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 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO MEDIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE 

PERÍODO DE ENSINO REMOTO 

 

Felicia Azevedo Da Costa 1 

Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo2 

 

RESUMO 

O presente artigo relata uma pesquisa que teve como objetivo analisar a contação de histórias 

como mediação para o desenvolvimento do letramento dos discentes no nível III da Educação 

Infantil, pertencentes a uma Escola pública Municipal da cidade de Caicó-RN, durante período 

de ensino remoto. Nesse sentido, a problematização da pesquisa foi guiada pela seguinte 

questão de estudo: De que forma a contação de história contribui para o desenvolvimento do 

letramento na educação infantil? Para atender ao objetivo de investigação e responder à questão 

- fio condutor da pesquisa – o percurso metodológico deste estudo ancorou-se na abordagem de 

pesquisa qualitativa do tipo descritiva (LÜDKE & ANDRÉ, 1986), com utilização de 

observação participante e registros no diário de campo (MINAYO, 2002) como instrumentos 

para a construção dos dados empíricos. Como embasamento teórico se respalda, 

principalmente, em referências básicas como: Abramovich (1997), Benjamin (1994), 

Bettelheim (2009), Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), Luria e Yudovich 

(1985), Soares (2002), Vygotsky (1998; 2001). Os resultados demonstraram a contação de 

histórias como uma prática social que pode se constituir como prática de letramento e também 

como mediação para o desenvolvimento do letramento na Educação Infantil.  

 

Palavras-chave: Contação de história; Letramento; Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

 

The current article reports a research that had as objective to analyze storytelling as mediation 

to the development of literacy in students from Pre-Kindergarten, belonging to the Municipal 

public School of Children Education in Caicó-RN, during the remote teaching period. In this 

regard, the inquiry problematic was guided by the following question of study: In which means 

storytelling contributes to the literacy improvement in early childhood education? To fulfill the 

investigation purpose and answer the question – the driving force of the exploration – the 

methodological path of this study was based on a qualitative research approach of the 

descriptive type (LÜDKE & ANDRÉ, 1986), using participant observation and records in the 

field diary (MINAYO, 2002) as tools to build empirical data. As theoretical basis it is supported, 

mainly, in fundamental references: Abramovich (1997), Benjamin (1994), Bettelheim (2009), 

Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), Luria e Yudovich (1985), Soares (2002), 

Vygotsky (1998; 2001). The results presented storytelling as a social practice where it can 

constitute as literacy experience and also like mediation to the learning development in 

Preschool Education. 

 

Keywords: storytelling; literacy; preschool education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A contação de histórias é uma tradição que existe em vários contextos culturais como 

meio de transmitir sua história, seus valores e princípios, passada para crianças, jovens, adultos 

e idosos. Essa prática também ocupa espaço no âmbito escolar, a qual tem se configurado como 

um recurso didático que contribui para o desenvolvimento de seus ouvintes. Esse trabalho se 

originou nesse contexto de investigação onde as crianças da Educação Infantil são os sujeitos 

da pesquisa.  

A partir de leituras realizadas em Abramovich (1997), Bettelheim (2009) e Zilberman 

(2010), observamos que no contexto da Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica 

responsável pela educação escolar das crianças de 0 a 5 anos (BRASIL, 2006) - a contação de 

histórias tem se constituído como campo propício para o desenvolvimento cognitivo, social e 

emocional das crianças (BETTELHEIM, 2009).  Além disso, se configurado como um 

caminho/meio pelo qual a criança poderá desenvolver habilidades da oralidade, potencializando 

a fala e ressignificando suas narrativas, como também, a sua compreensão de mundo, tanto do 

imaginário como do real. 

Nessa direção, com base nos estudos sobre letramento, identificamos por meio dos 

escritos de Soares (2010, p. 72) que o “letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social”. Partindo dessa compreensão, participar de um 

acontecimento de letramento é interagir socialmente usando a escrita ou interagindo com ela. 

Desse modo, compreendemos que quando as crianças estão em uma atividade de 

contação de histórias, elas estão inseridas em contexto de letramento, tendo em vista que essa 

prática instiga a imaginação, criatividade, oralidade, incentiva o gosto pela leitura, além de 

oportunizar a correlação das histórias contadas a situações do seu cotidiano.  

Diante dessas informações teóricas, construídas a partir de estudos nas disciplinas 

acadêmicas de Educação Infantil (90h), Processo de Alfabetização (60h) e Literatura na 

formação do leitor (90h) enquanto graduanda no curso de Pedagogia - vinculado ao Centro de 

Ensino Superior do Seridó (CERES) que pertence a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), situado na cidade de Caicó/RN - emergiu a curiosidade em desvendar, de forma 

mais concisa, as contribuições da contação de histórias para o desenvolvimento da criança, 
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especialmente, no que concerne ao letramento no âmbito da Educação Infantil durante o Ensino 

Remoto.  

Ademais, a escolha da temática em discussão foi motivada, também, pelas nossas 

vivências no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e no Residência 

Pedagógica3, onde atuamos enquanto bolsista e desenvolvemos projetos/atividades com 

contação de histórias. Todavia, o tema em questão ganhou mais ênfase quando participamos do 

segundo programa supramencionado realizado no contexto da educação remota, em virtude do 

período pandêmico causado pela COVID-19. Essa situação ocasionou medidas preventivas de 

isolamento social, as quais conduziram as escolas a uma nova adaptação de práticas 

pedagógicas, aliar suas atividades às mídias e tecnologias. 

Nesse cenário, os bolsistas do Residência Pedagógica também precisaram reorganizar 

suas atividades no intuito de atender às exigências dessa realidade. Naquele momento, notamos 

dificuldades dos docentes da instituição no que diz respeito ao planejamento e desenvolvimento 

das atividades naquele contexto de ensino atípico. Percebemos, principalmente, dificuldades 

relativas à implementação das estratégias de ensino sobre a contação de histórias para a 

Educação Infantil (crianças de 0 a 3 anos), talvez por falta de formação e informações mais 

fundamentadas sobre esse assunto. O entrave refletia diretamente na dificuldade técnica para 

organizar e realizar a contação de maneira lúdica, bem como a falta de habilidade para usar as 

plataformas e aplicativos disponíveis que auxiliam em interações mais significativas.  

Nessa conjuntura, planejamos e desenvolvemos as intervenções do Residência 

Pedagógica adotando a contação de histórias como meio principal de interação das crianças 

com a escola, com a linguagem, com a prática da oralidade e de produções escritas por meio de 

desenhos. Para tanto, contamos as histórias e utilizamos aplicativos como kinemaster e inshot 

para edição e criação de cenários lúdicos e mágicos, as quais posteriormente, a cada semana, 

eram postadas no grupo de WhatsApp da turma – aplicativo no qual realizamos as interações 

com as crianças durante esse período de Ensino Remoto.  

