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RESUMO 

 O presente estudo visa expor a atividade da contação de história nas 

escolas e no trabalho, entendendo-a como um exercício prazeroso pelos 

professores e alunos. Visa também dedicar-se ao estudo sobre reflexões 

teóricas que darão base para a prática exercida pelo educador na educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental, como auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem. Os recursos utilizados e as técnicas orais e corporais e 

a escolha da narrativa mais adequadas para cada faixa etária. O ouvir e contar 

histórias permite que a criança construa sua própria história e desenvolva sua 

autonomia e liberdade, proporcionando emoções e reflexões sobre o que foi 

ouvido. O professor tem o papel fundamental para elevar a criatividade da 

criança, para que ela mesma construa sua própria história.  

 

Palavras chave: contação de histórias, valores, educação infantil, 

aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura é uma das manifestações de arte, que atua de maneira mais 

intensa e duradoura no sentido de divulgar e de formar valores culturais que 

estimulam uma sociedade. Além disso, ela distingue o homem dos demais seres 

do reino animal através da palavra e da linguagem.  

De acordo com Cademartori (1987), a literatura infantil é dividida em dois 

momentos: a lendária e a escrita, sendo que a primeira veio com a necessidade 

das mães de dialogar com seus filhos e de falar sobre as coisas que os 

rodeavam, sendo passadas somente através da fala. A história escrita veio 

aproximadamente no século XVII quando houve uma reorganização do ensino 

fundamental da burguesia e em virtude do reconhecimento da infância como uma 

fase de desenvolvimento, pois, anteriormente as crianças eram consideradas 

como pequenos adultos, e por isso, não existia uma literatura voltada para elas, 

a chamada literatura infantil.  

Com o advento da literatura infantil foram criados e preparados livros 

especialmente para as crianças, com intuito pedagógico e usados como material 

de apoio para o ensino. Sendo assim, Cademartori (1987) também afirma que a 

literatura infantil tinha a intenção de guardar momentos e expressar opiniões que 

não podiam ser ditas claramente, uma vez que as pessoas não eram livres para 

expressarem suas opiniões e usavam a literatura para isso. 

A contação de histórias é um dos meios mais antigos de interação 

humana, capaz de transmitir conhecimentos, estimular a imaginação e a 

fantasia, além de trazer valores morais, disciplinar e desenvolver o interesse pela 

leitura. Para Coelho (2009), a história prende a atenção, socializa, aquieta, 

serena, educa e informa.  

A contação de história se deu, a princípio, quando o homem passou a 

fazer relatos das suas vivencias, e surgiu juntamente com a língua oral. De 

acordo com Tahan (1961) o homem percebeu que a história tem o poder de 

entreter as pessoas e além disso ela causa admiração e aprovação dos ouvintes, 

onde o contador de histórias se torna o centro da atenção popular pelo prazer 

das suas narrativas. Sendo assim, em cada momento histórico, a contação de 

histórias tem o objetivo de conquistar o respeito, transmitir tradições, explicar 

fenômenos naturais e místicos e aplicar doutrinas.  



Na infância, a contação de histórias auxilia na aquisição de 

conhecimentos e experiências das crianças, além de despertar a imaginação, 

atenção e criatividade e incentiva o prazer pela leitura. De acordo com 

Abramovich (1989), contar histórias para crianças é relevante pois a partir delas, 

elas se tornam leitoras e  desenvolvem o seu imaginário, além de aguçar a 

curiosidade, procurar respostas para perguntas e encontrar outras soluções para 

resolver questionamentos.  

As crianças, ao escutarem algumas histórias, podem reconhecer a 

herança social comum que configura a realidade de uma sociedade ou grupo 

social, compreendendo as diversidades e passando a entende-las e a encontrar 

seu lugar no mundo.  

