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PROFª:CMEI JESSE MURBACK 

 

PROJETO: ERA UMA VEZ...? 

 

Introdução  

O presente tem por objetivo, verificar a contribuição da literatura infantil 
no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Com a visão de 
que ela pode ser um instrumento motivador e desafiador, como objeto capaz de 
transformar o indivíduo em um sujeito ativo e responsável, compreendendo o 
contexto em que vive e modificá-lo de acordo com a sua necessidade.  

Com isto a escola como agente transformador deve buscar conhecer e 
desenvolver na criança as competências da leitura, da escrita, autonomia e 
afetividade. A literatura infantil pode influenciar de maneira positiva neste 
processo, assim, ela é fundamental para a aquisição de conhecimentos, 
recreação, informação e interação necessárias ao ato de ler. Diante do 
exposto, percebe-se a necessidade da aplicação coerente de atividades que 
despertem o prazer de ler, e estas devem estar presentes diariamente na vida 
das crianças, desde bebês.  

Devemos fazer aqui alguns questionamentos, mesmo sabendo da 
importância que a literatura exerce na vida da criança, seja no desenvolvimento 
emocional ou na capacidade de expressar melhor suas idéias. Muitas vezes, 
este processo não é realizado com prazer,  não gostam de ler e fazem-no por 
obrigação, por que isso acontece? Talvez seja pela falta de exemplo dos pais 
ou dos professores, talvez não.  

O que se percebe é que a literatura, bem como toda a cultura criadora e 
questionadora, algumas vezes, não é dada a devida atenção nas escolas, bem 
como nas famílias que por sua vez não tem o habito nem condições à leitura.  

Neste cenário, abordamos dois fatores que contribuem para que a 
criança desperte o gosto pela leitura: curiosidade e exemplo. Neste sentido, o 
livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Os pais deveriam 
ler mais para os filhos e para si próprios. Conforme Silva (1992, p.57) “bons 
livros poderão ser presentes e grandes fontes de prazer e conhecimento. 
Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos poderá ser uma excelente 
conquista para toda a vida.” 
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A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS 

 
               Pesquisas destacam o quanto é importante para a criança ouvir 
história desde pequena. Autores, afirmam que esse “é o início da 
aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente 
infinito de descoberta e de compreensão do mundo. É através da história que 
se pode descobrir outros lugares, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, 
outra ótica. É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, 
sem a característica de aula ou obrigatoriedade. Caso contrario, deixa de ser 
Literatura, deixa de ser prazer e passa a ser Didática, desconectando da 
preocupação e intenção em abrir as portas da leitura que a criança faz do 
mundo, bem como sua compreensão diante deste. 

[...]que a sociedade isto será feito, e como se 
desenvolverão as práticas pedagógicas, para que as crianças e 
suas famílias sejam incluídas em uma vida de cidadania plena.  

Para que isto aconteça, é importante que as 
propostas Pedagógicas de Educação Infantil tenham qualidade 
e definam-se a respeito dos seguintes fundamentos 
norteadores: 

a)      Princípios Éticos da Autonomia, da 
responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito  ao Bem 
Comum; 

b)      Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de 
Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem 
Democrática; 

c)      Princípios Estéticos da sensibilidade, da 
Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da Diversidade de 
Manifestações Artísticas e Culturais. LDBEN, art. 12 e 14). 

    

A literatura informa sobre o mundo, sobre as questões como o medo, 
tristeza, momentos vividos por qualquer pessoa e a criança tem curiosidades 
para conhecer este mundo. Segundo Abramovich (1997) quando as crianças 
ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos que têm 
em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da 
infância, como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, 
perda, além de ensinarem infinitos assuntos. destaca que para a formação de 
qualquer criança é importante ouvir muitas histórias, isto é o início da 
aprendizagem. 
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A LITERATURA COMO RECURSO. 

O contexto atual da sociedade nos coloca diante de situações 
embaraçosas na instituição escolar, a escola acaba assumindo um papel que 
deveria ser complementar, mas, que se torna prioritária, diante do cenário de 
excesso de informações a que as crianças estão expostas.  Ainda, que a 
criança é um ser em formação da personalidade e caráter, e que o sujeito se 
constrói nas suas relações e com o meio em que vive, na maioria das vezes 
inapropriadas a sua faixa etária, como: violência, sexualidade, drogas, entre 
outras. 