Essa escolha pela contação de histórias ocorreu, também, porque naquele momento 

problemático para a escola e para as famílias, o Programa Residência Pedagógica, juntamente 

com a escola, deu prioridade a realização de atividades mais lúdicas, com o intuito de promover 

a interação com as crianças. Em vista disso, e entendendo como Miguez (2000, p. 28), “na 

                                                 
3
 Subprojetos financiados pela CAPES, oferecidos no CERES pelo curso Pedagogia e desenvolvidos em escolas 

da rede pública de ensino de Caicó/RN. 
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maioria dos casos, a escola acaba sendo a única fonte de contato da criança com a literatura 

infantil” e/ou com a contação de histórias. Nessa direção, considerando, ainda, que as crianças 

estavam por muito tempo em suas residências sem vínculo presencial com a escola, fomos 

provocadas a desenvolver nossas vivências do Residência Pedagógica tomando a contação de 

histórias como temática central.  

Assim, a partir das experiências vivenciadas durante esse percurso de nossa atuação 

enquanto bolsista do Residência Pedagógica, emergiu o interesse em analisar: De que forma a 

contação de histórias contribui para o desenvolvimento do letramento na educação infantil? 

Essa questão impulsionou a pesquisa que subsidiou a construção deste artigo, a qual teve como 

objetivo analisar a contação de histórias como mediação para o desenvolvimento do letramento 

dos discentes do nível III da Educação Infantil, pertencentes a uma Escola Municipal de 

educação infantil em Caicó- RN, durante período de ensino remoto.  

Desse modo, este trabalho se estrutura a partir das seguintes seções: esta breve 

introdução, seção 1, que delineia como se constituiu o objeto de estudo deste trabalho; seção 2, 

a metodologia, com o intuito de que o leitor conheça a abordagem e instrumentos de pesquisa 

para desenvolvimento do estudo; seção 3 e sua subseção, onde apresentamos a discussão 

analítica e argumentativa sobre o objeto de estudo a partir do arcabouço teórico selecionado 

para subsidiar-nos, com base, também, nos dados empíricos construídos. 

Por fim, a seção que apresenta as considerações finais, que sintetizam as múltiplas 

contribuições da contação de histórias no desenvolvimento das crianças da Educação Infantil e, 

por conseguinte, do letramento. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O estudo se enquadra nos pressupostos de uma pesquisa qualitativa, considerando que 

a educação é um processo histórico que envolve o sujeito, seus pormenores e suas relações e 

construções com o meio em que vive e se relaciona (MINAYO, 2002). Além disso, a 

investigação de campo que norteou a escrita desse trabalho, levou em consideração: 

 

[...] o universo de significados, momentos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais aprofundado das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21).  
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Compreendemos que uma pesquisa necessita de caminhos investigativos, de técnicas e 

instrumentos de coleta de dados com a finalidade de descobertas de novos conhecimentos; por 

essa razão, necessita de uma análise detalhada para que o objetivo a ser estudado seja 

compreendido e alcançado, transformando-se em algo proveitoso para a sociedade. Lüdke e 

André (1986), destacam que “para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto 

entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele.” (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 11). 

A partir dessa premissa, essa proposta de investigação se ancora nos pressupostos da 

pesquisa qualitativa do tipo descritiva. De acordo com Silva e Menezes (2001), esse tipo de 

pesquisa  

visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de levantamento (SILVA E MENEZES, 2001, p. 

21).  

 

Seguindo o direcionamento das autoras, para a construção dos dados de pesquisa foram 

realizadas observações numa turma de 19 crianças que frequentavam o Nível III da Educação 

Infantil, vinculada a uma Escola pública municipal de Educação Infantil situada na cidade de 

Caicó/RN. A referida instituição foi escolhida por ter sido a escola campo do Residência 

Pedagógica, programa no qual estivemos vinculadas durante 18 meses (outubro de 2020 à 

março de 2022). Desse modo, tivemos contato por um período extenso com a turma, podendo 

assim compreender e analisar as contações de histórias e o processo de desenvolvimento de 

letramento das crianças durante o período de ensino remoto. Assim, frente ao contexto de 

pandemia da COVID-19, tendo em vista as medidas preventivas para a não contaminação pelo 

vírus, o ensino remoto emergencial ganhou protagonismo, colocando todas as escolas em uma 

situação desafiadora, nos trilhos da construção de novas formas de ensino e aprendizagem, 

ressignificando as práticas pedagógicas dos professores. Com isso, as atividades do Residência 

Pedagógica tiveram que ser adaptadas – as quais também passaram a ocorrer de maneira remota 

(via aplicativos e plataformas).  

Desse modo, considerando esse cenário de distanciamento, como também, a 

necessidade de uma análise sistemática sobre o objeto de estudo em tela – as análises dos dados 

empíricos, neste trabalho, decorrem de observações de 7 contações de histórias (4 coordenadas 

pela autora deste artigo e 3 coordenadas por outras colegas do grupo as quais também 
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integravam o programa). Assim, a realização das contações de histórias se desenvolveu de 

maneira virtual, tendo como local de postagem o grupo de WhatsApp dos pais, para assim 

atingir o máximo possível de crianças; em seguida, conversávamos com as crianças sobre as 

histórias. Por fim, após interação com as crianças, realizamos anotações no diário de campo 

com o intuito de descrever e analisar de forma completa o fenômeno “A Contação de Histórias 

como Mediação para o Desenvolvimento do Letramento na Educação Infantil durante o período 

de Ensino Remoto”. 

Ao optar pela perspectiva da pesquisa qualitativa, compreendemos que a observação 

pode ser considerada como uma técnica pela qual conseguimos construir impressões e registrar 

minuciosamente um determinado fenômeno, seja através de um contato direto com o contexto 

observado ou, como especifica Belei et al. (2008), através de equipamentos como: gravadores, 

microcomputador, câmeras de vídeo, etc.    

Ao realizar a observação em mídias, o pesquisador descobre novos caminhos a serem 

trilhados. A prática de observar e interpretar os dados necessários não consiste apenas em ver 

os fatos e gestos nas mídias, mas também em analisar o cenário relacionado com o ambiente de 

pesquisa e o referencial teórico (BELEI et al., 2008).  