Para Ribeiro (2010), a partir da educação infantil as crianças despertam 

pequenos valores e gostos, pois quando uma história é contada, tem-se vários 

objetivos, sendo eles, educar, divertir, instruir e ensinar. Sendo assim é 

importante que a criança tenha contato com os livros para que elas possam 

aprender a escrever, a imaginar, a pensar, a descobrir e a viver, a partir da leitura 

das histórias. 

O professor que conta uma história é responsável por fazer uma ponte 

entre o livro e o leitor, onde a criança passa a ser capaz de criar um elo 

imaginário, auxiliando na aquisição de uma nova linguagem, facilitando a 

expressão de ideais, estimulando a capacidade cognitiva e a observação, 

fazendo com que a criança perceba que o livro e as histórias são instrumentos 

de informação. 

De acordo com Coelho (1999), uma história não acaba quando chega seu 

fim, uma vez que, ela continua na mente da criança, que vai incorpora-la como 

um alimento na sua mente, usando a imaginação.  

O ato de contar histórias trabalha com a atenção, socialização, emoção, 

imaginação, sendo uma ferramenta extremamente importante na aprendizagem 

infantil. 

Quando lemos para uma criança, estamos abrindo um mundo para elas e 

mostrando sua plenitude, ajudando-as a olhar, a pensar e a entender essa 

imensidão que todos percebem. Para Cadmartori (1986), ao adquirir o hábito da 

leitura, uma criança passa a escrever melhor e a ter uma gama maior de 

informações ao seu dispor, desenvolvendo assim a função principal da literatura 



que é fazer com que novas possibilidades existenciais, políticas, educacionais e 

sociais ocorram, de fato, para a criança.  

Contar histórias abre o mundo para a criança, e a oferece um sentimento 

de pertencer à cultura e à família, aproximando afetivamente todos os 

envolvidos, reunindo através da entonação da voz, na escolha de uma história 

considerada interessante, além de apresentar o mundo com toda a sua 

complexidade.  

Na educação infantil, os professore são os incentivadores do hábito da 

leitura, onde o ato de contar ou ler histórias para as crianças desde pequenas 

será importante para que elas aprendam a gostar da leitura e assim contribuir 

para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Gillig (1999) diz que os pedagogos 

que trabalhando na educação infantil sabem a importância das “historinhas”, 

contadas para as crianças pequenas e eles conhecem o fascínio e hipnose que 

podem exercer sobre elas através da leitura.  

A contação de histórias na escola é uma alternativa positiva de leitura, 

podendo transformar a literatura e a leitura em algo prazeroso. Uma vez que, se 

a contação de histórias for usada somente como uma tarefa rotineira, usada 

como instrumento de provas, pode afastar o aluno do prazer a leitura.  

De acordo com Oliveira (2009), é na escola que o professor lida com a 

literatura em sala, e pode estabelecer uma maior relação com a cultura do aluno, 

e com a sua realidade. E se o professor não conhece a realidade este, a literatura 

pode deixar de receber o devido estimulo e deixa de ser um momento 

significativo da aprendizagem do aluno. 

E Batista (2007) diz que certas escolas recusam um trabalho diferenciado 

com a leitura pois a contação de histórias se distancia dos métodos tradicionais 

de avaliação, ou até mesmo do currículo proposto pela escola. E as escolas têm 

dificuldade de trabalhar com métodos não avaliativos. Sendo assim, a literatura 

infantil perde seu encanto quando é visto como um conteúdo avaliativo e torna o 

prazer pela leitura se torne somente uma obrigação do aluno em atingir as notas.  

De acordo com Pires (2011), a relação entre a literatura e a escola, a 

literatura infantil tem objetivo didático, muitas vezes não sendo vista como arte, 

fazendo com que a criança não tenha prazer na leitura. Onde a atividade se torna 

comprometida com a dominação da criança, trazendo problemáticas nas 

relações entre ensino e literatura, o que faz com que jovens tenham aversão pela 



arte literária. No entanto, observa-se que a sala de aula é um ambiente 

privilegiado para o desenvolvimento e aprimoramento do gosto pela leitura, o 

local de mediação e atuação do professor, sendo assim, um campo importante 

de intercâmbio de cultura literária e imaginação, sendo extremamente importante 

considerar sua utilidade e importância no contexto escolar. 

