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Introdução 

No Brasil, a construção da identidade escolar de atendimento infantil foi marcada pelas características 

assistencialistas e/ou preparatórias das etapas da escolarização. Somente a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a Educação Infantil passou a ser reconhecida como direito da criança e dever do Estado. Portanto, a 

criança passar a ser reconhecida como sujeito histórico de direitos que vivência práticas cotidianas, constrói sua 

identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2010).  

Para possibilitar essas especificidades, no contexto escolar, é essencial respeitar as experiências lúdicas das 

crianças. Conforme Bustamante (2004) essas experiências caracterizam-se por momentos de prazer, alegria, diversão 

propiciada pelos jogos, festa, brincadeiras, danças e expressões culturais. A esse respeito Bomtempo (1999) defende 

que o brincar não só está presente no desenvolvimento da criança, com diferentes funções e características, mas 

também, pertence à sociedade e à história da civilização humana. 

Para Oliveira (2000) o brincar abre caminho e embasa o processo de ensino e aprendizagem favorecendo a 

construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, ou seja, ao brincar a criança se torna sujeito ativo do seu 

aprendizado, favorecendo assim ao desenvolvimento das suas competências intelectuais. Assim sendo, o professor deve 

entender as manifestações lúdicas como forma de expressão e criar situações de ensino que permita o desenvolvimento 

integral das crianças em seus aspectos físico, afetivos, intelectuais, sociais e linguísticos.  

Sobre esse último aspecto, embora na Educação Infantil as crianças ainda não apresentem o domínio convencional 

da leitura é essencial estimular o contado com textos. Brandão & Leal (2005) apontam que devemos considerar que as 

crianças pensam sobre a língua escrita, mesmo antes de entrar no contexto escolar. Assim, elas elaboram hipóteses 

sobre os diversos escritos ao seu redor, sobre o que as marcas no papel representam, e de que maneira funciona o nosso 

sistema de escrita. 

Portanto, é essencial possibilitar a vivência de práticas que valorizem a criatividade, experiências e imaginação. 

Um das possibilidades de se trabalhar com essa concepção é a leitura como prática lúdica. Conforme Leal & Melo 

(2006) ler por prazer é o que nos consolida com leitores de fato, ou seja, é o que nos impulsiona a buscar mais e mais 

textos. Diante disso, nosso objetivo foi desenvolver ações que valorizem o brincar através de estratégias de leituras 

(Solé, 1998; Brandão, 2006). Para tanto, buscou-se apresentar diferentes produções textuais orais, escritas e 

audiovisuais e promover momentos de brincadeira, imaginação e experimentação através da leitura e compreensão de 

textos. 

 

Material e métodos 

Para realizarmos esse estudo fizemos um trabalho do tipo ação (intervenção), no qual se buscou pesquisar e intervir 

no ambiente estudado. Conforme Oliveira (2005) adotou-se uma abordagem qualitativa com o intuito de descrever a 

complexidade de problemas, analisar a interação entre variáveis, oferecer contribuições no processo de mudanças, 

criação ou formação de opiniões de determinados grupos e interpretação das particularidades dos comportamentos ou 

atitudes dos indivíduos. Assim sendo, foram realizados estudos da literatura pertinente ao tema, observações, atividade 

planejada e intervenções. 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Virgília Garcia Bessa, localizada na Comunidade de 

Remanescente Quilombola de Castainho, entre os meses de Setembro e Outubro de 2013. As atividades foram 

desenvolvidas na Educação Infantil (Infantil II) com crianças de 5 e 6 anos de idade. Nossos encontros eram realizados 

semanalmente e estruturados da seguinte forma: apresentação do texto e seus objetivos, levantamento das informações 

e dos conhecimentos prévio das crianças, leitura do livro, momento para interpretação e dialogo sobre o texto. Por fim, 

uma produção para avaliar a compreensão por parte das crianças. 

 

Resultados e Discussão 
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Nosso primeiro passo foi esclarecer nossos objetivos a administração da escola e a regente da sala de aula. Em 

seguida, nos apresentamos às crianças na tentativa de interagir e criar um ambiente acolhedor. Para realização do 

primeiro encontro foi escolhido o livro “Gigi, uma girafa elegante” (Fig. 1A) que conta a história de um personagem 

orgulhoso que despreza seus amigos, mas depois fica em uma situação difícil e acaba reconhecendo o valor do 

companheirismo. Para contar a história utilizamos algumas técnicas proposta por Solé (1998) e Brandão (2006), isto é, 

buscou-se: traçar objetivos para a leitura, planejar como o texto seria lido, selecionar informações relevantes durante a 

leitura, ativar os conhecimentos prévios das crianças, antecipar e elaborar hipóteses sobre o texto e avaliar a 

compreensão das crianças. 

Portanto, antes de iniciar a contação da história exploramos a capa (ilustração) e questionamos e propúnhamos 

algumas inferências sobre a história. Ao contar a história perguntavam-se as crianças: O que aconteceu? O que será 

que vai acontecer? Quem era esse personagem? O que vocês fariam no lugar do personagem? Para avaliar a 

compreensão foi proposta a elaboração e apresentação de um desenho que ressaltasse o que mais chamou atenção deles 

na história. Nesse momento (Fig. 1B) as crianças demostraram estarem animadas e interagiram de forma lúdica 

(Bustamante, 2004) durante as apresentações. 

Para realização do segundo encontro selecionamos um texto audiovisual (um vídeo do Sítio do Pica-Pau amarelo) 

“As trapaças do gato de botas” (que demostra que fazer o mal não compensa). Iniciamos contando a história (Brandão, 

2006), em seguida passamos o vídeo (Fig. 1C) e solicitamos que as crianças pintassem os personagens (o protagonista 

Visconde de Sabugosa e o antagonista Gato de Botas). Depois pedimos que elas identificassem quem era o “vilão” e o 

“bonzinho”, o objetivo foi avaliar a interpretação sobre a narrativa. 

Nos dois últimos encontros perguntamos as crianças quais histórias elas gostariam de ouvir. A turma escolheu dois 

clássicos da literatura infantil a história da “Cinderela” e “Chapeuzinho Vermelho”. Durante a contação dessas 

histórias utilizamos as estratégias proposta por Brandão (2006). Na tentativa de criarmos uma prática que valorize a 

criatividade, experiências corporais, imaginação e a cultural, sugerimos que elas fizessem pinturas (Fig. 1D) sobre as 

coisas que mais gostaram durante esses encontros e contassem para a turma. 

Em síntese, concluímos que as crianças nos início eram “mais retraídas”, não falavam, mas prestavam atenção e 

entendiam as histórias. No entanto, percebemos quando questionávamos as crianças sobre o sentido da história e 

levantávamos suas opiniões sobre os personagens elas interagiam e participavam da atividade. Também observamos 

que quando eram propostos os momentos de avaliação da compreensão elas fantasiavam, imaginavam, 

experimentavam e expressavam seu entendimento sobre o texto. 
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Figura 1: atividades desenvolvidas durante o trabalho: Fig. 1ª, biblioteca do PET/conexões; Fig. 1B, momento de 

contação da história; Fig. 1C, crianças assistindo ao vídeo; Fig. 1D crianças produzindo. 