Assim sendo, este tema deve ser abordado de forma lúdica  e recreativa, 
para que os educandos, construam juntos um meio de colaboração, respeito e 
autonomia. Pensando nisto, a literatura vem contribuir e muito neste processo, 
sobretudo, a história ainda é visto como o meio mais apropriado neste 
processo.  

A literatura infantil, não pode ser utilizada somente como as ações 
diárias e cotidianas, valores e “regras sociais”, trabalhadas com as crianças 
nas rodas de conversa; com objetivo de  “ moldar” as crianças, esta proposta e 
ideia vai muito além, sendo a cultura da paz uma forma de sistematizada e 
elaborara estratégias com o intuito de trabalhar questões sociais que os levam 
a violência (não só física) em busca da paz verdadeira. 

Vale destacar ainda que, até as duas primeiras décadas do século XX, 
as obras didáticas produzidas para a infância, apresentavam um caráter ético-
didático, desta forma, o livro tinha a finalidade única de educar, moldar a 
criança com a visão dos adultos. Neste contexto a leitura não era entendida 
como fonte de prazer, descrevendo e retratando a aventura pela aventura. A 
ludicidade não fazia parte da vida das crianças, sempre com objetivo de molda-
las. 

Esse modelo toma outros moldes a partir dos anos 70 e a literatura 
infantil passa a ser revista e uma revalorização, construídas aqui no Brasil 
principalmente pelas obras de Monteiro Lobato, no que se refere ao Brasil. 
Perpassando pelas atividades humanas, valorizando a aventura, o cotidiano, a 
família, a escola, o esporte, as brincadeiras, as minorias raciais, penetrando até 
no campo da política e suas implicações.  

A amplitude da literatura infantil no desenvolvimento da criança passa a 
ter uma importância mais evidente e clara com mais significado, de forma 
lúdica e prazerosa, com uma visão crítico-reflexiva, extremamente relevante à 
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sua formação cognitiva. Assim, quanto mais cedo a criança tiver contato com 
os livros descobrindo o prazer que a leitura produz, e ao ouvir ou lêr uma 
história e é capaz de comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre ela, maior 
será a probabilidade dela tornar-se um adulto leitor  

 

COMO CONTAR HISTÓRIAS 

A brincadeira, o faz de conta, jogos cooperativos e competitivos, às 
leituras são meios também de desenvolver a linguagem. Imaginando, a criança 
se comunica, constrói histórias e expressa vontades. "Ao se relacionar com os 
colegas, coloca-se no lugar do outro, reforçando sua identidade",  

Também, são destacadas questões relativas aos meios de expressão. 
As crianças que vivem num ambiente rico informação e interações aprendem a 
demonstrar desejos, sentimentos e necessidades. O processo se inicia com 
gestos e balbucio ainda bebe e se intensifica nas situações coletivas e 
individuais de convivências. O contato com os livros pode desenvolver a 
linguagem plástica se o professor aproveitar as situações e direcionar para 
diferentes estilos de ilustração. Segundo Vygotsky (1896-1934), a criança só 
desenvolve a fala no contato com os mais velhos.  

Assim alguns passos são importantes para se ter êxito na contação da 
historia: 

 
- Primeiramente, o narrador deve ter lido o livro escolhido, conhecê-lo, para 
fazer uma leitura fluente, com o tom de voz certo e pausas nos lugares 
corretos. Ler antes também evita que temas ou palavras e expressões que não 
eram esperadas (e que podem causar polêmica) sejam encontrado e 
abordados.  

 “O narrador deve transmitir confiança, motivar a atenção e despertar 
admiração. Tem que conduzir a situação como se fosse uma virtuose que sabe 
seu texto, que o tem memorizado que pode permitir-se ao luxo de fazer 
variações sobre o tema”  

 Pode-se contar qualquer história para a criança, qualquer tipo (narrativa, 
poética etc.) desde que o contador a conheça bem. 

Entonação e mudanças de voz; 
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Utilização de recursos diferenciados; 

Sons onomatopeicos. 

.... 

“O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um 
processo constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na 
escola e continua pela vida afora.” 