Com base nesses pressupostos, de um modo geral, a pesquisa ocorreu a partir de 

procedimentos técnicos e metodológicos bem definidos visando fornecer subsídios necessários 

na busca de respostas para o objeto de estudo considerando as etapas descritas na Figura 1, que 

segue: 

Figura 1: 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2022. 

    
Levantamento 
Bibliográfico  

Planejamento das 
intervenções  

Realização das 
intervenções e 
observações  

Sistematização 
dos dados no 
Diário de Campo  Análise dos dados  

Escrita do 
trabalho  
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Posto isso, é importante salientar que os dados empíricos foram construídos, 

principalmente, por meio das gravações das falas das crianças após as contações das histórias. 

A análise dos dados foi realizada considerando preceitos bakhtinianos ao se remeter à análise 

do discurso, cuja “palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou vivencial.” (BAKHTIN e VOLOCHINOV, 2006, p. 96). Dessa maneira, a análise dos dados 

tem como base a perspectiva da teoria enunciativo-discursiva bakhtiniana, que opta pela 

conjectura de aspectos históricos e sociais da linguagem que, consequentemente, relacionam as 

atividades do sujeito em situações e práticas discursivas, mediadas não só pela oralidade, mas 

também pela leitura e pela escrita (BAKHTIN e VOLOCHINOV, 2006).  

Assim, considerando que na teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin a enunciação é 

sempre o objeto de análise, e tomando como base Brait (2006), o trabalho com os dados 

empíricos (enunciação – falas das crianças) foi realizado de forma analítica e interpretativa a 

partir de um conjunto de ações nas quais foram esmiuçadas e interpretadas as enunciações das 

crianças, a partir das contações de histórias que ultrapassaram a materialidade linguística 

(BRAIT, 2006). 

Neste cenário, a gravação e a transcrição foram ferramentas imprescindíveis, pois 

permitiram revisitar os eventos que não se repetiram e cada vivência das histórias serem 

reproduzidas. Além disso, como destaca Bakhtin (2006), o discurso enunciativo deve ser 

analisado a partir da esfera social em que se insere, considerando a assimetria entre os 

interlocutores, incluindo ou não o próprio pesquisador, no contexto direto e indireto. 

Vygotsky, em sua obra A formação social da mente, trata com detalhes da formação da 

mente a partir das interações sociais, mostrando que, assim como identifica Bakhtin, a função 

principal da linguagem não é a expressão, mas sim a comunicação. Bakhtin e Vygotsky seguem 

uma mesma linha teórica afirmando que a fala determina e orienta a organização da mente, 

dando a ela condições de tomar consciência de si própria em um movimento de reflexão. Assim, 

a palavra torna-se o “material semiótico da vida interior, da consciência (discurso interior).” 

(BAKHTIN, 2006, p. 37).  

Levando em consideração essas premissas, as análises empreendidas a partir dos dados 

empíricos consideram a enunciação como o papel social das histórias e como mediadoras/ 

interlocutoras no desenvolvimento do letramento das crianças.  
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3 A CRIANÇA, A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E O DESENVOLVIMENTO DO 

LETRAMENTO 

 

De acordo com Zilberman (2010), a proximidade entre o leitor e o texto na forma de 

livro, motiva o interesse e induz à leitura, mesmo em pessoas não alfabetizadas. A atração ao 

livro se forma pelas ilustrações e cria a curiosidade em saber decifrar a escrita. É a partir dessa 

perspectiva que se constituiu este estudo, visto que, as crianças de 3 anos de idade, ainda não 

têm o domínio da leitura propriamente dita – mas, conseguem adentrar nesse mundo através 

das contações de histórias, aqui consideradas como um signo/linguagem. 

Vygotsky (2001) afirmou ser a linguagem um signo mediador por excelência, pois ela 

carrega em si os conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana. De acordo com 

Luria e Yudovich (1985), é a linguagem circunstanciada pelo adulto, por meio das nomeações, 

definições, associações e relações que intervém no processo de desenvolvimento da criança 

desde os primeiros meses de vida, pois a partir de “todo este processo da transmissão do saber 

e da formação de conceitos, que é a maneira básica com que o adulto influi na criança, constitui 

o processo central do desenvolvimento intelectual infantil.” (LURIA E YUDOVICH, 1985, 

p.11). Os autores afirmam, ainda, que a palavra é “um fator excepcional que dá forma à 

atividade mental, aperfeiçoando o reflexo da realidade e criando novas formas de atenção, de 

memória e de imaginação, de pensamento e de ação.” (LURIA E YUDOVICH, 1985, p. 11).  

Esses pressupostos teóricos destacados ancoram-se na Teoria Histórico-Cultural, que 

defende a formação das capacidades especificamente humanas dependente não apenas das 

condições biológicas que o sujeito traz ao nascer, mas determinantemente, das condições de 

vida e educação que terá desde bem pequenos. Desse modo, os indivíduos apropriam-se de 

formas sofisticadas de relação com o mundo e desenvolvem as funções psíquicas superiores 

humanas através das relações mediatizadas por instrumentos (objetos), signos e relações 

humanas que vivenciam desde o seu nascimento. Neste processo, Vygotsky (2009) destaca a 

importância dos estímulos-meio, uma vez que o signo e o modo como será empregado serão 

determinantes. Logo, segundo o autor, com ajuda dos signos o homem modifica a própria 

estrutura natural e condiciona os processos de desenvolvimento de sua conduta superior.  

Outro aspecto teórico que subsidiou a nossa proposta de investigação diz respeito à 

imaginação, visto que, é uma capacidade psíquica desenvolvida de acordo com as condições de 

educação oportunizadas ao sujeito desde bem pequeno. Vygotsky (1999) afirma que a 
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linguagem e a vida da criança estão a serviço do desenvolvimento da imaginação, vista como 

um sistema psicológico, e que tal processo está ligado à comunicação da criança com aqueles 

que a rodeiam e a forma de atividade coletiva social em que ela está inserida.  

Observando os preceitos Vygotskyanos, a imaginação humana envolve um vasto 

processo de desenvolvimento cultural e social, assim, compreendemos que a imaginação 

participa da constituição dos processos funcionais ou processos psíquicos superiores; não nasce 

com o sujeito, mas desenvolve-se durante a vida. Tendo por base essa ideia, a imaginação, nesse 

caso, é um meio de ampliação da experiência de um indivíduo, visto que, as crianças 

reproduzem o que elas veem e escutam ao seu redor, inclusive as situações, imagens e relatos 

fantasiosos são retirados da realidade objetiva. 

