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RESUMO 
 
 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de incentivar a leitura na 
educação infantil. A pesquisa foi realizada através de pesquisa bibliográfica. Neste 
estudo buscou-se analisar a hora do conto e o professor da infância como mediador 
desse processo, contribuindo para o incentivo da leitura, tornando-a prazerosa; pois 
cabe ao professor intervir de forma adequada para assim contribuir com uma 
aprendizagem significativa para criança. Dessa forma, no primeiro capítulo foi 
realizado um resgate histórico sobre a infância e os diferentes olhares sobre a 
criança, sua importância social, nos diferentes momentos da história da 
humanidade. No segundo capítulo a análise se dá sobre o professor de educação 
infantil e sua intenção de trabalho voltada para ação do cuidar e educar, que devem 
ser trabalhados de forma conjunta. Finalizando este trabalho, no terceiro capítulo 
faz-se a abordagem sobre a importância do ato de ler, e a grande importância de 
incentivar o hábito da leitura desde a educação infantil. Dessa forma, o professor de 
educação infantil utilizará a Hora do Conto como um importante recurso que irá 
contribuir para o processo de desenvolvimento intelectual e moral da criança, 
facilitando o processo de amadurecimento das mesmas. 
 

Palavras-chave: Criança. Educação Infantil. Cuidar e Educar. Hora do Conto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 7 

2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA ................................................................................. 9 

3 O EDUCADOR DA INFÂNCIA.............................................................................. 14 

4 HORA DO CONTO: IMAGINAÇÃO E FANTASIA ................................................ 28 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER .............................................................................. 28 

4.2 HORA DO CONTO ................................................................................................... 31 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 36 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O tema escolhido nos mostra que a Hora do Conto na Educação 

Infantil é um dos recursos que podemos usar para incentivar o gosto pela leitura e 

aguçar a imaginação das crianças; como também beneficiará o professor, pois o 

mesmo terá mais um recurso em sala de aula para desenvolver as atividades. 

Dessa forma, reconheceremos as dimensões da leitura para 

melhorar a prática educativa, e refletiremos sobre a falta do hábito da leitura, haja 

vista que falta estímulo aos nossos alunos. É preciso entender como relevância 

social, ensinar e incentivar as crianças com a leitura, para que as mesmas sejam 

futuros adultos com interesse na leitura. 

O trabalho foi divido em três capítulos, em que o primeiro foi 

destinado à concepção da infância, demonstrando de forma resumida a história da 

infância; falando sobre os diferentes olhares sobre a criança, sua importância social, 

nos diferentes momentos da história da humanidade. 

O segundo capítulo destinar-se-á a análise sobre o professor da 

educação infantil como mediador do trabalho pedagógico, além de discutir a 

valorização deste profissional e do seu trabalho de forma que sua atenção esteja 

voltada para necessidade e especificidade de cada criança. Este capítulo também 

trata da intenção do trabalho do professor entre o cuidar e educar, pois a criança 

tem o direito de ser cuidada e educada, assim como nos mostra Costa (2006, p. 62) 

“a intenção do trabalho deve ser a favor do cuidado que educa e da educação que 

cuida”, educar e cuidar são aspectos que devem ser trabalhados de forma conjunta. 

Finalizando, o terceiro capítulo vem tratar da importância do ato de 

ler, ressaltando que a leitura é importante para o desenvolvimento da criança e para 

a formação de sua personalidade e estimulação da sua imaginação; também trata 

da grande importância do incentivo da leitura para a criança pequena, sendo que 

este incentivo precisa ser iniciado com o hábito de ler em família. Esse capítulo 

também relata a importância da Hora do Conto na Educação Infantil, que tem como 

objetivo divulgar a leitura e estimular o gosto pela mesma, proporcionando dessa 

forma às crianças momentos de alegria, descontração e desenvolvimento intelectual 
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e moral, facilitando o processo de amadurecimento das mesmas; assim como relata 

Abramovich (1997, p. 16): 

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 um leitor é ter um caminho absolutamente infinito 
de descoberta e de compreensão do mundo [...]. 

 

O desafio do prazer de ler iniciado na educação infantil está em 

buscar todo um envolvimento com o mundo da leitura, entre a escola e a família. 
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2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

 

Para uma melhor compreensão das reais necessidades, 

potencialidades e peculiaridades da criança se faz necessário definir, primeiramente, 

o que se entende por ser criança e, conseqüentemente, o que se entende como 

infância. Corriqueiramente, o primeiro impulso em um estudo mais aprofundado é a 

definição e a conceitualização dos termos envolvidos na pesquisa.  Neste caso, o 

primeiro esforço foi encontrar uma definição do termo infância, para isso buscou-se 

o significado etimológico da palavra infância, sendo que no dicionário significa: 

período de vida humana desde o nascimento até a puberdade; começo, princípio, os 

primeiros anos. 

Ariès (1981) realizou um estudo amplamente difundido sobre a 

história social da infância e conseguiu captar os diferentes olhares sobre a criança, 

sua importância social, nos diferentes momentos da história da humanidade. Na 

sociedade medieval, a criança não possuía nem um direito, se caso ela 

sobrevivesse a esse período da infância, logo seria inserido no mundo dos adultos. 

“Assim que a criança superava esse período de alto nível de mortalidade, em que 

sua sobrevivência era improvável, ela se confundia com os adultos.” (ARIÈS, 1981 

p. 157). 

Nos séculos XVI e XVII, surge um novo sentimento, o de 

“paparicação”, que seria um sentimento superficial da criança, era reservado à 

criancinha em seus primeiros anos de vida, quando era tratada como uma coisinha 

engraçadinha, como um animalzinho de estimação; onde a criança com sua 

ingenuidade, graça e gentileza, torna-se um momento de distração e relaxamento 

para o adulto. 

 
Quando os adultos fazem-nas (as crianças) cair numa armadilha, 
quando elas dizem uma bobagem [...] os adultos dão gargalhadas de 
triunfo por havê-las enganado, beijam-nas e acariciam-nas como se 
elas tivessem dito algo correto (era a paparicação). É como se as 
pobres crianças fossem feitas apenas para divertir os adultos, como 
cãezinhos ou macaquinhos (os macacos de Montaigne). (ARIÈS, 
1981, p. 162). 

 

É importante ressaltar que ao caracterizar o entendimento e as 

preocupações com a infância, nos diversos tempos históricos, não significa 
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compreender que este se dá de maneira progressiva e linear, pois ao retratar o 

respeito e a valorização da infância ao longo dos tempos, tem-se a ciência de que 

este se deu, e está submerso, a um processo de rupturas e descontinuidades, de 

avanços e retrocessos históricos, exigindo certo cuidado no julgamento precipitado e 

parcial, com base em princípios atuais, não se aproximando das concepções da 

época.  

Nas sociedades antigas, as crianças desenvolviam-se junto às 

habitações coletivas e suas famílias eram numerosas; o convívio delas se dava em 

torno de muitas pessoas, como vizinhos, parentes, serviçais. Nessa época não era 

atribuída à família nenhuma função afetiva. 

 

As trocas afetivas e as comunicações sociais eram realizadas, 
portanto fora da família, num “meio” muito denso e quente, composto 
de vizinhos, amigos, amos e criados, crianças e velhos, mulheres e 
homens, em que a inclinação se podia manifestar mais livremente. 
(ARIÈS, 1981, p. 11). 

 

Na sociedade medieval, apesar do convívio junto dos adultos, o 

sentimento de infância não existia, apesar de não serem abandonadas ou rejeitadas, 

não se tinha grande afeição por elas.  Logo que começassem a andar sozinhas e a 

desempenhar pequenas tarefas, as crianças se confundiam com os adultos. Nessa 

época, a infância era uma fase bastante reduzida, e era vista na sociedade como um 

elemento sem muita importância. As crianças utilizavam-se dos mesmos jogos, 

brinquedos e histórias com os adultos. 