Desta forma, sabemos que a literatura infantil é utilizada como forma de 

aprendizagem, principalmente na mais tenra idade, uma vez que é de 

responsabilidade do professor na Educação Infantil incentivar a leitura, pois a 

criança que tem contato com livro desde pequena se tornará um leitor assíduo 

por toda sua vida, usando a literatura com prazer - e não como algo chato ou 

obrigação.  

Por isso que Zilberman (2003) afirma que é vital e imprescindível um 

redimensionamento na relação entre o ensino e a literatura, de modo que a 

literatura infantil se transforme no ponto de partida para um novo e saudável 

diálogo entre o livro e o futuro leitor.  

E Coelho (2009) comenta que quando falamos em literatura infantil, passa 

pela memória de todos algo bonito e colorido, que é capaz de distrair e de gerar 

prazer aos que leem, folheiam ou ouvem, principalmente as crianças. Segundo 

ela, a literatura infantil, está ligada, desde sua origem, à diversão ou a 

aprendizagem das crianças e que os seus conteúdos devem ser adequados à 

compreensão e ao interesse das crianças. 

O presente trabalho mostra a relevância da contação de histórias e como 

leitura auxilia na formação de crianças da educação infantil I.  

Além disso, será relevante investigar a importância da influência da 

contação de histórias na socialização das crianças na educação infantil. Bem 

como, identificar o nível de interesse dos alunos à uma mudança de hábitos e 

atitudes dentro da sala de aula, através da prática de contação de histórias.  

Verificando, analisando e refletindo sobre a utilização da contação de 

histórias como instrumento de socialização, nesta pratica lúdica e à sua 

contribuição no desenvolvimento pessoal e social da criança na educação 

infantil. E investigando através de um embasamento bibliográfico da pesquisa de 

campo, sobre a influência da contação de histórias no desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 



METODOLOGIA 

O artigo foi embasado e fundamentado em pesquisas bibliográficas e 

revisões da literatura, os efeitos que a contação de histórias pode gerar nas 

crianças e seu papel como instrumento socializador.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A leitura e contação de história são instrumentos de aquisição e 

transformação do conhecimento, capazes de proporcionar as crianças o contato 

com o livro e a leitura e provocar expressões e emoções, tornar a contação de 

história um hábito gostoso e prazeroso. 

A partir da contação de histórias e da leitura é que o professor trabalha a 

ludicidade e a corporeidade através das emoções e expressões trazidas com a 

história contata para os alunos, desenvolvendo a cognição, aguçando a 

criatividade, melhorando a socialização, e trazendo novas experiências para as 

crianças. 

De acordo com Silva, (1997) “A força da história é tamanha que narrador 

e ouvintes caminham juntos na trilha do enredo e ocorre uma vibração recíproca 

de sensibilidades, a ponto de diluir-se o ambiente real ante a magia da palavra 

que comove e enleva”. A contação de história é um tema importante, uma vez 

que dá vida e voz as histórias que diversificam e enriquecem cada estado 

brasileiro, do qual a cultura é muito ampla e o professor sendo o mediador 

transforma em benefícios ao aluno. 

Para Brito (2014), as crianças gostam de escutar histórias, até mesmo 

antes de nascerem. E durante toda a infância continuam a se interessar por esta 

prática. Podendo se tornar grandes leitores e contadores de histórias.  

A contação de histórias na educação infantil é usada como uma forma 

lúdica de transmissão de aprendizado, pois a criança que é incentivada e gosta 

de ouvir e ler histórias será sempre um adulto diferenciado e criativo. Além disso, 

a contação de histórias é uma atividade lúdica, pedagógica e artística que está 

alcance do professor na sala de aula, e pode ser usada como instrumento de 

trabalho, sendo um recurso importante para o aprendizado do aluno e sua 

formação como leitor. 