Com base nas ideias de Vygotsky (1999), podemos afirmar que conforme a criança 

cresce e se envolve em relações sociais que incrementam sua experiência, a imaginação se apoia 

nesse processo experiencial e se enriquece das vivências proporcionadas; assim, suas produções 

refletem essa realidade. Por isso, a criança precisa ter um espaço oportuno para vivenciar 

experiências, sendo a escola um dos ambientes ideais para tais conquistas. Dessa maneira, 

quando propiciamos às crianças condições de ensino e aprendizagem a partir de contações de 

histórias, criamos possibilidades para que elas compreendam e interpretem os determinantes 

sociais que estão incorporados no seu contexto cultural. 

Quanto a essa questão, Abramovich (1997) se posiciona dizendo: 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, 

muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e 

ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de 

compreensão de mundo... O primeiro contato da criança com um texto é feito 

oralmente, através da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos de 

fada, trechos da bíblia, histórias inventadas (tendo os pais ou as crianças como 

personagens), livros atuais e curtinhos, poemas sonoros e outros mais […] 

(ABRAMOVICH, 1997, p. 16-17).  

 

A autora, alega ainda, que ler e contar histórias é suscitar o imaginário, ter curiosidade 

para ser respondida em meio a tantas perguntas, encontrar outras ideias para resolver os 

conflitos das personagens, possibilitar a vivência de impasses de nossa sociedade e conhecer 

possibilidades de soluções; é se identificar com algumas características das personagens e, 

assim, iniciar um processo de criação de sua própria identidade (ABRAMOVICH, 1997). 
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Em análise à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no que concerne às orientações 

para a Educação Infantil, a prática literária se mostra mais presente nos campos: escuta, fala, 

pensamento e imaginação - pontuando a importância de: 

 

[...] promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, 

potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, 

na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas 

individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens 

que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um 

grupo social (BRASIL, 2018, p. 42).  

 

O documento define, ainda, que para as crianças de até 5 anos de idade, essa prática 

estabelece o contato dos alunos com diferentes gêneros textuais (contos, fábulas, poemas, 

cordéis e histórias), propiciando o desenvolvimento da capacidade de leitura. Além disso, tal 

contato estimula a imaginação das crianças e amplia o conhecimento acerca do mundo. Além 

disso, o documento destaca como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na 

Educação Infantil, “conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.” (BRASIL, 2018. p. 38). 

Esses destaques teóricos feitos até aqui têm como objetivo elucidar a importância da 

literatura infantil e, por conseguinte, das contações de histórias para o desenvolvimento infantil. 

Sobre isso, Walter Benjamin já alertava sobre o cuidado para a arte de narrar não ser extinta. A 

preocupação do autor era resultado das suas observações sobre o fim das narrativas que, 

segundo ele, está ligada à pobreza de experiências e ao atrofiamento da memória. Benjamin 

afirma que a extinção da arte de narrar é resultado dos dados colhidos no cotidiano, ou, “quando 

se pede num grupo que alguém narre alguma coisa o embaraço se generaliza. É como se 

estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inviolável: a faculdade de 

intercambiar experiências.” (BENJAMIN, 1994, p. 198). Para o filósofo, “a experiência que 

passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores.” (BENJAMIN, 1994, p. 

198).  

Além disso, o autor asseverava a contribuição da narrativa para os processos formativos 

vividos pelo homem, enfatizando que ela “tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma 

dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 

sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

Apesar do autor está se referindo às narrativas tradicionais que estavam desaparecendo em 
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razão do crescimento da modernidade, remete-nos a refletir também, sobre as contações de 

histórias infantis no contexto atual – já que, estamos vivendo um momento em que as crianças 

estão muito ligadas ao mundo da tecnologia, dos jogos digitais e, assim como Benjamin afirma 

num certo sentido, a narração “é uma forma artesanal de comunicação.” (BENJAMIN, 1994, 

p. 205). 

Os aportes teóricos delineados, permitem-nos analisar que a contação de histórias está 

entrelaçada a aspectos culturais e sociais, como também à linguagem lúdica, por isso, enquanto 

professores, precisamos aproximar a literatura do universo da criança.  Além desses aspectos, 

consideramos a literatura e a contação de histórias um produto social, visto que, como diz Freire 

(2008, p. 9), “a leitura do mundo, precede a leitura da palavra” - é por meio do contato com o 

mundo que a criança constrói inicialmente seus símbolos e significados próprios, e depois os 

constrói socialmente. Nesse sentido, antes de ler a palavra, a criança já vivenciou diversas 

leituras do mundo. Considerando a ideia de Freire (1989) existe uma relação mútua entre a 

leitura do mundo e a leitura da palavra, entre a linguagem e o contexto, ou seja, a realidade 

vivida é a base para qualquer construção de conhecimento. Como o autor destaca “aprender a 

ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu 

contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula 

linguagem e realidade” (FREIRE, 1989, p. 7).  

Nessa mesma direção, vemos que os estudos sobre letramento remetem à perspectiva 

sobre a prática social da escrita. Segundo Soares (2010, p. 21), “letrar é mais que alfabetizar, é 

ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam 

parte da vida do aluno”. Em vista disso, é importante inserir o aluno em diversas situações de 

práticas de leitura e de escrita, a fim de fazê-lo compreender o mundo a sua volta, estimulando 

sua criatividade e lhe dando possibilidades de se expressar, evitando que se tornem apenas 

analfabetos funcionais, onde a leitura e a escrita não servem na íntegra para viabilizar o 

desenvolvimento do indivíduo dentro de um contexto social. 

A autora afirma, ainda, que: 

Indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da leitura e da escrita e, 

portanto, têm habilidades e atitudes necessárias para uma participação viva e 

competente em situações em que práticas de leitura e/ou escrita têm uma 

função essencial, mantêm com os outros e com o mundo que os cerca formas 

de interação, atitudes, competências discursivas e cognitivas que lhes 

conferem um determinado e diferenciadas estadas ou condição em uma 

sociedade letrada (SOARES, 2010, p. 146).  
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Coadunando com a autora supracitada, Kleiman (2005, p. 33) nos remete a compreender 

que o letramento não é um método, mas um envolvimento com o mundo da leitura e da escrita. 

Não é alfabetização, mas a inclui. Com isso, trazer o livro de literatura infantil para o processo 

de letramento não significa usar o livro meramente para a produção de atividades didáticas, 

mas, proporcionar momentos lúdicos de contação, leitura ou escrita. Vale ressaltar, que antes 

de saber ler, a criança já pode conhecer – se lhe são contadas histórias, recitados poemas, 

entoadas cantigas. Este é um dado importante quando se pensa no desenvolvimento do 

letramento, na formação de leitores, sobretudo, na Educação Infantil.  