 

No mundo medieval não havia, em separado, um mundo da infância. 
As crianças compartilhavam os mesmos jogos com os adultos, os 
mesmos brinquedos, as mesmas histórias de fadas. Viviam juntos, 
nunca separados. (ARIÈS, 1981, p. 30). 

 

Segundo Postman (1999) a história da infância é algo recente ao 

analisá-la em relação à história da humanidade, com cerca de 150 anos, são 

recentes os indícios históricos que fazem referência à existência, ao cuidado, ao 

cotidiano e á educação das crianças. Como prova disso, o autor expõe que, antes 

do século XVI, não havia livros sobre a criação de filhos ou de mulheres no papel de 
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mães, não havia literatura infantil, e os filhos pequenos, não eram sequer 

mencionados em legados e testamentos. 

A falta do conceito de educação e a falta do conceito de vergonha 

seriam razões pelas quais o conceito de infância não existiu no mundo medieval 

(POSTMAN, 1999). A criança possui aptidões para a sinceridade, compreensão, 

curiosidade e espontaneidade, que serão acalmadas pela alfabetização, pela 

educação, pela razão, pelo autocontrole e pela vergonha. 

  

A falta da alfabetização, a falta do conceito de educação, a falta do 
conceito de vergonha, [...] tudo era permitido na presença das 
crianças: linguagem vulgar, situações e cenas escabrosas; elas já 
tinham visto e ouvido tudo [...] estas são as razões pelas quais o 
conceito de infância não existiu no mundo medieval. (POSTMAN, 
1999, p. 31). 

 

Trata-se não só das dificuldades da vida, mas, sobretudo, a alta taxa 

de mortalidade; nesse período era predominante ter vários filhos, com a esperança 

de que dois ou mais sobrevivessem, por isso as pessoas não eram tão ligadas aos 

seus filhos, não tinham um envolvimento emocional como se tem hoje em dia. 

É nesse período que se tem a ausência de referências de idade dos 

alunos nas salas de aula, pois o que importava era o assunto a ser ensinado, e não 

se preocupavam com a faixa etária de cada criança. 

Na Idade Média, a criança passa da posição de anonimato para a 

posição de “adulto em miniatura”, após saírem dos cueiros elas se vestiam 

exatamente igual aos adultos de sua classe social; a linguagem do adulto e da 

criança é a mesma. As crianças viviam no mesmo mundo do adulto, segundo Plumb 

(1971 apud POSTMAN, 1999), o menino de sete anos era um homem em todos os 

aspectos, exceto na capacidade de fazer amor e guerra. 

Para Tuchman (apud POSTMAN, 1999, p. 33), “de todas as 

características que diferenciam a Idade Média da Moderna, nenhuma é tão 

contundente quanto à falta de interesse pelas crianças”.  

Segundo Postman (1999), a ideia de infância é uma das grandes 

invenções da Renascença, talvez a mais humanitária. Ao lado da ciência, do Estado-

nação e da liberdade de religião, a infância como estrutura social e como condição 
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psicológica surgiu por volta do século XVI e chegou refinada e fortalecida aos 

nossos dias.  

Em plena metade do século XIX, temos a infância operária, suas 

escolas foram as escolas da fábrica (ou do meio-dia), as escolas de domingo, os 

cursos noturnos e o ensino mútuo. Reuniam-se todas as crianças para assistirem a 

aula, que possuía um único professor.  

A escola noturna que foi criada para os trabalhadores, não foi muito 

frequentada e nem eficaz, pois com a cansativa jornada de trabalho, as crianças, 

que estavam muito cansadas após doze ou quatorze horas de trabalho, não 

possuíam condições de acompanharem as aulas com proveito. 

Ainda no século XIX, persisti os hábitos de precocidade da Idade 

Média, onde as crianças continuam sendo adultos em miniatura; e a infância e o 

sentimento em relação a mesma ainda não se firmaram.  

No final do século XIX e começo do século XX, é que o sentimento 

de infância começa a se firmar na sociedade. A família torna-se um lugar de afeição 

necessária; manifestando assim a importância que passa a ser dada a educação. 

Assim a criança sai do seu anonimato, não é mais tratada como um bichinho de 

estimação, e passa a ser valorizada pela família. Os pais passam a interessar-se 

pelos estudos de seus filhos e a cuidar dos mesmos; sendo que esse hábito até 

então era desconhecido. Ariès (1981, p. 232) afirma: 

 
A substituição da aprendizagem pela escola exprime, também uma 
aproximação da família e das crianças, do sentimento da família e do 
sentimento da infância, outrora separados. A família concentrou-se 
em torno da criança. [...] O clima sentimental era agora 
completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a família 
moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola, ou, ao 
menos, que o hábito geral de educar as crianças na escola.  

 

Atualmente, o correto é enxergar a criança como alguém que tenha 

sua própria identidade, suas vivências e pensamentos próprios, não antecipando 

sua juventude e a sua vida adulta. Para que assim, tenha direito à vida, à dignidade, 

à educação e, principalmente, à infância, que teoricamente devem ser provida pelo 

Estado, pela família e pela sociedade. 
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Kramer (1992) afirma que qualquer trabalho que seja desenvolvido 

com e para as crianças, deve ser pensado, desenvolvido e aplicado partindo do 

conceito de infância de cada um, respeitando cada classe social e a individualidade 

de cada criança, pois cada uma delas vive em condições diferentes de vida, parte-se 

do princípio de que: 

 

As crianças (nativas ou imigradas, ricas ou pobres, brancas ou 
negras) tinham (e têm) modos de vida e de inserção social 
completamente diferentes umas das outras, o que correspondia (e 
corresponde) a diferentes graus de valorização da infância pelo 
adulto, a partir de suas condições econômicas, sociais e culturais e 
do papel efetivo que exerciam (e exercem) na sua comunidade. 

(KRAMER, 1992, p. 20). 

 

A infância deve ser trabalhada levando em consideração as 

diferentes sociedades, pois esses dados são necessários para que se compreenda a 

criança em si, suas necessidades, suas dificuldades e limites; assim saberemos 

trabalhar de forma adequada para que dentro de sua realidade, a criança possa 

estar construindo uma realidade significativa. 
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3 O EDUCADOR DA INFÂNCIA 

 

Atualmente, percebe-se uma mudança na identidade do profissional 

de educação infantil; algumas cobranças em relação a novas posturas, uma 

mudança para um novo perfil profissional, em que se trabalha com a criança, sendo 

esta o centro do processo educativo, sabendo conciliar o cuidar e o educar. 

O educador infantil, que trabalha com crianças de zero a seis anos, 

relaciona-se a um papel feminino, de ambiente doméstico, gerando assim uma 

grande comparação com as mães; sendo esse o motivo da dificuldade para se 

compreender tanto no ambiente escolar, quanto na sociedade, qual é o verdadeiro 

papel do educador infantil. 

Rossetti-Ferreira (2003, p. 11) descreve que ainda é frequente na 

educação infantil brasileira atual, uma: 

 
[...] discriminação entre as “professoras”, entendidas como 
responsáveis pela parte mais nobre da educação, e “as auxiliares, 
atendentes, serventes ou pajens”, responsáveis pela parte menos 
nobre, de cuidado das crianças e do ambiente. Supostamente, as 
primeiras formam a mente da criança, responsabilizando-se pelas 
atividades ditas de aprendizagem cognitiva. Já as outras cuidam da 
alimentação, da higiene, da limpeza, do descanso e da recreação, 
atividades que, teoricamente, requerem menor qualificação. Como a 
discriminação é grande, quem educa, não se propõe a cuidar e quem 
cuida não se considera apto para educar, como se essa cisão fosse 
possível. 

