história, aguçando o imaginário e
afirmando a essencialidade de ações como essa junto às crianças.

Outra vivência relevante ocorreu na apresentação de um teatro de sombras, feito a partir de material
reciclável (caixa de sapato). As pedagogas e a equipe gestora logo consideraram uma prática atrativa
a ser trabalhada em sala de aula, fazendo anotações e debatendo quais histórias se enquadrariam
melhor na estrutura do teatro, cogitando também o uso de histórias cantadas: “a gente podia usar
também aquelas histórias musicadas, era só colocar o áudio e movimentar os palitos, porque pra
segurar o livro, contar e mexer os bonecos fica difícil”. Potencializando assim a sugestão apresentada,
pois agregaria o visual ao auditivo, enriquecendo a prática.

Há nesse instante uma valorosa troca entre discentes e profissionais, pois ao fim de cada sessão é
aberta uma discussão relacionando o retratado com as reais condições de utilização, resultando em
adaptações, considerando o olhar mais fidedigno das pedagogas acerca da concretude das crianças
do CMEI, mensurando as feituras e seus respectivos efeitos.

Duas, dentre muitas questões levantadas nessas conversas, obtiveram destaque: “não consigo contar
a história até o fim, as crianças não se concentram, principalmente nas grandes!”. Essa problemática
foi considerada pela equipe do Blablablando, que encontrou solução nos microcontos - contos
pequenos, compostos e sua maioria por apenas 150 caracteres.

Outro questionamento aborda o recurso a ser utilizado como atrativo para contação: “aqui a gente não
tem muito material de apoio para usar na hora de contar.” Nesse caso o estudo extencionista apontou
o uso de objetos manufaturados a partir de material reciclável, no propósito de nenhuma ação deixar
de ser realizada por falta de recursos. Uma simples caixa de sapatos, junto ao papel de seda que
protege o novo calçado e palitos de churrasco formaram o teatro de sombras que fora tão bem
recebido e protagonista de discussões sobre possibilidades pedagógicas. Além de reiterar a
primordialidade da prática sustentável para as novas gerações.

Contudo, não é o bastante o profissional da educação cultivar a criatividade com o adendo da
sustentabilidade, esse é um aspecto de seu ofício que suplementa sua missão pedagógica. O Projeto
acredita que prefácio dessa prática, por excelência, está imbuído na prática do ler, ler para sua
formação ou distração, ler para informar-se, situar-se, ler para se impor ou opor, ler para expressar,
ensinar e formar.

Partindo dessa necessidade, o Blablablando organiza no CMEI um local para leitura, pesquisa e
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fundamentação dos pedagogos. O espaço fica localizado na sala da Coordenação do CMEI e é
composto por duas estantes com livros de aspecto formativo, de acervo próprio. Dispostos e
catalogados em cinco áreas - Educação Infantil/ Literatura/ Musicalização/ Contos afro-indígenas/
Outros - com legenda indicativa (em cores) clara e exposta, facilitando a busca e o uso. Esse espaço
é sempre divulgado por meio de leitura de trechos dessas obras nos momentos de fundamentação
das rodas de conversa e cada integrante do quadro funcional é desafiado a ler um livro e socializar o
conteúdo dele com seus pares nas rodas.

A relação com as crianças é outro ângulo dessa aprendizagem e a leitura pode atuar neste âmbito
como mediadora, aproximando o pedagogo do mundo infantil e fornecendo acesso às crianças ao
mundo letrado, estreitando os laços, ligando o mestre e o aprendiz em um espaço nivelador. Freire
(1993. p.98) destaca:

As educadoras precisam saber o que se passa no mundo das crianças com
quem trabalham. O universo de seus sonhos, a linguagem com que se
defendem, manhosamente, da agressividade de seu mundo. O que sabem e
como sabem independentemente da escola.

A interação dos pequenos também é percebida por essa Pesquisação como parte fundamental para
formação continuada dos educadores, pois fornecem indicadores significativos sobre sua prática.
Percebe-se no CMEI uma dinâmica positiva nas atividades realizadas, os docentes durante os
momentos presenciados pelas discentes que compõem o Projeto, convidavam a meninada para a
escolha das histórias e consequente participação na contação. Nas atividades propostas os
pedagogos ofertam a possibilidade da participação ou não nas atividades propostas, sem imposições
ou punições.