Neste âmbito, as crianças ainda não estão alfabetizadas e a literatura infantil tem sido 

utilizada a partir da contação de histórias, as quais se tornam uma das mais importantes agências 

de letramento. No espaço da contação de histórias, a maioria das crianças pode entrar em 

contato com uma gama de informações, diversas situações da vida, utilizar a linguagem para 

relacionar-se com as pessoas, expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem 

como, refletir, questionar diante de outras pessoas e reconhecer a funcionalidade da leitura e da 

escrita.  

Diante do exposto, compreendendo a literatura infantil enquanto linguagem/signo, 

despertamos a curiosidade de analisar a importância da contação de histórias para o 

desenvolvimento do letramento das crianças na Educação Infantil no contexto do Ensino 

Remoto. Sob esse objetivo, foram analisados os desafios e contribuições das contações de 

histórias para o desenvolvimento do letramento em uma sala de aula de nível III da Educação 

Infantil. Em vista disso, é dado o destaque à contação de histórias na instituição escolar, que 

ocorre de forma mais sistemática, explorando as potencialidades da linguagem, da palavra e da 

escrita, construindo uma ponte entre o mundo imaginário das crianças, o contexto social e 

cultural, assim como a linguagem.  

Além disso, o caráter lúdico presente na contação de histórias é o atrativo fundamental 

para que as crianças interajam de maneira prazerosa com o mundo da escrita sistematizada. 

Portanto, partimos da visão de que a literatura infantil apresenta à criança variadas histórias, 

com contextos/ambientes e situações diversificadas, diferentes emoções vividas pelos 

personagens; por isso, a importância de supervalorizar a literatura infantil (seja em casa ou na 

escola).  
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3.1 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO ELEMENTO MEDIADOR 

 

As análises decorrentes dos registros realizados evidenciaram que as contações de 

histórias ocorriam naquele âmbito apenas para preencher uma lacuna, ou seja, para cumprir a 

obrigatoriedade de manter o contato da criança com a escola durante o período de Ensino 

Remoto. Nesse sentido, identificamos uma desvalorização no que concerne a contação de 

histórias para as crianças do nível III, na escola campo de pesquisa. Além disso, observamos 

dificuldades da professora em utilizar ferramentas tecnológicas como subsídios para 

sistematizar as contações de histórias, como por exemplo, o KineMaster – aplicativo que 

permite a criação de vídeos e a combinação dos vídeos e imagens com efeitos visuais e de áudio. 

Além dessas observações, considerando a realidade de um mundo globalizado e 

moderno, onde tempo, espaço e comunicação se movimentam velozmente por meio das 

tecnologias, considerando ainda, naquele momento, o contexto atípico ocasionado pela 

pandemia – desenvolvemos o nosso projeto interventivo sobre contação de história de maneira 

virtual, como já descrito anteriormente. Nessa conjuntura, ancoramos o planejamento das 

intervenções nas ideias de Abramovich (1997) quando diz que os livros de literatura infantil 

são: 

[...] sobretudo experiências de olhar … de olhar múltiplo, pois se vê com os 

olhos do autor e do olhar/ leitor, ambos enxergando o mundo e as personagens 

de modo diferente, conforme percebem esse mundo…e é tão bom saborear e 

detectar tanta coisa que nos cerca usando este instrumento nosso tão primeiro, 

tão denotador de tudo: a visão. Talvez seja um jeito de não formar míopes 

mentais... (ABRAMOVICH, 1997, p. 33).  

 

Nesse sentido, as experiências que integraram as tecnologias às contações de histórias 

serviram como subsídios para as análises deste tópico. Procuramos fornecer ao leitor desse 

trabalho instrumentalização para analisar os desafios e contribuições das contações de histórias 

como mediação no desenvolvimento do letramento em uma sala de aula de nível III da 

Educação Infantil, no modelo de ensino remoto. Além disso, ressaltamos que não é intenção 

propor substituição de contador x espectador de histórias por exibições de vídeos, mas suscitar 

reflexões que favoreçam o enriquecimento de estratégias de novas vivências quanto à contação 

de histórias e também de atividades pedagógicas que podem favorecer o desenvolvimento de 

letramento com as crianças da Educação Infantil.  

Logo, as tecnologias se configuram, no contexto de estudo, como instrumento de 

mediação – uma linguagem que, como diz Vygotsky (2001), por meio dela as funções mentais 
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superiores são socialmente formuladas e culturalmente transmitidas, por conseguinte, o 

letramento. Segundo o autor "[...] a principal função da linguagem é a de intercâmbio social: é 

para se comunicar com seus semelhantes que o homem cria e utiliza os sistemas de linguagens" 

(VYGOTSKY, 2001, p. 42). Além disso, partimos da ideia da teoria histórico-cultural de que 

o conhecimento socialmente produzido não é uma atividade unicamente individual; passa, 

necessariamente, pela mediação do outro ou dos instrumentos/signos a qual, no interior das 

relações sociais, ocorre de forma dialética. Assim, as tecnologias aparecem aqui como 

possibilidades de articular diversas linguagens (texto, som, imagem, animação), de forma 

diversificada e versátil, enquanto importante papel como instrumento de mediação entre o 

indivíduo e o mundo letrado. 

Vygotsky (2021) esclarece, ainda, que o desenvolvimento da linguagem implica o 

desenvolvimento da imaginação, ou seja, fornece os conceitos e as formas de organização do 

real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Nesse sentido, 

entendendo tanto as tecnologias como as contações de história como uma linguagem – 

inferimos que elas são elementos mediadores que podem favorecer o desenvolvimento do 

letramento na vida das crianças. Destarte, as análises que seguem destacam alguns momentos 

da empiria com o objetivo de provocar o debate sobre os desafios da utilização das tecnologias 

nas contações de histórias, mas também, a abertura que esses recursos podem possibilitar a 

exploração de histórias de maneira virtual, apontando para rupturas de estratégias mecânicas de 

contação de histórias e suscitar a reflexão sobre novos caminhos, que poderão entre outras 

habilidades/saberes colaborar para o desenvolvimento do letramento das crianças da Educação 

Infantil.  