Segundo apoud Ribeiro (2010), é a partir de uma história que se descobre 

outras épocas, países, lugares, outros jeitos de ser e de agir. É através das 



histórias que as crianças podem adquirir noções de ética e normas de conduta. 

Bem ficar sabendo sobre Geografia, Filosofia, História, Sociologia e Política, sem 

precisar estar presente onde tudo aconteceu.  

 

 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Analisando-se diversas pesquisas pode-se afirmar que o tema contação 

de histórias encontra-se em discussão no contexto acadêmico em vários 

Estados. 

Esta prática está sendo utilizada em eventos, oficinas, mostras de 

museus, feiras que abordam os temas educacionais, semanas do folclore, em 

vários Estados e cidades do Brasil. 

A literatura infantil e a utilização da contação de história como um recurso 

a ser utilizado pelo professor do ensino fundamental para tornar o ensino da 

literatura agradável e assim formar o leitor literário.  

Existem muitas escolas que aproveitam a literatura como tema do 

programa didático. Onde tratam com relevância o hábito de se contar e ouvir 

histórias, o professor resgata o prazer de ler literatura e tem a capacidade de 

contribuir com a construção do seu saber.  

Todas as crianças gostam de ouvir histórias. Muitas, 

antes de mesmo de nascer, quando ainda estão no ventre da 

mãe, já têm contato com lendas, contos de fadas, "causos", 

acontecimentos envolvendo familiares ou vizinhos. Mas será que 

apenas as crianças se interessam em ouvir histórias? Ou será 

que quando crescem deixam de lado esse prazer, esquecido em 

lembranças da infância?. (Brito, 2014, p 1) 

 

Trabalhar as expressões das emoções, através da forma lúdica de 

contação de histórias, voltando à imaginação e sensibilidade que as histórias 

infantis podem nos proporcionar. É uma forma mais fácil de trabalhar as histórias 

e as metáforas das próprias histórias. Ouvir e contar histórias, faz parte da nossa 

história, com os sonhos adultos e crianças conseguem superar com simplicidade 

a beleza, muitos conflitos.  A proposta é tornar a contação de histórias um hábito 

gostoso de forma lúdica que dê prazer tanto no contexto escolar como na vida. 



Os educadores devem incentivar o contato com livros despertando o 

imaginário e a criatividade da criança. O momento de contar histórias aguça a 

curiosidade da criança, mas para que esse momento seja um momento lúdico 

para todos os envolvidos, é necessária uma preparação antecipada ao momento 

da narração da história. No que se refere a leitura de histórias o Referencial 

Curricular Nacional (Brasil, 1998), aponta que: 

A leitura de histórias é um momento em que a criança 

pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o 

universo de valores, costumes e comportamentos de 

outras culturas situadas em outros tempos e lugares que 

não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações 

com sua forma de pensar e o modo de ser do grupo 

social ao qual pertence. (REFERENCIAL CURRICULAR 

NACIONAL, 1998, p. 143). 

 

A educação infantil é a fase de formação do interesse pela leitura, pois 

nesta fase são formados os hábitos das crianças, é na escola que interagem 

socialmente, com influências socioculturais para o desenvolvimento da 

aprendizagem. A Oralidade é  desenvolvida na educação infantil, enriquece a 

comunicação e a expressão. O papel do educador é o de assumir um 

compromisso com o livro, criando hábitos de contar histórias e despertando a 

curiosidade nas crianças para que criem suas respostas. A leitura é um estimulo 

para desenvolver a capacidade crítica de interpretação e interação social, com 

contato com o seu mundo imaginário. Formar leitores desde pequenos é 

relevante para vivencia do indivíduo. A leitura na contação de histórias é um 

caminho que leva as crianças a desenvolver a imaginação, a expressão, e as 

emoções de forma significativa.  