Com base nessas observações, no período de intervenção junto ao professor, em sala de aula, as
discentes pesquisadoras propõem que a narração da história seja realizada pelo educador com a
participação das crianças. Logo após é proposta uma atividade relacionada ao contexto da narração,
onde os pequenos expressam sua percepção. As propostas são compostas por pinturas, montagens,
desenhos, cirandas, percepções táteis, visuais e auditivas, cantos, recontos, feituras em grupo,
experiências com materiais como água, areia e algodão, plantio de sementes, observação de nuvens,
enfim, práticas que contextualizam a experiência da leitura e ofertam ao profissional docente um
feedback da experiência.

Dentre essas, três culminâncias apresentaram resultados reafirmadores, a saber: tema inclusão – o
professor narra o microconto e é orientado a propor aos pequenos uma atividade onde seriam
vendados (no intuito de experimentarem a dificuldade narrada do protagonista da história - PNE
visual) e perceberiam alguns materiais de forma tátil. As crianças aceitaram o convite e interagiram de
forma voluntária, auxiliando os colegas vendados na descoberta do material, amparando-os pelo
braço, assentando-os nas cadeiras e segurando os objetos para identificação, ao fim da vivência um
dos meninos, aos cinco anos de idade, relaciona: “Ah tia, então é assim que o Artur faz as coisa em
casa, ele vê nas mão…” A professora indaga quem seria Artur e ele responde ligeiramente: “o filho da
minha prima”. Ao fim da proposta pedagógica a professora contextualizou: “foi muito bom trabalhar
essa história com eles usando essas vendas, eu posso usar qualquer material pra situar eles na
história e eles entenderem melhor, né”.

No tema diversidade o microconto que foi narrado pela educadora tratava de uma família que diferia
em características físicas e, depois de contar, a professora foi orientada a fazer uma roda e ofertar um
espelho para que os infantes se percebessem e, posteriormente indagar se eles se viam parecidos
com a mamãe ou o papai. Todas as crianças foram respondendo ao questionamento e ao meio das
respostas uma menina, aos quatro anos de idade, se levanta e dispara: “Oh tia, eu pareço com meu
pai, mas a minha irmã não e minha vó disse que ela num cresceu na barriga da mainha, mas é minha
irmã do coração e todo dia eu beijo ela.” Com esse relato a professora descobre que essa família tem
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como componente uma criança adotada e cogita o uso desse tema à próxima contação, objetivando
auxiliar a menina no processo de compreensão de sua estrutura familiar. Essa docente gostou tanto
da proposta que adicionou outras perguntas e desenvolveu um interessante diálogo com sua turma.
Ao final agradeceu a participação do Projeto junto a ela em sala dizendo:”muito legal meninas, só foi
preciso uma história e um espelho para eu aprender sobre minha turma e conversar sobre diversidade
com eles”

Já no tema Meio Ambiente o microconto narrado pelo professor conta sobre o crescimento frondoso
de um pé de feijão. Na atividade proposta de atividade o Blablabalndo sugeriu o plantio de feijões em
copos descartáveis com algodão molhado e orientou o educador a orientar as crianças que levassem
para casa seu respectivo plantio, a fim de cuidá-lo e acompanhar seu crescimento. Nessa vivência
dois infantes se colocam, o primeiro buscava ansiosamente dicas de como fazer o feijão crescer tanto
como na história: “Oia como faz pra o meu feijão crescer até chegar no céu Me dê um pra meu irmão,
porque só subo com ele nas árvores lá da rua.” O outro menino, durante o plantio, fala: “Eita vou
ensinar meu vô plantar assim, porque na roça dele demora que só pra crescer.” Nos dois casos, o
educador responde e interage com sua turma, no primeiro questionamento diz que vai procurar saber
junto ao personagem do conto qual a fórmula do crescimento e manda um plantio para o irmão do
menino, atendendo seu pedido. No segundo caso o docente sugere ao menino que faça uma carta
junto com sua mamãe, contando ao avô como se planta bem o feijão para que cresça rápido.
Finalizando o momento o professor relatou: “já ouvi em algumas formações a indicação do uso de
materiais diferentes em sala, mexer com água, areia, terra, mas nunca tinha experimentado. Foi bom.”