Segundo Oliveira (1998, p. 52), isso implica tomar consciência de 
problemas coletivos e relacionar a experiência da própria comunidade com o 
que ocorre em outros contextos. A educação para cidadania inclui aprender  a 
tomar  a perspectiva do outro – da mãe, do pai, do professor infantil, de outra 
criança, de quem perdeu a mãe, de quem tem o pai muito doente ou preso na 
penitenciária – e ter consciência dos direitos  e deveres próprios e alheios. As 
crianças podem conversar sobre esses aspectos ou refletir sobre eles com 
base, por exemplo, em enredos criados no faz-de conta, formando cidadãos 
críticos e autônomos. 

Para que a criança tenha o pleno desenvolvimento, precisa se 
proporcionar um ambiente desafiador e que possibilita a exploração e as 
interações adequadas. Haja vista que, desde muito cedo a criança possa agir 
com crescente independência. Sendo assim, ao tomar decisões e fazer 
escolhas, ganha um sentido de controle e eficácia pessoal, como se dissesse: 
"Sou alguém que consegue fazer isso". Essa sensação é proporcionada ao 
permitir que realizem algumas tarefas sozinhas, sob supervisão do adulto, é 
claro, muitas vezes necessitando de uma intervenção para encorajá-los a 
realizar o desafio proposto, para que se perceba cada vez mais independente. 

Ao oportunizar a criança situações de desafio e interação aprendem a se 
relacionar com o outro. Os possíveis conflitos gerados nessas situações são 
um ótimo meio de aquisição da linguagem verbal e de enfrentamento, desde 
que bem mediados pelo professor. Já quando realizam uma atividade e tarefas 
individuais de seu cotidiano, o estimulo à observação proporciona conhecer os 
hábitos culturais de onde vivem, construtores da sua própria historia. 

E é partindo desta visão da interação social e do diálogo, que se 
pretende compreender a relevância da literatura infantil, que é um fenômeno de 
linguagem resultante de uma experiência existencial, social e cultural. Desse 
modo, a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto,  na construção e reconstrução de conceitos, 
re- conceituando  mundo e o contexto em que esta inserido. 
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OBJETIVO: Construir com as crianças o gosto e o prazer pela leitura, 
bem como estreitar e fortalecer os laços familiares na construção conjunta 
deste processo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Se conhecer como individuo único, com suas características físicas, 
biológica e emocionalmente, em suas particularidades. Reconhecer sua 
importância como individuo, resgatando, através das atividades que irão 
contribuir para aumentar sua autoestima na relação com os demais; 

Desenvolver responsabilidade e cuidados próprios e com o material; 

Adquirir noções de higiene, organização e colaboração coletiva e 
individual; 

Interagir com os familiares, nas situações cotidianas, sendo capaz de 
construir juntos ações critica e cooperativas; 

Criar e recriar regras e valores nas historias infantis e demais leituras 
feitas de acordo com o contexto, se reconhecendo como sujeito inserido em um 
coletivo social; 

 

Estabelecer nas situações e brincadeiras troca de afetividades e regras 
de convivência no grupo, expressão das emoções e representação das 
vivencias sociais, comunicação e reflexão por meio das brincadeiras; 

Relacionar-se com os membros da escola demonstrando suas 
necessidades e interesses. 

Proporcionar as famílias momentos de prazer, confraternização e 
proximidade com os filhos; 

 Promover a socialização e interação afetiva entre criança e família; 

 Incentivar a vivência de valores como: cooperação, respeito, justiça, 
solidariedade, autoestima; 
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Aprimorar a motricidade fina através de trabalhos manuais e manuseio 
de materiais; 

 

JUSTIFICATIVA 

 A criança passa por estágios psicológicos que precisam ser observados 
e respeitados no ambiente escolar, durante o seu desenvolvimento, assim, 
para cada idade deve utilizar a literatura especifica na escolha dos livros para 
ela. Essas etapas não dependem exclusivamente de sua idade, mas do seu 
nível de amadurecimento psíquico, afetivo e intelectual e seu nível de 
conhecimento e domínio do mecanismo da leitura. Neste sentido, é necessária 
a adequação dos livros às diversas etapas pelas quais a criança normalmente 
passa. Existem cinco categorias que norteiam as fases do desenvolvimento 
psicológico da criança: o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor-em-processo, o 
leitor fluente e o leitor crítico.  