 

Santos (2005) nos confirma este pensamento, que mesmo após as 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394), ainda encontram-se 

educadoras infantis sendo contratadas como auxiliares de desenvolvimento infantil, 

auxiliares de sala e monitoras passando a sociedade a conotação de mãe/pajem. 

Em 1970, a sociedade civil reivindica ao Estado, a construção e 

administração de creches. As primeiras creches que surgiram no Brasil tinham o 

intuito de evitar que as crianças pobres ficassem nas ruas ou fossem abandonadas. 

Historicamente, as creches no Brasil tinham um papel 

assistencialista e filantrópico, tendo como função cuidar e proteger a criança, 

preservando-a da situação de miséria na sua família. Esse tempo era o tempo das 
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pajens, em que não exigia-se profissionais especializados, por várias vezes o pré-

requisito necessário, era gostar e saber cuidar fisicamente das crianças. 

Com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, surge a 

necessidade dessa mulher e também mãe trabalhadora, obter um local seguro e de 

qualidade para deixar seus filhos. A partir de então a creche passa a desempenhar 

também uma função social, sendo necessário um profissional que além de cuidar e 

gostar de crianças necessita compreender e, de certa forma, substituir a mãe; pois 

nessa ótica a criança sofreria carência afetiva; e assim surge o tempo das tias. 

Como traz a Constituição Federal, a educação infantil, é um direito 

de toda a criança e um dever do Estado. Com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil em 1998; entre outros documentos, as características no discurso do 

atendimento e da educação ofertados às crianças de zero a seis anos de idade são 

transformados profundamente. 

Em 1996, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394), em que inclui a educação infantil juntamente com o Ensino 

Fundamental e Médio como uma etapa da Educação Básica. A Educação Infantil 

passa a ser, assim como traz a Constituição Federal, um direito de toda criança e 

um dever do Estado e assim, como é promulgado na LDB 9394/96, a educação 

infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança menor de seis anos de idade, e devendo se 

constituir notadamente em uma instituição com características educacionais, 

submetidas às normas e fiscalizações do sistema nacional de ensino. 

Depois de mais de uma década da promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases, que tratou sobre a instituição de educação infantil e sobre o profissional 

que realmente se fazia e se faz necessário para essa etapa do ensino; a educação 

infantil sofreu uma grande mudança, pois é a partir de então que se compreende a 

real importância das boas e enriquecedoras experiências que a criança deve ter 

nessa etapa da aprendizagem; é o tempo dos professores de educação infantil. 

Ensinar é uma prática complexa, que exige conhecimento intelectual 

e cultural, que permeie a afetividade, considerando também que o trabalho do 
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educador tem como base as relações humanas; pois sem essas condições, o ensino 

e aprendizagem não ocorrem. A respeito disso, podemos citar Libâneo (1982, p. 43), 

que considera a prática pedagógica como. 

 
Uma prática social envolvendo uma inter-relação entre adultos e 
aprendizes, observando a fase de desenvolvimento psicológico e 
social destes últimos e que visa a modificações profundas nos 
sujeitos envolvidos a partir de aprendizagem de saberes existentes 
na cultura, conduzida de forma a preencher necessidades e 
exigências de transformação da sociedade. 

 

É este profissional que irá auxiliar a criança a compreender as 

linguagens, para que assim aprenda sobre si mesma e o mundo que a cerca, tendo 

a possibilidade de simbolizar sua experiência e saber expressá-la. São as 

linguagens que irão auxiliar a construção de uma confiança básica em relação a si 

própria, e assim contribuir para o desenvolvimento da sua identidade e autonomia da 

criança. 

Para que isso ocorra, o professor de educação infantil necessita de 

uma boa formação básica; que ofereça a ele alicerces básicos e sólidos, para que 

assim possam construir compreender e confrontar ideologias; não esquecendo que 

precisa haver na sua formação uma interdisciplinaridade, para que assim este 

profissional possa contribuir de maneira satisfatória para o ensino e aprendizagem 

dessas crianças. 

Kramer confirma esse pensamento quando nos fala que: “A 

Educação, portanto, se alimenta de várias ciências, norteadoras por um eixo político 

e movida pela história.” (KRAMER, 2007, p. 24).  

Ainda sobre este assunto, Faria (1999, p. 77) complementa 

descrevendo que: 

 

[...] falar do caráter interdisciplinar das pedagogias, que tratando de 
um objeto, a educação, que é uma prática social, demandam 
obrigatoriamente bases epistemológicas de diferentes ciências e 
campos do conhecimento, tais como: antropologia, sociologia, 
história, filosofia, biologia, medicina, puericultura, educação física, 
artes (música, dança, cinema, desenho, artes plásticas, escultura, 
teatro, etc.), arte-educação, arquitetura, literatura, etc. 
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Para que a identificação profissional dos educadores infantis sofra 

transformações, faz-se necessário que essas transformações sejam coletivas, pois 

envolvem não somente a sua pessoa, mas também as crianças, seus pais, colegas 

de trabalho, professores de outros níveis; relacionando com o conhecimento 

científico e o senso comum, e os saberes construídos ao longo da carreira 

profissional.  

Santos (2005) cita três vias de construção para que essa 

transformação ocorra. A primeira delas é o trabalho coletivo, e esse trabalho coletivo 

deve envolver as crianças com a qual está trabalhando, todos os profissionais 

envolvidos que trabalham na instituição onde atua, dando espaço para que os pais 

participem do processo educativo da instituição, mantendo contato com a 

comunidade, participando de eventos com outros educadores, e sempre buscando 

compreender os rumos da educação infantil e no mundo. 

A segunda via é a formação contínua, tendo uma versão bem 

definida para cada instituição de educação infantil, que é encaminhada pelo gestor 

da unidade, onde todos os profissionais possuem uma participação ativa. E 

juntamente com as duas vias já citadas, esta, a última, que é a compreensão do 

conceito de criança/infância, educação infantil e profissional que dá suporte nas 

ações do dia-a-dia. 

 

Trabalhando na educação infantil acredito que precisamos verificar 
qual é a concepção de criança que transparece em nossas ações 
cotidianas. Não se trata de verificar somente os discursos, mas 
também a concepção implícita na ação, no encaminhamento da 
programação diária, na forma como propomos atividades, no modo 
como lhe dirigimos a palavra, no modo como procuramos a resolução 
de conflitos nos quais está envolvida, etc. (SANTOS, 2005, p. 98). 

 

Para que exista uma verdadeira transformação, as creches e pré-

escolas precisam perder os resquícios de abrigo e asilo, e dêem lugar a uma nova 

visão, dando espaço a um local com mais diálogo, a um confronto de pontos de 

vista, enfim, dando espaço para outras opiniões. 

E é de suma importância que este profissional de educação infantil 

tenha reconhecida a sua verdadeira importância, como cita Moss (2002 apud 

SANTOS, 2002, p. 246): 
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[...] profissional que reflete sobre sua prática, um pesquisador, um 
co-construtor do conhecimento, tanto do conhecimento das crianças 
como dele próprio, sustentando as relações e a cultura da criança, 
criando ambientes e situações desafiadoras, questionando 
constantemente suas próprias imagens de criança e seu 
entendimento de aprendizagem infantil e outras atividades, apoiando 
a aprendizagem de cada criança mas também aprendendo com ela.  
 