Inicialmente, destacamos a primeira experiência que foi Menina bonita do laço de fita, 

escrita por Ana Maria Machado (1986) , a qual instiga o pensamento sobre diversidade, 

especificamente sobre etnia. Desse modo, buscamos suscitar reflexões sobre a 

representatividade, identidade, como também, estimular o protagonismo das crianças. A partir 

da contação da história, posteriormente, foram lançadas algumas perguntas para estimular a 

reflexão nas crianças. As falas foram gravadas através de áudios em grupo de WhatsApp e, por 

conseguinte, transcritos para diário de campo.  A seguir alguns excertos das falas das crianças, 

relacionada a pergunta: Qual sua cor de pele? Você gosta dela?  

Criança A: Eu gosto da minha cor de pele é morena, parece com a da minha 

família.  
Criança B: Eu gosto da minha cor, minha mãe e meu pai são da minha cor, 

por isso sou assim. 
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Criança C: Eu sou branca, mas gosto de todos os meus colegas.  

Criança D: Eu acho que sou misturado com meus pais, minha mãe é branca 

clara e meu pai moreno, aí eu sai café com leite. 

Criança E: Gosto de todo mundo, mamãe diz que tenho que respeitar todos, 

pois eu sou branca e Lucas meu irmão é já mais escuro, ela disse que é por 

causa que a família é toda misturada (DIÁRIO DE CAMPO, 2021, p. 3). 

 

 Na história contada, o coelho branco admira a menina preta que mora ao lado e diz que 

quer ser como ela ou ter uma filha que seja parecida com a vizinha. Ele pergunta para ela o que 

ela fez para ser preta e ela, como toda boa criança, inventa conselhos e dicas mirabolantes para 

que o coelho se pareça com ela: tomar café, comer jabuticaba ou mergulhar num balde de tinta 

preta; obviamente nada disso dá certo. A mãe da menina intervém e explica ao bicho que a 

gente acaba sendo parecido com nossos familiares. O coelho se dá conta, então, que para ter 

uma filha da cor da menina bonita do laço de fita, terá de se casar com uma coelha preta, pois 

na família dele só havia coelhos brancos. Ele se casa e tem filhotes de todas as cores. 

Levando em consideração esse enredo da história e analisando as falas das crianças, 

reconhecemos que mesmo sendo crianças de 3 anos, elas expõem de forma clara que têm 

consciência de que a cor de sua pele são oriundas de suas famílias. Diante disso, vale salientar 

a perspectiva de Bakhtin sobre a enunciação-discursiva, quando declara que a voz se identifica 

com opinião, ideia, ponto de vista e postura ideológica (BAKHTIN, 2006, p. 140). No mundo 

de Bakhtin a palavra chega ao contexto do falante a partir de outro contexto, cheia de sentidos 

alheios; seu próprio pensamento a encontra já povoada (BAKHTIN, 2006, p. 295).  

Assim, sobre os sentidos dos discursos das crianças - elas evidenciam compreensão de 

que as identidades não se constituem isoladas, elas são, antes de tudo, compartilhadas. Ademais, 

quando a criança C profere “eu sou branca, mas gosto de todos os meus colegas” – representa 

uma multiplicidade de vozes: vozes negras exigindo seus direitos; vozes brancas e/ou negras 

que se mostram solidárias na construção de respeito às diferenças.  

Esses aspectos analisados com base nessa primeira experiência, remetem-nos a observar 

que as contações de histórias podem ser entendidas como um sistema simbólico que faz a 

mediação da criança com o mundo, e, por assim dizer, um sistema de representação simbólica 

da realidade. Vygotsky esclarece que: 

 

[...] O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 

fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 

instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior 

as novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o 

termo função psicológica superior, ou comportamento superior com referência 
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à combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica 

(VYGOTSKY, 1998, p. 73). 

 

Esse trecho extraído da obra do autor, pode nos ajudar a compreender que ao entrar em 

contato com o código escrito através da contação de histórias, a criança passa a internalizar as 

representações do mundo, criando compreensões próprias, assim como a fala interna ou o 

pensamento verbal, causando um impacto positivo e, por conseguinte, letramentos. Por outro 

lado, as contações de histórias se constituem como meios pelos quais as crianças podem 

manifestar o conhecimento prévio das historinhas, como também, transmitir o que já sabem 

para os outros.  

Outra experiência que selecionamos para análise nesse trabalho foi O pássaro e os 

medos, autoria de Luís Norberto Pascoal e Isabela Pascoal Becker (2020). Esta obra retrata a 

história de um pássaro que ajuda os animais da floresta a superarem seus medos, seja de sombra, 

trovões ou de escuro. De forma reflexiva, os autores levam os leitores a pensarem os medos 

como uma superação - que algo diferente está por vir, mas que nem sempre é ruim. A partir da 

contação dessa história o objetivo foi observar a compreensão das crianças sobre o medo e, com 

essa intenção perguntamos: Vocês têm medo de alguma coisa? De que vocês têm medo?  

Criança A: Sim, do escuro, mas agora não vou ter mais, igual o passarinho 

disse.  

Criança B: Sim, eu tenho vários medos, mas agora não vou ter mais não. 

Criança C: Muitos, mas quando tiver chamo minha mãe ou meu pai, para 

ajudar. 

Criança D: Claro eu sou criança, mas corro pra perto de meu pai quando tenho. 

Criança E: Sim, de cobra ela morde a gente. 

Criança F: Sim tia, do morcego que fica no meu telhado, mas mamãe disse 

que não era pra ter porque ali é a casa dele, aí o medo às vezes passa (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2021, p. 5).  

 

As falas das crianças refletem o enredo da história, visto que na narração que elas 

ouviram havia uma onça que estava com medo de uma chuva forte que passava, mas não 

assumia por ser considerada destemida. Dessa forma, o pássaro diz que o trovão é apenas um 

aviso para que fiquemos no nosso lugar de proteção. Em outra parte da história aparece uma 

coruja com medo da escuridão da noite, da mesma forma, o pássaro aconselhou, dizendo que o 

escuro não nos deixa ver, por isso ficamos com medo e acabamos vendo sombras que 

imaginamos e assim aparecem os vários medos que acontecem quando estamos à noite na 

floresta: de ficar sozinho, de voar ou de pular de um tronco grande. A partir dos medos que 

vários animais tinham, a onça propõe que eles se juntem, pois assim ninguém sentiria mais 



21 

 

 

 

medo. Por fim, o pássaro disse a todos: “sentir vergonha dos nossos medos não é preciso, sabem 

por quê? porque toda coragem nasce de um medo. E coragem é uma força positiva, incrível de 

sentir.” (BECKER e PASCOAL, 2020, p. 15).  