 

   O projeto foi pensado coletivamente pelo corpo docente, devido as 
necessidades, como: pais participarem efetivamente na vida escolar de seus 
filhos, esta estratégia foi pensada com o intuito de proporcionar estes 
momentos com os familiares, levando em consideração que as tarefas por si só 
não atingiam o objetivo desejado.   

 
Por meio da leitura a criança desenvolve a imaginação e pode transpor 

os conhecimentos adquiridos com as leituras nas brincadeiras, desta forma, o 
lúdico é um instrumento de estruturação do individuo. Desenvolvendo varias 
habilidades, como: percepção motora, equilíbrio e orientação espacial. 

 
Dessa forma, segundo Kishimoto (1999) “se desejamos formar seres 

criativos, críticos e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o 
enriquecimento do cotidiano infantil com a inserção de contos, lendas, 
brinquedos e brincadeiras”, e é por este motivo que desenvolvemos este 
projeto, com intuito de resgatar as brincadeiras antigas e com as mesmas 
desenvolver um ensino-aprendizagem que desperte o prazer em aprender, 
fazendo da sala de aula em espaço cultural, de trocas de conhecimento e de 
oportunidades a todos.  
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O ELEFANTINHO 

Rio de Janeiro , 1970 
Onde vais, elefantinho 

Correndo pelo caminho 
Assim tão desconsolado? 

Andas perdido, bichinho 
Espetaste o pé no espinho 

Que sentes, pobre coitado? 
 

 Estou com um medo danado 
Encontrei um passarinho. 

(Vinicius de Moraes.) 

            Ao proporcionar aos educandos, brinquedos, brincadeiras, cantigas, 
leituras e jogos. Possibilitar  também ás crianças conhecimento de que brincar 
não é apenas manusear objetos e jogos eletrônicos, e sim participar da 
construção do brinquedo, a fim de conservar lúdico e o prazer, interagindo e 
compartilhando o conhecimento com os colegas nas brincadeiras e 
desenvolvendo valores importantes na formação do ser humano. 

 
 

METODOLOGIA:  

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, 
que começa muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida 
inteira. A partir da percepção da criança com o meio em que vive, é possível 
estimulá-la oferecendo-lhe brinquedos, álbuns, chocalhos musicais, entre 
outros recursos para enriquecer a leitura. Assim a escolha dos livros, dicas de 
como os pais leem para seus filhos bem como os cuidados que deve se ter 
com os mesmos. Os livros adequados, de acordo com Abramovich (1997) 
devem apresentar um contexto familiar, com predomínio absoluto da imagem 
que deve sugerir uma situação. A principio o mais adequado para os pequenos 
não se deve apresentar texto escrito, já que é através da nomeação das coisas 
que a criança estabelecerá uma relação entre a realidade e o mundo dos livros. 
Livros que propõem humor, expectativa ou mistério são indicados. 

Os livros adequados nesta fase devem ter uma linguagem simples com 
começo, meio e fim. As imagens devem predominar sobre o texto. As 
personagens podem ser humanas, bichos, robôs, objetos, especificando 
sempre os traços de comportamento, como bem e mal, forte e fraco, feio e 
bonito. Histórias engraçadas, ou que o bem vença o mal atraem muito o leitor 
nesta fase. Indiferentemente de se utilizarem textos como contos de fadas ou 
do mundo cotidiano, de acordo com Coelho (ibid, p. 35) “eles devem estimular 
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a imaginação, a inteligência, a afetividade, as emoções, o pensar, o querer, o 
sentir”. 

 

Iniciamos trabalho com as crianças na escola, oportunizando que eles 
contassem historias para os colegas, com e sem recursos, como: fantoche 
dedoches, muitas vezes confeccionado pelos próprios educandos, estimulou os 
cuidados com os materiais para tomarem consciência de que outros utilizaram 
posteriormente, reunimos com os familiares explicando o projeto, onde deveria 
ser o mais prazeroso possível, e a importância dos relatos, entre outras trocas 
de ideia.  
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RECURSOS 

Histórias: diversas; 

Sacolinha com materiais como : fantoches, ( em um  primeiro 
momento na sacolinha vai, 1 livro, 1 fantoche ou dedoche, o caderninho de 
anotações); 

Caderninho com dicas de como contar; 

E orientações dos cuidados. 