Assim o Projeto alcança seu objetivo de apresentar em loco o uso de materiais inovadores no
subsídio da prática pedagógica, ampliando as possibilidades formativas dos educadores.

O momento das oficinas de produção de recursos para contação ocorre de forma coletiva - agregando
as turmas matutinas em um grande grupo e as vespertinas em outro – ou por turmas. Nesse instante
os professores que aprenderam a feitura previamente na roda de conversa, instruem suas crianças
nas criações. São construídos materiais como fantoches, dedoches e máscaras, impulsionando o
reconto. Uma história é apresentada pelo educador com um recurso construído por ele a partir do
reciclável. Ao final a turma é convidada criar seu objeto baseado na utilizado na contação. Se o
momento for coletivo as turmas são subdivididas em grandes grupos, onde cada docente em conjunto
com as componentes do Projeto facilitam às crianças a criação dos personagens do conto.

Visando uma maior contribuição à prática pedagógica desenvolvida no CMEI os profissionais foram
orientados a convidar toda comunidade escolar para participar, posteriormente, de momentos
coletivos de leitura e produção de recursos literários, como o proposto e vivenciado junto ao
Blablablando, para divulgar, assim prestando uma devolutiva ao corpo social envolvido, do trabalho
realizado pela equipe pedagógica desse CMEI.

Finalizando com essa produção coletiva um ciclo de práticas propostas para leiturizar o ambiente da
Educação Infantil por meio da intervenção do profissional professor formado nesse intuito, sem dúvida
esses profissionais já faziam uso dos clássicos, lendas, contos, fábulas, piadas, trava-línguas, entre
outros, porém acrescidos dessa experiência poderão potencializar suas práticas fazendo uso da
literatura e seus efeitos.

Entender para formar, ler para significar.

Nessa sessão trataremos de maneira sucinta acerca da primeira etapa da Educação Básica.

A Educação Infantil difere essencialmente das demais etapas, por seu caráter eminentemente
educativo, como a própria nomenclatura indica e, assim é disposto na Lei das Diretrizes e Bases da
Educação, LDB 9.394:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
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finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da
família e sociedade.(BRASIL, 1996, p.41)

Não se enaltece no Projeto um ensino conteudista, mas sim, a prevalência das vivências e
experiências apoiadas nos eixos norteadores das interações e brincadeiras.

Com base nessa proposta os docentes são formados visando à educação de crianças, que em sua
grande maioria, já nascem em meio a um ambiente letrado. E mesmo sem uma intencionalidade de
alfabetizar nessa primeira etapa de educação, o pedagogo insere esses infantes no mundo das letras.
E por essa razão, esse profissional deve ser imbuído de técnicas específicas para lograr a oferta de
um saber abrangente desde a iniciação, partindo, sugestivamente, da imersão dos pequenos no
mundo da leitura.

Porém, por vezes, a criança parece não alcançar a compreensão dos textos, mas ao ouvirem histórias
são olhos arregalados, sorrisinho nos lábios, pensamento longe, longe em fadas, bruxas, sapos e
princesas. Góes (2003. p.40, grifo do autor) aponta a possibilidade da leitura realizada por um bebê:

Um livro pode ter como primeiro receptor (o que não exclui nenhum outro, até
em escalonamento crescente chegando ao bisavozinho centenário, mas
lúcido) um bebê e ser uma obra de arte!

O bebê lerá, ficará emocionado, jogará sobre ele toda a sua vida: concepção,
sensações inconscientes, subconscientes, genético-étnicas, o amor
paterno-materno, quer dizer, as vibrações afetivas do cordão umbilical que o
ligou desde o primeiro milionésimo de segundo àaventura de viver, juntando,
anexando, somando a essa leitura-vida a leitura-texto obra de arte. Desse
encontro miraculoso, misterioso sairá enriquecido para avançar no seu
percurso.