Observando esse enredo e as falas supracitadas do diálogo com as crianças, após a 

contação dessa história, analisamos que elas colocam como tema central de suas reflexões o 

medo. Desse modo, com base em pressupostos Bakhtinianos, revela- se um dos elementos 

axiológicos que permeia o universo infantil – mas não restrito a essa faixa etária, visto que 

atinge, inclusive, os adultos. Além disso, os excertos das falas das crianças nos mostram que a 

linguagem não se efetiva por meio de palavras isoladas em suas significações, mas, através de 

enunciados de sentido concreto realizados em condições reais da comunicação verbal. Em 

situações pedagógicas de letramento a palavra não está separada da realidade, pois “a palavra 

significante vive fora dela mesma, isto é, vive de sua direção para o exterior” (BAKHTIN, 

2006, p. 152). 

Conforme podemos observar, as crianças demonstram certa familiaridade com a 

temática discutida, isso porque “o discurso nasce no diálogo como sua réplica viva, forma-se 

na mútua orientação dialógica do discurso de outrem no interior do objeto.” (BAKHTIN, 2006, 

p.  88-89). Nesse sentido, apesar de não saberem ler e escrever, compreendem e interpretam, 

principalmente, conseguem relacionar ao seu ambiente social. Segundo Soares (2010, p. 21), 

“letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e 

a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno.” 

Compreendemos que o letramento se constitui na vida da criança desde o seu contexto 

familiar, pois quando as crianças chegam na escola, muitas vezes têm interagido socialmente 

com a escrita no seu meio de convivência, ouvindo uma história lida pelo adulto, assistindo TV 

ou mesmo ouvindo os adultos a sua volta. Por isso, quando as situações de ensino e 

aprendizagem em sala de aula se relacionam com aspectos da vida social da criança - ganham 

ainda mais significado, pois elas conseguem fazer uma correlação mais efetiva, e esse vínculo 

do processo de ensino e aprendizagem na escola com o ambiente social da criança fora dela 

pode ser efetuado através das histórias contadas em sala de aula. Como ressalta Rodrigues 

(2005), ao falar sobre essa importância de as histórias ter relação com a vida real do ouvinte: 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 

trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 

tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 

ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor.  Os 

fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos 
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e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real 

(RODRIGUES, 2005, p. 4). 

 

Nesse viés, compreendemos a literatura como uma alternativa de letramento, visto que 

a contação de histórias é uma atividade potencialmente fomentadora da inserção da literatura 

na vida das crianças, semeando, assim, caminhos possíveis na formação leitora destes 

partícipes. Todavia, é importante destacar que também existem muitas crianças advindas de 

famílias que não fazem o uso pleno de um desenvolvimento linguístico, ou seja, estas não 

participam de várias práticas de letramento, relegando este importante papel apenas à escola. 

Com isso, o espaço escolar torna-se responsável por oferecer a essas crianças a oportunidade 

de participarem ativamente no mundo letrado.  

Por fim, tendo em vista que este trabalho se trata de um artigo, fizemos algumas escolhas 

para análise das experiências realizadas. Desse modo, destacamos, ainda, a contação da história 

A boca do sapo, escrita por Eliardo França e Mary França (1999). A narrativa se passa em uma 

lagoa, que tem como moradores um sapo, uma abelha, uma borboleta, uma minhoca e uma 

mosca; os bichos falavam que o sapo tinha uma boca grande, porém, com vergonha, o sapo 

omitia essa sua característica. Um dia, seus companheiros lançaram um desafio: quem 

conseguisse apagar todas as velas de um bolo enorme poderia comê-lo por completo. Foi nesse 

momento que o sapo perdeu a vergonha e mostrou sua boca grande apagando as velas e 

comendo o bolo. Assim, os outros animais ficaram felizes pelo sapo finalmente aceitar suas 

características, e dessa forma comemoraram em conjunto. Os autores buscam em suas 

entrelinhas mostrar que todos somos iguais apesar das diferenças individuais. A partir da 

contação dessa história, na intenção de analisar como as crianças se veem, se elas aceitam suas 

próprias características, lançamos a seguinte pergunta para elas pensarem e se posicionarem: O 

que você mais admira em si mesmo, que lhe faz singular?  

Criança A: Meu cabelo cacheado. 

Criança B:Meus olhos azuis.  

Criança C: Meu nariz pequenininho.  

Criança D: Meu cabelo liso e cacheado. 

Criança E:Tenho umas bolinhas no meu rosto (DIÁRIO DE CAMPO, 2021, 

p.12). 

 

Essas falas das crianças nos conduzem a analisarmos suas subjetividades relacionadas a 

suas identidades, onde podemos observar que elas demonstram uma imagem positiva de si 

mesmas. Para Vygotsky, a subjetividade se dá nas e pelas relações sociais pelas mediações na 

linguagem no campo das relações intersubjetivas, ou seja, a subjetividade do indivíduo se dá a 
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nível das relações deste com o outro. Para Amarilha (1997), a linguagem e os enredos literários 

proporcionam à criança a possibilidade de sucesso em duas dimensões:  

Uma, que é a subjetiva, a criança pode viver no livro aquilo que mais lhe atrai, 

sem receio de ser assistida, principalmente, por um adulto e pode lidar com 

seus problemas em tempos e espaços que são todos seus; por outro lado, 

mantém-se relacionada ao real, ela tem consciência de que não deixa de ser 

leitor. Essa duplicidade de atividade intelectual familiariza a criança com o 

simbólico e com suas possibilidades intelectuais dando-lhe, portanto, 

autoestima e identidade psicológica e social (AMARILHA, 1997, p. 55). 

 

Além disso, leva-se em consideração que a palavra está sempre carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial (BAKHTIN, 2006, p. 95). Seguindo o 

raciocínio dos autores destacados e os excertos das falas das crianças após a contação da 

história, podemos dizer que em cada criança (pessoa) há um potencial de sentido que necessita 

ser desvendado. E, desse modo, as contações de histórias são importantes porque estão 

impregnadas de sentidos, conteúdos sociais e afetivos que possibilitam às crianças construir sua 

subjetividade a partir do que elas lhe revelam.  

Ademais, consideramos que as contações de histórias podem ser revelações de um 

espaço no qual os valores fundamentais de uma dada sociedade se explicitam e se confrontam. 

Nesta lógica, a BNCC se remete aos direitos de aprendizagem na Educação Infantil – 

destacando o desenvolvimento da habilidade conviver - que está relacionada ao fato de a criança 

ampliar o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre 

as pessoas. Além disso, estabelece o direito de aprendizagem conhecer-se que está relacionado 

a: 

Construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 

escolar e em seu contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2018, p. 8). 