Assim, o professor necessita ter uma visão voltada na 

organização da ação pedagógica, relacionando com as potencialidades e 

necessidades das crianças, deixando de lado a prática docente, que supostamente 

neutra, ignora as condições que interferem em todo o processo educativo. Deste 

modo, Machado (1991), acredita que para ser um educador ideal, deve considerar 

algumas características básicas como: 

 

[...] ser observador, ter olhos, ouvidos, sensibilidade para perceber as 
necessidades das crianças, do grupo. Deve ser um pensador, pois a 
reflexão precede e acompanha a atuação propriamente dita. 
Consequentemente será também uma figura atuante, envolvendo-se 
nessa relação. Estará atento ao mundo ao seu redor, aberto a 
questionamentos, estudando, reciclando-se e buscando no processo 
de autoconhecimento aspectos pessoais de desenvolvimento e re-
educação (MACHADO, 1991, p. 48). 

 

Todo o profissional da educação sempre deve estar atento ao seu 

aluno, observando suas necessidades e suas especificidades; mas principalmente o 

profissional da educação infantil, pois são nos primeiros anos escolares que 

construímos uma aprendizagem significativa que será levada como bagagem, para 

os outros anos escolares. 

Relembrando brevemente o caminho que a educação infantil 

percorreu, percebem-se as variadas fases e concepções que nortearam as 

instituições. 

No início sofreu uma forte influência médico-higienista, voltada para 

o assistencialismo, em que era direcionado à guarda da criança na ausência da 

família, após tivemos a educação compensatória, que tinha como objetivo 

escolarizar precocemente, para reduzir o grande número de fracasso escolar nas 

camadas mais populares da sociedade. 
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Os documentos citados anteriormente representam um grande 

avanço nas políticas nacionais, em que valorizou, destacou e impulsionou diretrizes 

fundamentais no segmento da Educação Infantil, enfatizando o direito da criança de 

ser educada, mas também cuidada, enfim, nos mostrando que a intenção do 

trabalho deve ser a favor “do cuidado que educa e da educação que cuida” (COSTA, 

2006, p. 62). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p. 23) esclarece a importância da junção de cuidar, educar e brincar na ação 

pedagógica da Educação Infantil: 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal de ser e estar com os outros em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acessos, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 
cultural. 

 

Angotti (2006) comenta que a Educação Infantil enquanto etapa da 

Educação Básica, 

[...] não pode mais aceitar a manutenção dos paradigmas que 
ofereçam apenas atendimento assistencial às crianças; que cuidem 
no sentido da mera proteção, higiene, alimentação sem educá-las; 
que acreditem que o fortalecimento da coordenação motora fina e a 
pretensão da antecipação do processo de alfabetizar no sentido 
estrito da leitura e da escrita seja o papel suficiente e adequado do 
atendimento proposto; nem tampouco pode desconsiderar e abrir 
mão de conquistas, alcançadas até aqui, sobretudo do ponto de vista 
de legislação existente (ANGOTTI, 2006, p. 28). 

 

Assim, um novo ideal de educação infantil começa a ser formado, 

respeitando a criança nos seus direitos, especificidades, necessidades, visando sua 

autonomia e o seu processo de desenvolvimento como um todo, e para que isso 

ocorra se faz necessário que a educação infantil integre e articule as dimensões 

entre cuidar e educar como práticas indissociáveis no contexto da Educação Infantil. 

A integração entre o cuidar e o educar é uma tentativa de romper 

com o passado da história da educação infantil brasileira, entre cuidado e educação, 

entre creche e pré-escola. Didonet (2003) nos mostra que esta tentativa de romper 
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com o passado, não têm origem somente na determinação histórica e 

socioeconômica da creche para cuidar e na pré-escola para educar, mas também, 

 

[...] na concepção errônea do que significam o desenvolvimento e a 
aprendizagem da criança. Essa concepção vem de longe de um 
passado que se pensava que a criança pequena era uma tábula rasa 
na qual a família e a sociedade inscreviam os conhecimentos, os 
hábitos, os comportamentos. Ou da ideia inatista de que tudo estava 
adormecido, como germe ou potencialidade que aguardava o 
amadurecimento físico para vir à tona; bastava esperar para que isto 
acontecesse. Nessa perspectiva, era suficiente cuidar da criança 
para que sobrevivesse às intempéries físicas, psicológicas e sociais 
(DIDONET, 2003, p. 3). 

 
O profissional de educação infantil tem que ter em mente que o 

cuidar é uma ação integrada e indissociável do desenvolvimento integral de todas as 

crianças, independentemente da classe social, raça, sexo ou cor; não sendo 

reduzida só a transmissão de saberes, ou a prática da leitura e da escrita. Sobre 

isso Kishimoto entende que: 

 
[...] em uma época em que se prioriza o desenvolvimento integral da 
criança na faixa de zero a seis anos, não se podem reproduzir 
práticas de maternagem e de escolarização precoce. É necessário 
respeitar a especificidade infantil, valorizando seus saberes, criando 
espaços de autonomia, de expressão de linguagem e de iniciativa 
para a exploração e a compreensão do mundo (KISHIMOTO, 2002 
apud ASSIS, 2006, p. 24). 

 

A educação infantil precisa ser vista como um processo de 

construção e conhecimentos, comportamentos e valores, que irão formar um 

indivíduo de forma integral. Não fazendo de forma alguma a dissociação entre o 

cuidar e o educar, respeitando as especificidades de cada criança, de forma que 

esta aprenda e mais importante, compreenda o que está sendo ensinado, de uma 

forma prazerosa e não cansativa e maçante, para que a criança tenha uma boa 

aprendizagem e possa se desenvolver de forma satisfatória. Segundo Angotti 

(2006), desenvolver e realizar pessoas “mais completas, seres mais íntegros que 

saibam exercer seus papéis enquanto ser pessoa, ser social, ser histórico, ser 

cultural”, preparando-os para que possam viver a plenitude de todas as etapas da 

sua vida, realizando-se e tendo uma atividade intensa, com uma vivência clara do 

que seja ser criança e viver infância (ANGOTTI, 2006, p. 26). 
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A temporalidade está presente também na educação infantil, 

constituindo-se em um dos elementos que interferem de forma direta na qualidade 

desta etapa do ensino. A temporalidade é uma dimensão do trabalho pedagógico 

que envolve toda a ação docente, envolvendo as crianças e também professores, 

determinando a qualidade da educação e interação deste em relação aos alunos, 

também precisa trabalhar o conceito de tempo e rotina com as crianças. 

Segundo Barbosa (2006), em seus estudos sobre rotinas na 

educação infantil, define rotinas como: 

 
[...] produtos culturais criados, produzidos e reproduzidos no dia-a-
dia, tendo como objetivo a organização da cotidianidade. São 
rotineiras atividades como cozinhar, dormir, estudar, trabalhar e 
cuidar da casa, reguladas por costumes e desenvolvidas em um 
espaço-tempo social definido e próximo. É preciso compreender 
certas ações que, com o decorrer do tempo, tornam-se 
automatizadas, pois é necessário ter modos de organizar a vida. 
(BARBOSA, 2006, p. 37). 

 

A rotina deve ser produzida junto das crianças desde cedo em suas 

vidas para que dessa forma elas criem hábitos, para que assim possa formar um 

cidadão de bem, e com princípios. 

O cotidiano é compreendido por Barbosa, como algo: 

 

[...] muito mais abrangente e refere-se a um espaço tempo 
fundamental para a vida humana, pois tanto é nele que acontecem 
as atividades repetitivas, rotineiras triviais, como também ele é o 
lócus onde há possibilidade de encontrar o inesperado, onde há 
margem para inovação, onde se pode encontrar o inesperado. [...] a 
rotina é apenas um dos elementos que integram o cotidiano 
(BARBOSA, 2006, p. 37). 