Baseado no exposto acima e em frequentes estudos sobre a abrangência da leitura realizada para
infantes, não há o que desabone essa atividade, pois eles já nascem com uma capacidade estética de
acolher as histórias e as ressignificá-las em seu universo. “Por meio das histórias, as pessoas galgam
a oportunidade de se tornar leitores assíduos e competentes linguisticamente, além de poder
caminhar por uma estrada infinita de descobertas e compreensão do mundo.” (PIRES 2001, p. 13).

Ao pedagogo então, está sinalizado o caminho das possibilidades, onde se condensam concreto e
abstrato: o mundo dos contos, do faz-de-conta, das fábulas, mitos e lendas, com seus personagens e
lugares inéditos e fantásticos atuando no imaginário de quem acaba de conhecer a vida,
preparando-os de uma forma leve e desprendida de preconceitos para viver em sociedade e resolver
seus conflitos. Cabe salientar ao profissional docente que é devida uma sensível atenção ao uso das
técnicas e metodologias aplicadas na apresentação das histórias (imagéticas e/ou narrativas) no
intuito de garantir acesso de seu público ao texto, facilitando seu entendimento além de presenteá-lo
com a possibilidade de interação.

Contaminando com leitura.

O Projeto Blablablando inicia suas ações no CMEI ansiando divulgar entre os professores da
Educação Infantil a relevância que o hábito da leitura para as crianças em ambiente escolar pode
ofertar e disseminar entre eles perspectivas e práticas que embasem seu traquejo pedagógico.

Freire (1996) reflete sobre a importância da leitura de mundo preceder a leitura escrita, a luz dessa
reflexão, a Pesquisa extensionista incorpora a ludicidade ao processo de formação proposto ao
quadro pedagógico do CMEI, aproximando a leitura do universo pueril, tornando-os mais
empoderados para contribuir com a bagagem da Educação Infantil.
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Fazendo uso dos conteúdos dos literários infantis, pois esses têm o poder de ensinar brincando,
mesclam realidade e fantasia, oportunizando inteligências múltiplas. Craidy e Kaercher (2001 p. 85)
apontam que:

(...) os contos de fadas, com seus seres mágicos e seus finais exemplares (em
que o mal é sempre punido) são histórias que possibilitam às crianças de
qualquer contexto – social, econômico, cultural, étnico, racial – a vivência de
uma experiência sem precedentes.

A vista disso relacionamos também a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal de Lev Vygotsky
que aponta o repertório da criança fortemente influenciado pelas provocações e os desafios
apresentados pelo professor, alavancando o conhecimento a outro nível, indicando assim a
incumbência aos professores de desde cedo apresentar aos pequenos experiências de caráter
literário. Por esse motivo essa Pesquisa incide em um processo junto ao pedagogo, objetivando a
criação de uma atmosfera propícia à iniciação do letramento. “Para a aprendizagem de leitura a
criança necessita recorrer à língua escrita por meio de múltiplas atividades e inúmeros materiais (...)
poemas para recitar, canções para cantar (...)” (BARBOSA, 1994 p. 139).

Uma preocupação do Blablablando se encontra no comprometimento dos pedagogos no tocante ao
despertar interesse literário nos pequenos. Uma solução viável encontrada e sugerida, considerando
o público, trata do acréscimo da ludicidade às histórias, como já citado acima, aliando a interação e a
forma de apresentação. Cullinan (2001, p. 58-59) atenta para o valor da participação da criança e a
sensibilidade da narração:

Quando estiver lendo para uma criança na idade pré-escolar, convide-a a dizer
o refrão junto com você - ela provavelmente o fará de forma automática. Essas
crianças também gostam de preencher os espaços que você deixar vazios
durante a leitura. Comece com textos que rimam e siga fazendo o exercício
com textos normais, corridos. Por exemplo, leia “Um, dois, feijão com…; Três,
quatro, feijão no…” As crianças sabem exatamente que palavra inserir porque
rima ou faz sentido; isso as deixa confiantes pois sabem a palavra que vem a
seguir. A capacidade de antecipar é importante habilidade na leitura.