A pesquisa vem tratar de uma pratica lúdica de se contar histórias e a 

valorizar a oralidade e a socialização da criança na educação infantil, 

desenvolver nas crianças a criticidade e o imaginário, com emoções, expressões 

para auxiliar a cognição. 

A contação de história no processo de alfabetização, por muito tempo foi 

uma maneira de distrair e entreter as crianças e hoje vem ressurgindo a figura 

do contador de histórias. Além disso, ela é vista como uma preciosa ferramenta 

à prática pedagógica de professores na Educação Infantil e nos anos iniciais do 



Ensino Fundamental. A contação de história instiga a criatividade, o imaginário, 

a oralidade, como também, incentiva o gosto pela leitura, contribui na formação 

da personalidade da criança envolvendo o social, o afetivo e o cognitivo (Mateus 

et al, 2016). 

Ao tratar de um possível efeito adquirido pelas crianças através da 

contação de histórias, percebemos que  Bianca Farias da Silveira (2008), em seu 

artigo intitulado Contação de histórias na sala de aula: um poder mágico!  a 

importância da contação de história e suas possíveis transformações no universo 

imaginário, aflorando emoções, como explicito na citação:  

 

Contar ou ler histórias para as crianças 

possibilita suscitar o imaginário infantil, responder 

perguntas, encontrar e criar novas ideias, estimular o 

intelecto, descobrir o mundo imenso dos conflitos, das 

dificuldades, dos impasses, das soluções. É ouvindo 

histórias que se pode sentir emoções como: raiva, 

tristeza, irritação, pavor, alegria, medo, angustia, 

insegurança e viver profundamente tudo que as 

narrativas provocam e suscitam em quem as ouve ou as 

lê, com toda a significância e verdade que cada uma 

delas faz ou não brotar. Contar e ler histórias implica 

também em desenvolver todo o potencial crítico da 

criança, pois através da audição de histórias a criança é 

levada a pensar, questionar e duvidar, estimulando desta 

forma o seu senso crítico. Com isso, entendemos que a 

oralidade da comunicação se coloca para além do texto 

escrito (SILVEIRA, 2008, p. 2). 

 

Contar histórias traz momentos de humor, brincadeiras e divertimento. Como 

também, desenvolve o imaginário e a curiosidade, buscando respostas para 

perguntas anteriormente feitas e encontrando novas ideias e questionamentos. 

Através das contação de histórias a criança descobre um novo mundo, mais 

intenso e cheio de conflitos e soluções, e a partir de cada personagem e de cada 

história, ela esclarece suas próprias dificuldades e encontra caminhos para 

amenizar seus questionamentos.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a investigação sobre a contação de histórias na Educação Infantil, 

constatou-se que ela é um instrumento poderoso e fundamental para o professor 

utilizar em sala de aula, pois contribui de diversas maneiras na educação das 

crianças, despertando nelas a imaginação, a criatividade, o interesse e o gosto 

pela leitura. Além disso, contar histórias para as crianças proporciona para elas, 

momentos de grande interação entre os alunos e o professor, se tornando uma 

maneira diferenciada de ensino e aprendizagem. 

Contar histórias para as crianças pequenas revela para as mesmas, como 

é o mundo em que vivem, auxiliando a criança a pensar, olhar e entender o que 

a rodeia. Como também, percebeu-se que a contação de histórias é de extrema 

importância na educação infantil, para que os pequenos ouvintes e leitores se 

tornem leitores e contadores de histórias mais competentes. 

A pesquisa realizada mostrou que é possível compreender como é ampla 

a utilidade da contação de histórias como um instrumento mediador em sala de 

aula ou fora dela, contribuindo significativamente para o desenvolvimento infantil. 

E constatou-se que a contação de histórias contribui de forma intensa para o 

desenvolvimento e aprendizagem de crianças.  

Por isso, é tão relevante para o aluno, que os professores sejam 

capacitados e que consigam atingir de maneira correta o aluno, para que a 

contação de histórias seja algo prazeroso e divertido para ambos. 
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