  

E ainda, Barbosa (2006, p. 44) descreve que: 

 
[...] que através do seu valor estruturante, a rotina é capaz de conferir 
uma ordem para “experiência confusa da criança”, ajudando-a a 
orientar-se, quando transforma a experiência de viver em um mundo 
que é, ao menos em parte, previsível e, conseqüentemente, mais 
tranqüilo e seguro. 

 

O professor precisa ter consciência que a rotina não pode cair na 

“mesmice”, necessita ter uma intencionalidade, assim como afirma Machado (1991, 
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p. 73), não tem sentido por si só: “ela está a serviço de um planejamento prévio, 

devendo ser vista como um recurso a mais a ser utilizado pelo professor”. 

Para que isso ocorra, o professor precisa entender a criança como 

um ser social, histórico, ativo e participativo; programando atividades com objetivos 

definidos e que respeitem a faixa etária desta criança. Assim, o professor 

compreenderá as variáveis envolvidas em todo o processo de educação e formação 

das crianças, e não apenas vendo-a como uma pessoa que virá a ser. 

A respeito disso, Machado, (1991, p. 113) nos fala que: 

 

[...] é preciso que o professor tenha clareza quanto ao processo de 
desenvolvimento que o grupo atravessa programando 
antecipadamente atividades com objetivos definidos de acordo com 
um currículo global da escola, reservando espaço cotidiano na rotina, 
selecionando materiais de acordo com o grau de dificuldade que seu 
manuseio apresenta, dando idéias, sugestões e trazendo 
informações técnicas.  

 

E complementa dizendo que: 

 

[...] respeitar a individualidade da criança, a sua liberdade e ao 
mesmo tempo prepará-la para viver em sociedade. Isto significa 
confrontá-la com os limites decorrentes da vida em grupo e a 
necessidade de desenvolver uma disciplina pessoal para o 
ajustamento a essa sociedade. O desafio cresce com o passar do 
tempo, à medida que os agrupamentos sociais vão se tornando mais 

complexos e as populações mais numerosas. (MACHADO,1991, p. 

146). 

 

A educação infantil tem como objetivo desenvolver integralmente 

junto da criança um processo de aquisição e produção de saberes sociais, assim 

pode-se buscar uma organização das atividades e interações no tempo que 

considere: 

 

[...] as necessidades biológicas das crianças como as relacionadas 
ao repouso, a alimentação, a higiene e a sua faixa etária; as 
necessidades psicológicas, que se referem ás diferenças individuais 
como por exemplo, o tempo e o ritmo que cada uma necessita para 
realizar as tarefas propostas; as necessidades sociais e históricas 
que dizem respeito à cultura e ao estilo de vida, como as 
comemorações significativas para a comunidade onde se insere a 
escola e também as formas de organização institucional da escola 
infantil (BARBOSA; HORN, 2001, p. 68). 



23 

 

 

E é neste sentido, que o professor precisa observar de forma 

criteriosa e atenta o grupo de crianças no qual ele estará responsável, terá 

condições de organizar o tempo do grupo, percebendo as dificuldades e 

necessidades individuais e coletivas, ou até mesmo aquelas que surgirem 

eventualmente. A respeito disto, Barbosa e Horn (2001, p. 67), nos falam da 

necessidade fundamental do educador observar atentamente: 

 

[...] o que as crianças brincam, como essas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços 
preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momentos 
do dia estão mais tranqüilos ou mais agitados. Esse conhecimento é 
fundamental para que a estruturação espaço – temporal tenha 
significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto 
sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da 
instituição, que lhe deverá dar suporte (BARBOSA; HORN, 2001, p. 
67). 

 

Outro fator importante e necessário para trabalhar a rotina é a 

flexibilidade, pois dessa forma ocorre a garantia que nem sempre tudo será igual e 

homogêneo, abre-se espaço para a criatividade, espontaneidade e particularidade 

de cada pessoa. Sobre a necessidade da flexibilização da rotina, Machado (1991) 

defende ser bom para a criança e para o grupo: 

 
[...] existir uma rotina, saber ser flexível dentro dela tentando buscar 
um equilíbrio entre o ritmo individual, o de grupo e o funcionamento 
geral da escola. Garantir espaço para a criança individualmente 
poder exercitar a livre escolha, descobrir seu “pique”, mas também 
ater-se a proposta desenvolvida coletivamente (MACHADO, 1991, p. 
46). 

 

Kramer (2007) acrescenta que a rotina necessita ter duas faces: a 

fixa e a flexível, pois: 

 

[...] como em toda rotina, algumas situações podem ser fixas 
(momentos de higiene, alimentação e repouso) e outras devem ser 
móveis, imprimindo ao cotidiano uma dinâmica flexível e evitando, 
portanto, a repetitividade e mecanização, tão avessos à criatividade e 
ao espírito de investigação e descoberta que pretendemos favorecer 
(KRAMER, 2007, p. 90). 

 

Com isso, percebe-se que a rotina proporciona às crianças e até 

mesmo aos profissionais de educação infantil, uma mistura de segurança e 
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estabilidade, proporcionando dessa forma um espaço de prazer e liberdade, que 

influenciará tanto na qualidade da educação ofertado às crianças, como também em 

uma qualidade de vida e de relacionamento com todos os envolvidos no processo de 

ensino da educação infantil. 

Além da rotina, precisa-se pensar no espaço escolar e sua 

organização. Sobre a dimensão espacial do trabalho pedagógico, que se refere não 

somente a seu aspecto físico, material; também é um espaço social, cultural, de 

ação, interação e relação, além de ter significado para todos os que com ele e sobre 

ele interagem. Acerca disto, Faria (1999), explica que: 

 
[...] o espaço físico assim concebido, não se resume a sua 
metragem. Grande ou pequeno, o espaço físico de qualquer tipo de 
centro de educação infantil precisa tornar-se ambiente, isto é, 
ambientar as crianças e adultos: variando em pequenos e grandes 
grupos de crianças, misturando as idades, estendendo-se à rua, ao 
bairro e à cidade, melhorando as condições de vida de todos os 
envolvidos, sempre atendendo às exigências das atividades 
programadas individuais e coletivas, com ou sem a presença de 
adulto (s) e que permitam emergir as múltiplas dimensões humanas, 
as diversas formas de expressão, o imprevisto, os saberes 
espontâneos infantis (FARIA, 1999b, p. 70 ). 

 

Faz-se necessário constatar que a organização do espaço apresenta 

uma estreita relação com a concepção de infância e de criança de uma instituição 

escolar e seus profissionais. Machado (1991, p. 62) diz que “o espaço é o retrato da 

instituição”, pois é por meio da sua organização, apresentação e seu uso, que 

indicará se o discurso se concretiza na prática. 

O espaço nunca é neutro, pois ele possui informações, concepções, 

possibilidades e limitações. Neste caso, o professor, é o responsável pela 

organização de um espaço que permita o desenvolvimento de seus alunos. Acerca 

desse assunto, Moreno (2007) nos fala que um professor comprometido com uma 

educação infantil que respeite os direitos da criança tem a possibilidade de criar: 

 

[...] um espaço adequado, rico em estímulos, agradável aos olhos 
infantis, num tempo bem planejado, capaz de satisfazer suas 
necessidades em busca da construção de novos saberes e da 
descoberta do mundo a sua volta, brincando e sendo feliz nesta fase 
da vida que merece toda a nossa atenção, a infância (MORENO, 
2007, p. 55). 
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Dessa forma, o professor deve estimular as crianças a conhecer o 

espaço em que se encontram, explorá-lo, cuidá-lo, para que assim desenvolvam 

uma relação positiva sobre ele, como por exemplo segurança, confiança, 

pertencimento entre outros. Kramer (2007, p. 75) propõe na sala de aula, as 

crianças tenham acesso direto aos materiais pedagógicos, que devem ser 

introduzidos gradativamente, e dispostos de forma organizada para possibilitar as 

explorações e atividades. 