Se uma palavra está impressa em uma letra maior, aumente seu tom de voz;
se a letra usada é ondulada, leia de maneira mais melodiosa; se for uma
tipografia mais fina, faça sua voz sair mais doce (...).

A relevância dessa Pesquisa se dá na investigação, já a partir da primeira etapa da Educação Básica,
de metodologias que contribuam com a formação do professor, tendo como base a leitura e a
literatura, pois divulga a vasta construção do processo formativo em que a leitura pode atuar. O ler e o
escrever são objetos primários da escolarização, entretanto para seu desenvolvimento, é preciso bem
mais que a familiarização com as letras. Essa construção logra superior estrutura quando parte do
hábito de ouvir e viver os contos, visto que essas crianças apreendem e relacionam os conteúdos -
abordados de forma fictícia, mas por vezes mais próxima de sua realidade (imaginário) - ao seu
tempo e modo, traduzindo vivências influentes na aprendizagem.

Esse artefato será acompanhante do sujeito durante toda vida acadêmica (além da social), a
incorporação da leitura literária na formação docente junto a meninada deve ser gradual, feliz e leve.
Quanto mais empoderado dessa leitura o educador estiver, mais poderá ofertar a suas crianças
experiências valorativas. Se a ação na escola é no mínimo dual (professor – aluno) ambos devem
interagir para que a dinâmica seja fluida e conduza ao conhecimento. A escola é o espaço onde o
trânsito mais denso do conhecimento circula, de forma sistemática e intencional, então nela também
há de existir espaço para descobertas e traquejos autônomos, onde o professor é bússola e terra
firme e para essa viagem deve está munido de saberes, muitas vezes dispostos em formações
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continuadas como essa proposta pelo Blablablando.

Porém, a criança carece de referências para seu progresso, então objetivando a perspectiva de gerar
pequenos e persistentes leitores, se faz necessário que os professores tenham uma relação especial
com a leitura. Por essa razão o Projeto Blablablando oferta em sua pesquisa extensionista
experiências literárias aos docentes, pois acredita ser essa uma prática dual, onde educador
educando ampliam o vocabulário, a capacidade de interpretação e compreensão do outro, o universo
imaginário, a autoestima, a independência e o empoderamento. “Os livros não substituem as
experiências da vida, mas podem nos ajudar a escolher por quais delas vale a pena lutar”
(CULLINAN, 2001. p. 35).

Considerações Finais

O Projeto Blablablando pesquisa a real contribuição que a leitura e a literatura podem proporcionar na
formação dos professores e, considerado no exposto acima essa colaboração é indiscutível. Em
suma, a leitura abre os horizontes e a literatura possibilita as práticas. A abrangência em originar
aprendizagens é concretizada nas inúmeras vivências nascidas nos contos, a subjetividade
polissêmica contida nos literários induz percepções abundantes que, ao socializadas, produzem
saberes múltiplos.

O profissional docente que cultiva o hábito contínuo dessa prática conduz a resultados geralmente
positivos. O ler torna o sujeito mais competente acadêmica e socialmente

Os questionamentos que ocorreram durante o processo que ainda está ativo no CMEI
concentraram-se sobre a metodologia mais assertiva, a escolha do livro, a intensidade do uso, porém
durante a realização das etapas, naturalmente foram brotando respostas e ajustes, pois os textos
literários são tão amplos, no sentido polissêmico, que alcançam quase uma autoexecução,
fornecendo aos educadores ideias e possibilidades pedagógicas.

Muitos foram os depoimentos dos pedagogos sobre a feliz contribuição que as práticas apresentadas
e propostas por esse Projeto proporcionaram em suas respectivas formações, agregando novos
olhares, renovando hábitos e potencializando a educação do CMEI.

Na resultância das ações do Projeto Blablablando podemos sintetizar a troca dinâmica de saberes e
métodos pedagógicos originados nos diálogos e discussões das rodas de conversa, nas experiências
das contações e das atividades propostas junto às crianças, como também nas feituras em momentos
coletivos de produção e leituras e, nas adaptações propostas pela equipe pedagógica do CMEI sobre
as ações do projeto. Por isso, com muito comprometimento continuaremos blablablando!
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