Em um segundo momento, incrementar a sacolinha com outros 
materiais: como lápis de cor, massinha e etc.  

 

AVALIAÇÂO 

Lembrando que este projeto ainda esta em construção e pode sofrer 
alterações de acordo com as necessidades, pois a avaliação é continua e as 
necessidades individuais ou coletivas, sofrem mudanças, considerando que, 
este processo é dinâmico e não estático.  
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CONCLUSAO. 

A leitura neste contexto, torna-se uma atividade que implica não 
somente a decodificação de símbolos, ela envolve uma série de estratégias, o 
leitor com o tempo começa a se sentir parte do processo por iniciativa própria, 
é capaz de selecionar, a historia situações que o circulam socialmente, aqueles 
que podem atender a uma necessidade sua.  

Assim, podemos observar algumas mudanças de hábitos e que a 
capacidade para aprender está ligada ao contexto pessoal do indivíduo. 
Ressignificando suas leituras de mundo, com os vários significados que ele 
encontrou ao longo da história de um livro. 

Em uma sociedade ligada ao mundo das tecnologias virtuais e 
ciberneticas, todas as informações ou notícias, músicas, jogos, filmes, podem 
ser trocados por e-mails. Mas só quem conhece a importância, e o poder que 
tem uma história bem contada, quem sabe os benefícios que uma simples 
história pode proporcionar, ainda sem falar no contato com as pessoas 
próximas a criança, com certeza haverá de dizer que não há tecnologia no 
mundo que substitua o prazer de tocar as páginas de um livro e encontrar nelas 
um mundo repleto de encantamento.  

Assim, pais e professores têm um papel fundamental nesta descoberta: 
serem estimuladores e incentivadores da leitura. Proporcionando um mundo 
imaginário, experiência, fantasia ou necessidade do indivíduo.  
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O DIREITO DA CRIANÇA.                    

 

Toda criança no mundo  

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida. 

 

Criança tem que ter nome  

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 

Os direitos das crianças 

Todos têm de respeitar. 

 

Tem direito a atenção 

Direito de não ter medos 

Direito a livros e pão 

Direito de ter brinquedo 

 

 

 

 

Mas criança também tem  

O direito de sorrir. 

Correr na beira domar, 

Ter lápis de colorir... 

 

Ver uma estrela cadete, 

Filme que tenha robô, 

Ganhar um lindo presente, 

Ouvir história do avô. 

 

Descer de escorregador, 

Fazer bolha de sabão, 

Sorvete, se faz calor, 

Brincar de advinhação. 

 

 

Morango com chantilly, 

Ver mágico de cartola, 

O canto do bem-te-vi, 

Bola,bola,bola,bola! 
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Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 

Ser alegre e tagarela 

Poder  também dizer não!! 

 

Carrinho, jogos, bonecas, 

Montar jogo de armar, 

Amarelinha, petecas  

E uma corda de pular 

 

Um passeio de canoa 

Pó lambuzado de mel, 

Ficar um pouquinho a toa... 

Contar estrelas no céu... 

 

Ficar lendo revistinhas, 

Um amigo inteligente, 

Pipa na ponta da linha, 

Um bom dum cachorro quente. 

 

 

 

 

 

Festejar o aniversário, 

Fazer viagem de trem, 

Um pouquinho de aventura... 

Alguém para querer bem... 

 

Festinha de São João, 

Com fogueira e com bombinha, 

Pé- de-moleque e rojão, 

Com quadrilha e bandeirinha. 

 

Andar debaixo da chuva, 

Ouvir musica e dançar. 

Ver carreira de saúva, 

Sentir cheiro domar. 

 

Pisar descalça no barro,  

Comer fruta no pomar, 

Ver casa de João- de- barro, 

Noite de muito luar. 
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Ter tempo pra fazer nada, 

Ter quem penteie os cabelos, 

Ficar um tempo calada... 

Falar pelos cotovelos. 

 

 

E quando a noite chegar, 

Um bom banho, bem quentinho, 

Sensação de bem estar... 

De preferência um Celinho. 

 

Uma caminha macia, 

Uma canção de ninar, 

Uma história bem bonita, 

Então, dormir e sonhar... 

 

Embora eu não seja Rei, 

Decreto, neste país, 

Que toda criança 

Tem o direito de ser feliz 

 

 

Ruth Rocha. 