O professor é o organizador do espaço, porém deve propor as 

crianças que participem desta função, para que dessa forma as mesmas comecem a 

ter e a entender o conceito de responsabilidade e autonomia, se sentido responsável 

e ativa neste contexto.  

Mendonça (2007) confirma esta postura de interação de 

professor/criança/espaço, afirmando que bem planejado um ambiente promove uma 

maior liberdade de expressão, possibilitando o crescimento individual e coletivo, 

além de fortalecer a: 

 
[...] concepção de educação que valoriza a construção do 
conhecimento, coordenado por um professor capaz de intervir e 
encaminhar situações que contribuem para a aprendizagem, criando 
uma atmosfera de comunidade e colaboração; investindo em 
ambientes de aprendizagem onde as crianças possam expressar-se 
em suas diversas linguagens, para a sua formação como cidadãos 
participativos e criativos (MENDONÇA, 2007, p. 74). 

 

Segundo Agostinho (2005, p.73), mesmo que a criança não tenha 

essa oportunidade de participar da organização do espaço, elas o modificam da 

mesma maneira, através de sua “inventividade, imaginação, autenticidade, 

originalidade, novidade, ludicidade”, onde dessa forma irá expressar no espaço seus 

saberes, sensibilidades e vontades. E é através de uma maneira toda particular que 

a criança interage com o espaço, e ultrapassa o convencional, e vai criando, 

inventando outras maneiras de se relacionar com seus objetos e pessoas, sua 

organização, dando outros sentidos, como por exemplo: “tapetes se transformam em 

lagoa, mar, piscina; caixas por vezes são carros, ônibus, casinha; lixeiros viram 

chapéus, máscaras; colegas tornam-se mãe, pai, filhinha, irmã, professora” 

(AGOSTINHO, 2005, p. 67). 
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Faria (1999), afirma que tanto o espaço externo como o interno, 

deve: 

 
[...] permitir o fortalecimento da independência das crianças: mesmo 
sendo seguro, não precisa ser ultra-protetor, isto é, em nome da 
segurança não deve impedir experiências que favoreçam o 
autoconhecimento dos perigos e obstáculos que o ambiente 
proporciona (FARIA, 1999b, p. 79). 

 

O professor deve aproveitar essa maneira especial e particular de 

interação das crianças com o ambiente, de forma a organizar esse espaço, e ser 

verdadeiramente, segundo Faria (1999, p. 75): 

 
[...] ambientes de vida no contexto educativo, onde as crianças 
pequenas possam expressar na mais diferentes intensidades suas 
cem linguagens, conviver com todas as diferenças, combatendo as 
desigualdades, exercitando a tolerância (e não o conformismo), a 
solidariedade, a cooperação e todos os comportamentos e valores de 
caráter coletivo, concomitantemente, com a construção da sua 
identidade e autonomia, sentido de pertencimento à comunidade 
local, enquanto especificidade infantil, e, ao mesmo tempo, 
preparando-se para as outras fases da vida que são tão provisórias 
quanto a infância. 

 

A divisão da sala de aula em áreas (ou cantos) com diversos centros 

de interesses seria uma alternativa para que a organização do espaço da educação 

infantil aconteça na realidade educacional das crianças brasileiras. Para Moreno 

(2007, p. 57) a organização interna das salas dispostas em cantos (Canto da 

fantasia, da biblioteca, dos jogos, da música, do supermercado, do cabeleireiro, do 

museu, etc.) favorece a autonomia das crianças na escolha da atividade a ser 

realizada.  

Complementando esta discussão, Kramer (2007, p. 76) acredita no 

benefício de organizar as salas de aula em áreas, por acreditar no favorecimento 

desta, 

 

[...] na movimentação das crianças e a sua participação em 
atividades que venham ao encontro de seus interesses. Essa divisão 
atende, ainda, à própria diversidade das ações das crianças, que, em 
geral, alternam seu engajamento, em momentos diversos, na busca 
de satisfação de suas necessidades de desenvolvimento e 
conhecimento. 
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Assim, a partir da concepção de uma infância capaz de múltiplas 

relações, a educação infantil poderá oferecer às crianças espaços flexíveis e 

versáteis diferentes da casa, da escola e do hospital, que incorporem vários 

ambientes de vida em contexto educativo, possibilitando novidades a serem criadas 

tanto pelas crianças como pelos adultos, o que os caracterizariam a condição de 

estar em permanente construção, assim como a infância (FARIA, 1999b, p. 78).  

Assim, a relação do professor com o espaço, o reconhecimento da 

sua importância, e a sua preocupação para que este atenda às necessidades e 

especificidades do desenvolvimento e aprendizagem infantil, terá influência 

diretamente sobre a qualidade da educação oferecida as crianças. 
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4 HORA DO CONTO: IMAGINAÇÃO E FANTASIA 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER 

 

A criança ao ser inserida no mundo dos livros e da leitura faz com 

que se abram as portas para o conhecimento, levando-a pensar, agir e criar; 

construindo assim uma consciência e atitudes que serão eficazes ao longo de sua 

vida.   

Segundo Gallart, (1995, p. 37) a leitura é: 

[...] um instrumento para o ócio e a diversão, uma ferramenta lúdica 
que nos permite explorar mundos diferentes dos nossos, reais ou 
imaginários. [...] faz sentido que se promova na escola essa 
dimensão transcendente e fugidia, talvez a mais genuína da leitura. 

 

A leitura é relacionada com a alfabetização em um sentido amplo, 

possibilitando ao aluno interpretar o mundo, levando esse indivíduo a posicionar-se 

diante dele e fazendo com que este construa-se intelectualmente. Acerca disso, 

Gallart (1995) diz que, “a leitura é um processo cognitivo complexo, que necessita 

de uma grande capacidade intelectual para que possa envolver a criança no seu 

processo de desenvolvimento intelectual”.  

Como diz Freire (2001, p. 12): 

 

A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o 
sítio das avencas de minha mãe -, o quintal amplo em que se 
achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, 
balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo 
especial se dava a mim como o mundo de minha atividade 
perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras 
leituras.  

 

Assim como Freire (2001) relata que construímos nossas 

experiências através da relação com o mundo, a nossa base educacional acontece 

através da leitura, que pode ser por meio de histórias contadas pelos nossos 

familiares ou mesmo por leituras de livros infantis, que iremos nos relacionar com o 
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mundo e com as pessoas. Essa é a leitura informal que a criança faz do mundo e da 

interação com a família. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI 

(BRASIL, 1998, p. 121) nos apresenta que: 

 

Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhecer que o 
processo de letramento está associado tanto à construção do 
discurso oral como discurso escrito. Principalmente nos meios 
urbanos, a grande parte das crianças, desde pequenas, estão em 
contato com a linguagem escrita por meio de seus diferentes 
portadores de texto, como livros, jornais, embalagens, cartazes, 
placas de ônibus, etc., iniciando-se no conhecimento desses 
materiais gráficos antes mesmo de ingressarem na instituição 
educativa, não esperando a permissão dos adultos para começarem 
a pensar sobre a escrita e seus usos. 

 

Sandroni; Machado (1998, p. 7), dizem que: 
 

É na leitura pré-escolar que se formam as atividades fundamentais 
diante do livro. A criança que toma contato com o livro pela primeira 
vez ao entrar na escola, costuma associar a leitura com a situação 
escolar, principalmente se não há leitura no meio familiar... É 
conveniente então que o livro entre para a vida da criança antes da 
idade escolar e passe a fazer parte de seus brinquedos cotidianos.  