 

Consideramos que esses direitos possam ser assegurados a partir de diversas situações 

de aprendizagem, inclusive as contações de histórias, que como demonstrado acima, podem 

suscitar às crianças pensar sobre si mesmas, sobre seus pares e aspectos de sua realidade. Para 

isso, o professor precisa criar diferentes estratégias lúdicas que valorizem o aprendizado sem 

perder a diversão. No contexto da nossa experiência, como já delineado, utilizamos a contação 

de histórias com auxílio das tecnologias. Selecionamos esta opção pelo fato de acreditarmos, 

como Vygotsky, que o faz de conta é uma atividade importante para o desenvolvimento 

cognitivo da criança, “pois exercita no plano da imaginação, a capacidade de planejar, imaginar 
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situações lúdicas, os seus conteúdos e as regras inerentes a cada situação” (VYGOTSKY, 1998, 

p. 124). 

A partir dos destaques das crianças após a contação da história A boca do sapo, 

observamos que elas interagiram falando sobre si com autenticidade e protagonismo. Além 

disso, com base em Kleiman (1995), entende-se que uma criança que compreende quando o 

adulto lhe diz: 

Olha o que a fada madrinha trouxe hoje! está fazendo uma relação com um 

texto escrito, o conto de fadas: assim, ela está participando de um evento de 

letramento (porque já participou de outros, como o de ouvir uma historinha 

antes de dormir); também está aprendendo uma prática discursiva letrada, e, 

portanto, essa criança pode ser considerada letrada, mesmo que ainda não 

saiba ler e escrever (KLEIMAN, 1995, p. 18). 

 

Logo, a partir das experiências empíricas apresentadas nesse tópico, analisamos que 

mesmo as crianças participantes não sabendo ler, as histórias como prática social de letramento 

se mostraram como subsídios que permitem desvelar novas formas de interagir e agir com o 

mundo, visto que permitem vivenciar de modos diferentes os espaços nos quais elas vivem. 

Com isso, pode-se afirmar que as contações de histórias podem promover o desenvolvimento 

das crianças da Educação Infantil não somente no sentido do letramento, incorporando o gosto 

pela leitura e escrita, mas também em um sentido mais amplo, relacionado ao conhecimento de 

mundo, da sociedade na qual estão inseridas e, também, sobre si próprias. Portanto, são 

incitadas possibilidades de se expressar, evitando que se tornem apenas analfabetos funcionais, 

quando a leitura e a escrita não servem para o protagonismo dentro de um contexto social.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos realizados neste trabalho, por meio da pesquisa no campo empírico e 

levantamento bibliográfico, trouxeram informações pertinentes quanto à prática pedagógica da 

contação de histórias na Educação Infantil, destacando-se o desenvolvimento do letramento em 

uma sala de aula de nível III da Educação Infantil. Ressalta-se o papel mediador das histórias 

em estimular a criança a conhecer-se e a situar-se no meio em que vive por meio da experiência, 

do conhecimento e das habilidades gerais que as contações de histórias podem suscitar. 

No entanto, a prática pedagógica isolada não consegue abarcar todo este processo, deve 

haver consonância entre qualificação profissional e condições favoráveis de trabalho, incluindo 

o resgate das tradições orais, como bem enfatizava Walter Benjamim (1994). Além disso, por 
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se tratar de uma experiência realizada no período de ensino remoto, foi perceptível observar a 

tecnologia como elemento primordial para proporcionar as múltiplas possibilidades de escolhas 

para interação com as crianças. No entanto, verificamos a falta de domínio dos professores da 

escola campo onde realizamos nossas experiências - em usar as tecnologias - para incorporar 

as contações de histórias na prática pedagógica com as crianças.  

Contudo, as nossas intervenções utilizando as tecnologias para as contações de histórias, 

mostraram que apesar de existirem dificuldades para planejamento e execução de atividades, as 

tecnologias se configuram como um instrumento/linguagem poderosa de mediação/interação 

escola-aluno. Outrossim, a contação de histórias, como reiterado ao longo desse trabalho, é uma 

forma de linguagem/signo que favorece às crianças novas relações com o mundo e com as 

outras pessoas, a autovalorização e, ao mesmo tempo, possibilita a elas se reconhecerem como 

seres individuais, sociais e culturais. 

Logo, a investigação que respaldou a elaboração deste trabalho, foi essencial para 

compreendermos que a contação de história não é uma prática que ocorre individualmente, mas 

em grupo, ou seja, socialmente. Desse modo, é uma prática social e, por conseguinte, uma 

prática de letramento, porque promove condições de compreensão das informações contidas 

nos instrumentos que produzem o letramento, tais como: oralidade, possibilidades de análise, 

melhor leitura de mundo e transformação dessa leitura em conhecimentos para a vida. 

Além disso, apesar das crianças ainda não lerem na Educação Infantil, percebemos que 

por meio das contações de histórias elas estão em contato com o código escrito, dando-lhes 

significado. A atividade permite, ainda, que elas desenvolvam a capacidade de ouvir, falar no 

grupo, socializar-se, relacionar fantasia com a realidade, construir opiniões variadas, 

desenvolver imaginação, dentre outras ações que podem colaborar na construção da identidade 

pessoal.  

Ademais, com base na perspectiva da teoria enunciativo-discursiva bakhtiniana, as 

contações de histórias podem se configurar como momentos reais de interação verbal 

entendendo que “[...] a orientação dialógica, coparticipante é a única que leva a sério a palavra 

do outro e é capaz de focalizá-la enquanto posição racional ou enquanto um outro ponto de 

vista.” (BAKHTIN, 2006, p. 64).  

Dessarte, baseados nos estudos empreendidos em Vygotsky (1998; 2001), tendo em 

vista que as contações de histórias se constituem de uma experiência por meio da linguagem e 

sua articulação com o pensamento – podemos defini-las como momento de um processo de 
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subjetivação, dentro do qual a linguagem adquire sentido e significado. Com isso, é um dos 

processos que define o ser sujeito, isso porque, por meio das contações as crianças dizem o que 

pensam sobre o mundo a sua volta, como também podem revelar como se veem nesse mundo.  

Por fim, a partir das análises e argumentos realizados no decorrer desse estudo, 

esperamos despertar para novos olhares sobre essa temática tão relevante - indicando a 

necessidade de se valorizar a contação de histórias no âmbito da Educação Infantil - subsidiando 

novas pesquisas e indagações que irão ampliar as reflexões acerca da produção do 

conhecimento através dessa temática. Ainda, contribuir com os estudos sobre letramento e seu 

desenvolvimento com crianças em contexto escolar da Educação Infantil. 
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