 

A leitura é uma parte importante para o desenvolvimento da criança 

e para a formação da sua personalidade, em que sua imaginação também é 

estimulada. Compreende-se que a função do livro infantil é mostrar para a criança 

que a leitura deve ser prazerosa, por isso a importância de inseri-los desde o inicio 

de sua vida para que assim as crianças se familiarizem com os livros. 

Além de divertimento, a leitura infantil, passa para outra fase, que é 

o educar e instruir, em que mostra que o interesse dos valores educacionais é 

aprendido nas experiências na sociedade. 

Como diria Arroyo (1990), no seu livro Literatura Infantil Brasileira: 

 

A função do livro infantil é fazer compreender às crianças que a 
leitura é o mais movimentado, o mais variado, o mais engraçado dos 
brinquedos. A leitura infantil é primeiramente um meio de divertir as 

crianças. (ARROYO, 1990, p. 40). 
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O professor deve levar em consideração todo o conhecimento que a 

criança traz, o que diferencia uma criança da outra, e este conhecimento pode ser 

utilizado pelo professor de forma que contribua para a construção de uma formação 

de um bom leitor; a educação infantil tem um papel importante e fundamental para 

essa construção. Acerca disso, Kato (apud BRITO, 2005, p. 7) diz que: 

 

A função da escola é introduzir a criança no mundo da escrita, 
tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito 
capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade 
individual de crescer cognitivamente e para entender as várias, 
demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem 
como instrumento de comunicação.  

 

A leitura deve fazer parte da aprendizagem do aluno, tendo como 

objetivo estimular a criticidade e a autonomia no mesmo. E para que isso ocorra o 

professor deve estar apto a essa tarefa, utilizando-se de vários meios e 

metodologias para que aconteça uma leitura significativa, onde contribuirá dessa 

forma para a formação de bons leitores; por isso que se deve ressaltar a importância 

de estimular a leitura desde a infância. 

Assim destaca o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 135): 

 

O ato da leitura é um ato cultural e social. Quando o professor faz 
uma seleção prévia da história que irá contar para as crianças, 
independente da idade delas, dando atenção para a inteligibilidade e 
riqueza do texto, para a nitidez e beleza das ilustrações, ele permite 
às crianças construírem um sentimento de curiosidade pelo livro (ou 
revista, gibi, etc.) e pela escrita. A importância dos livros e demais 
portadores de textos é incorporada pelas crianças, também, quando 
o professor organiza o ambiente de tal forma que haja um local 
especial para livros, gibis, revistas, etc que seja aconchegante e no 
qual as crianças possam manipulá-los e “lê-los” seja em momentos 
organizados ou espontaneamente. 

 

A leitura é uma das formas que o professor pode utilizar para chegar 

até seus alunos. Por meio da leitura o professor irá despertar vários sentimentos e 

curiosidades, levando-os a descobrir outros mundos, levantando junto deles temas 

importantes para o desenvolvimento dos mesmos. Acerca disso Brito (2005, p.19) 

comenta que: 

Ao ler com os ouvidos, a criança não apenas se experimenta na 
interação, na interlocução, no discurso escrito organizado, com suas 
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modulações prosódicas próprias, como também aprende a voz 
escrita, aprende a sintaxe escrita e aprende as palavras escritas. 
Somente assim podemos considerar que a alfabetização (ou 
letramento) é uma condição fundamental da educação infantil. 

 

Através do simples ato de ler para os seus alunos, o professor irá 

levá-los ao mundo da escrita e da interação com o mundo, fazendo da leitura um 

meio de comunicação, pois é através do estímulo à leitura que a criança começa a 

compreender que a leitura e a escrita são um meio de interagir com o mundo. 

Partindo do pressuposto que a educação infantil tem seu papel de 

suma importância na contribuição e na introdução da criança ao mundo da leitura, 

deve-se levar em consideração o processo de compreensão e aprendizagem da 

criança e também os fatores que serão determinantes para o seu sucesso ou 

fracasso.  

Segundo Faria (2004): 

 
O aprendizado da leitura não dispensa, desde o início da 
alfabetização, os livros para crianças. O trabalho de automatização 
da decodificação deve ser concomitante com o da leitura de textos 
variados. Daí, na iniciação literária desde a pré-escola, a importância 
dos livros de imagem, com ou sem texto escrito, no trabalho com 
narrativas. Eles podem ser uma grande alavanca na aquisição da 
leitura, para além da simples decodificação. (FARIA, p. 22). 

 

A infância é o melhor momento para iniciar o processo de leitura, 

utilizando as histórias infantis e os textos literários, para que dessa forma se 

promova o interesse contínuo pela leitura. Dessa forma, a criança interage com o 

livro, em que formará seus conceitos sobre o mundo através da contribuição da 

literatura. 

 

4.2 HORA DO CONTO 

 

A Hora do Conto na Educação Infantil tem como objetivo divulgar a 

leitura, estimulando o gosto pela mesma, proporcionando às crianças, momentos de 

alegria, descontração e desenvolvimento intelectual e moral, permitindo assim que o 

processo de amadurecimento psicológico seja facilitado. 
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O uso da Hora do Conto é de fundamental importância para 

transformar as crianças em seres críticos, com personalidade, auxiliando 

diretamente no processo de socialização das pessoas. 

Assim relata Abramovich (1997, p. 16): 

 
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 um leitor é ter um caminho absolutamente infinito 
de descoberta e de compreensão do mundo [...]. 
 

A Hora do conto é uma atividade de cunho pedagógico, onde 

histórias são narradas oralmente por professores e educadores, sendo que na 

grande maioria, essas histórias são retiradas de livros infanto-juvenis, especializados 

em chamar a atenção dos leitores com o objetivo principal incentivar a leitura, 

estimular o imaginário, desenvolver a capacidade de concentração e percepção, 

socializar crianças e jovens e aguçar a criticidade das mesmas; enriquecendo o 

vocabulário, auxiliando assim no processo de crescimento de hábitos, habilidades e 

atitudes. 

Para se contar uma história deve-se saber qual a importância da 

história para as crianças, e ter a sensibilidade de que ao contar uma história 

transforme-se esse conto em um conto agradável e que assim desperte a 

imaginação das crianças. Deve-se estar atento para não esquecer que cada faixa 

etária possui interesses predominantes, e também prestar atenção se o assunto que 

está sendo tratado é de interesse para a faixa etária que está sendo trabalhada. 

As histórias podem transmitir conhecimentos, disciplina, mas não 

devem ser lidas para chantagear, como Coelho (1990, p. 12) cita em seu livro: “se 

ficarem quietos, conto uma história”. 

A história é o momento que o narrador deve usar para prender a 

atenção do ouvinte, para socializar e educar. O narrador deve tomar certos cuidados 

na hora da leitura; a leitura deve ser correta, agradável, simples, para que assim 

prenda a atenção da criança, despertando dessa forma sua imaginação. 

Os contos de fadas são bons exemplos de como as crianças a partir 

da leitura e da Hora do Conto, compreendem que os interesses dos valores 

educacionais são aprendidos nas experiências. Nessa perspectiva, Bettelheim (1980, 

p.15) diz que: 
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É característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de 
forma breve e categórica. Isto permite à criança aprender o problema 
em sua forma mais essencial, onde uma trama mais complexa 
confundiria o assunto para ela. O conto de fadas simplifica todas as 
situações. Suas figuras são esboçadas claramente; e detalhes, a 
menos que muito importantes, são eliminados. Todos os 
personagens são mais típicos do que únicos.  

 

Os contos de fadas mostram à criança que mesmo com as 

dificuldades da vida se pode vencer; mostram que cada criança interpretará de 

forma diferente a leitura que foi realizada e que para essa mesma criança sua 

interpretação será alterada a cada leitura retomada.  

Bettelheim (1980, p. 17) afirma inclusive que: 

 

A crença que prevalece nos pais é que a criança deve ser distraída 
do que mais a perturba: suas ansiedades amorfas e inomináveis, 
suas fantasias caóticas, raivosas e mesmo violentas. Muitos pais 
acreditam que só a realidade consciente ou imagens agradáveis e 
otimistas deveriam ser apresentadas à criança – que ela só deveria 
se expor ao lado agradável das coisas. Mas esta visão unilateral 
nutre a mente apenas de modo unilateral, e a vida real não é só 
agradável. 

 
Desse modo, é importante que a criança compreenda os dois lados 

do ser humano (o bom e o ruim), entendendo dessa forma as diferenças existentes 

entre as pessoas.  

A criança é quem vai determinar, a partir da leitura, qual a história 

que mais a agrada; e as interpretações dessa leitura, devem ser particularmente 

delas, não havendo interferência do adulto, mesmo que a interpretação da criança 

não esteja totalmente correta. Outra questão que se deve também deixar a critério 

da criança, é a escolha do personagem que mais lhe desperta simpatia ou sua 

antipatia, esse é o momento em que a criança irá se identificar com o personagem 

das histórias, assim como cita Bettelheim (1980, p. 18): “a criança se identifica com o 

bom herói não por causa de sua bondade, mas porque a condição do herói lhe traz 

um profundo apelo positivo.” 

Coelho (1990) em sua obra “Contar Histórias. Uma Arte sem Idade”, 

também fala a respeito: 
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[...] a história é importante alimento da imaginação. Permite a auto-
identificação, favorecendo a aceitação de situações desagradáveis, 
ajuda a resolver conflitos, acenando com a esperança. Agrada a 
todos, de modo geral, sem distinção de idade, de classe social, de 

circunstância de vida. (COELHO, 1990, p. 12). 

 

Mesmo nos dias atuais, onde usufruímos de vários recursos para 

envolver e distrair as crianças, como por exemplo: DVDs, vários livros de literatura 

infantil e juvenil, teatros, televisão; é a palavra que irá instigar a imaginação da 

criança. Acerca disso, Barcellos e Neves (1995, p. 11), com o livro “Hora do conto: 

da fantasia ao prazer de ler”, afirma que: 

 

[...] a força da palavra [...] é tão grande que a criança e o narrador 
caminham, de mãos dadas com o autor, através do enredo, unidos 
pela mesma relação de afetividade e sensibilidade, subtraindo-se do 
ambiente real e penetrando no mundo da fantasia. 

 

Por meio da Hora do Conto pode-se possibilitar que as crianças 

façam uma ponte entre a realidade e a fantasia, sentindo-se instigadas a buscar 

soluções para a situação vivenciada pelo personagem. Para que o 

professor/narrador obtenha sucesso durante a Hora do Conto, se faz necessário ter 

sua atenção voltada para as habilidades do narrador, o preparo do ambiente e a 

preparação dos ouvintes. Além de conhecer a história o narrador deve ter a 

capacidade de assimilar os elementos da história e transmiti-los, de forma que os 

ouvintes compreendam e se interessem por ela. Coelho (1990, p. 14) comenta a 

respeito: 

 

A história é o mesmo que um quadro artístico ou uma bonita peça 
musical: não poderemos descrevê-los ou executá-los bem se não os 
apreciamos. Se a história não nos desperta a sensibilidade, a 
emoção, não iremos contá-la com sucesso.  

 

Coelho (1990), também fala sobre a importância de antes de 

começar a contar uma história, deve-se conversar antes com as crianças, por 

exemplo, se for contar uma história sobre gatos, pergunta-se quem tem um gatinho, 

o nome, a cor, como se alimenta, entre outras. “Essa conversa não deve ser longa, 

só o tempo necessário para que as crianças se predisponham a escutar a história de 
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um gato que não é o deles, mas bem poderia ser. Isso facilita também a 

identificação e a integração da mensagem.” (COELHO, 1990, p. 47). 

Dando continuidade, a autora comenta que após a leitura, deve-se 

fazer uma conversa, pois dessa forma conduz a criança a novas interpretações da 

história, dos personagens; com isso o narrador aprende a realidade da criança. 

 

Comentar não significa propor questões interpretativas e muito 
menos destacar a mensagem contida na história. A criança por si só 
percebe essa mensagem e a revela nas colocações que faz. São 
comentários interessantes, oportunos, engraçados, algumas vezes 

denunciando conflitos existenciais. (COELHO, 1990, p. 57) 

 

A Hora do Conto na Educação Infantil tem fundamental importância 

na vida da criança, onde visa emocioná-la e instrui - lá. Bons resultados serão 

alcançados se tanto a família quanto a escola estimularem o hábito da leitura ou o 

de contar histórias. Não esquecendo de que, além de escutar, a criança precisa 

compreender a história, por isso se faz necessário que o vocabulário seja de acordo 

com a faixa etária da criança. 

Dessa forma, cabe ao professor, estimular o gosto pela leitura, e 

prover o acesso das crianças a bons livros, e que sejam acessíveis ao seu grau de 

desenvolvimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura desperta nas crianças várias emoções, a de ouvir, de sentir, 

de refletir, e a de olhar o mundo de maneira diferente, através dos livros.  

O hábito da leitura deve ser estimulado desde a infância, começando 

na própria família da criança e continuando com este incentivo a partir da educação 

infantil. 

Acredito que a leitura não deve ser somente utilizada com o intuito 

de aprender a ler, sem levar o sujeito a uma reflexão sobre seu próprio ato de ler; 

pois a leitura leva-o a uma transformação de seu próprio conhecimento social, moral 

e intelectual. 

Para despertar e aguçar o interesse pela leitura, o professor de 

educação infantil deve assumir o papel de um estimulador do hábito da leitura. Faz-

se necessário que este professor desenvolva diferentes maneiras e estratégias para 

contar uma história, pois é dessa maneira que a criança além de apreciar a história, 

irá ter um desenvolvimento satisfatório, dando a oportunidade para a criança de ver 

os livros como grandes fontes de prazer, informações e conhecimentos. 

O professor da Educação Infantil precisa trabalhar visando ao 

desenvolvimento da criança, se preocupando em não separar o cuidar do educar, 

pois ambos devem sempre ser trabalhados de forma conjunta. 

Assim, com este trabalho foi possível rever as variadas concepções 

de infância, a importância da Educação Infantil para as crianças; de como o 

profissional da educação infantil deve estar atento as dificuldades individuais de 

cada criança, e também deve estar sempre se aprimorando para que seu trabalho 

seja realizado de forma satisfatória, para que dessa maneira a criança venha a obter 

uma aprendizagem significativa. 

Com todos os prós e contras que encontramos na educação infantil, 

cabe ao professor de educação infantil o compromisso de respeitar a infância de 

todas as crianças, pois essas são portadoras de direitos, com sua maneira 

especifica de ser e de aprender; usando de ações que permitam o desenvolvimento 

da criança relacionado com a brincadeira, a alegria, o prazer e a magia. 
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O incentivo à leitura e a forma prazerosa de trabalhar com as 

crianças pode aproveitar todo o entusiasmo, as curiosidades das crianças. O 

trabalho do professor da infância favorecerá a autonomia da criança nas suas mais 

variadas manifestações enquanto sujeitos de direito e cidadã.  
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