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RESUMO 

A prática da contação de história é algo que permeia as nossas ações desde a antiguidade. 

Essa prática tem se consolidado tanto nos meios formais como informais de educação, 

por ser uma ação que, além de trazer deleite e prazer, também é um aliado para ajudar no 

desenvolvimento social, cognitivo, psicológico e afetivo da criança, colaborando para o 

desenvolvimento dos sistemas linguísticos como a oralidade e a leitura. Tomando essas 

considerações, a partir do pensamento de Walter Benjamin, Richard Bamberger, Betty 

Coelho, entre outros autores, foi realizado um estudo de caso por meio de entrevistas 

feitas com professoras da Educação Infantil V de uma escola pública da Região 

Metropolitana de Fortaleza, buscando compreender e averiguar como está o olhar docente 

a respeito dessa prática e se está sendo realmente utilizada para auxiliar no 

desenvolvimento da criança na educação infantil. Em nossas considerações finais 

pudemos perceber que a prática docente relativa ao uso da contação de história como 

mediação para o desenvolvimento da criança nos seus aspectos emocional, psicológico, 

cognitivo e social, é um requisito que ainda precisa ser compreendido por parte dos 

docentes. 

 

 

Palavras-chaves: Educação infantil; Contação de histórias; Desenvolvimento da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The practice of storytelling is something that pervades action as antiquity. This practice 

has been consolidated in the formal and informal means of education, since it is an action 

that, besides providing moments of delight and pleasure, is also an ally to help in the 

social, cognitive, psychological and affective development of the child, collaborating for 

the development of the systems as an orality and reading. Taking these considerations, 

from the thought of Walter Benjamin, Richard Bamberger, Betty Coelho, among other 

authors, a case study was conducted through interviews with teachers of Early Childhood 

Education at a public school in the Metropolitan Region of Fortaleza. seeking to 

understand and ascertain how the teacher looks about this practice and if is being really 

used to assist in the development of children in early childhood education. In our final 

remarks we could see that the teaching practice regarding the use of storytelling as 

mediation for the development of the child in its emotional, psychological, cognitive and 

social aspects is a requirement that still needs to be understood by teachers. 

 

Keywords: Child education; Storytelling; Child development. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O contar histórias é uma prática milenar existente antes mesmo da escrita e 

praticada tanto por crianças quanto por adultos. Todos nós gostamos de ouvir uma boa 

história, seja uma história pessoal do cotidiano ou uma retirada de livros. O que sempre 

seduziu ao se ouvir histórias foi a possibilidade que ela traz ao ouvinte de se transportar 

para um mundo imaginário. Muitas experiências envolvendo práticas de contação de 

histórias foram vivenciadas em ambientes familiares e eram utilizadas como forma de 

mostrar conhecimento, coragem, força ou dar lições sobre virtudes e moralidade às 

crianças. Enfim, a narrativa oral é algo que está presente praticamente em toda a vida 

social do ser humano, desde a Antiguidade até os tempos atuais. 

A oralidade é uma dimensão da linguagem que é importante, também, para ser 

objeto de ensino e aprendizagem na educação formal. Na etapa da Educação Infantil, o 

desenvolvimento das habilidades orais perpassa predominantemente pelas práticas de 

ouvir e contar histórias. Entretanto, muitas vezes, esse momento tem sido realizado sem 

ser dada a devida importância. Em nossas experiências em sala de aula, enquanto 

estagiárias, pudemos observar essa prática, várias vezes, no momento em que não se tinha 

mais atividades com as crianças para não deixá-las livres e fazendo “bagunça” na sala, 

era feita uma contação de história. Momento esse considerado, também, positivo na 

prática pedagógica, já que o contar histórias pode ser feito com a finalidade única de puro 

deleite, porém, é importante ressaltar que essa prática pode e deve ser utilizada com 

objetivos didáticos planejados e bem definidos, pois é uma estratégia eficaz para o 

desenvolvimento da criança e para a sua formação. 

É preciso que o docente compreenda que a narrativa oral é uma grande estratégia 

didática para o ensino e a aprendizagem da criança, para que ela possa desbravar o mundo 

por meio da imaginação e da criatividade. Praticamente, a criança tem o primeiro contato 

com a literatura por intermédio da contação de histórias, e, este, é um dos momentos em 

que ela pode fantasiar, criar, inventar, se reinventar e se deleitar. Abramovich (apud PAZ, 

2007, p.16) fala que: 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, 

como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o 

pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver 

profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve - 

com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez 

(ou não) brotar. [acréscimo do autor] 
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 Às vezes, ao contar histórias interagimos com o outro, nos trazendo trocas de 

conhecimentos e afetos. Afinal, somos seres sociais e precisamos de experiências tanto 

internas, quanto externas, isto é, com o mundo e com as pessoas a nossa volta para que 

todas as faculdades mentais, físicas e emocionais sejam contempladas. Gardner (1997, p. 

34) diz que “[...] é mais provável conseguirmos a integração do afeto e da cognição se 

buscarmos as atividades em que o sentir e o saber são reconhecidos como estando 

entrelaçados”, e é isso que a literatura e a contação de história podem causar em nós, ou 

seja, uma intensa relação entre o sentir e o saber. 

A importância da contação de história é uma temática estudada por muitos 

praticantes e intelectuais que confirmam que essa prática traz benefícios para os 

estudantes e professores, já que o grande interesse não é apenas formar pessoas que 

saibam ler e escrever, mas de mostrar o caminho de se deleitar e desfrutar de uma boa 

leitura. Porém, com algumas experiências práticas na escola, percebemos que a contação 

de história, em alguns casos, ao invés de ser vista como uma excelente estratégia para o 

desenvolvimento da criança é tratada como algo sem importância e, por diversas vezes, 

nem está no planejamento do docente para as suas aulas. 

 O docente necessita compreender que contar uma história pode ser além de um 

“passa tempo”, algo que realmente irá contribuir para a formação dos seus alunos e da 

forma como eles veem os livros, formando-se verdadeiros leitores. Precisa compreender 

que é um ato de disponibilizar experiências para que, aquela pessoa que escuta, não 

apenas leia linhas e parágrafos, mas, também, aprecie ler o mundo e a vida todos os dias. 

Para que esse leitor exista, o docente precisa, também, tomar o seu papel de narrador 

consciente dos seus atos. Coelho (1986, p. 12) fala que: 

O compromisso do narrador é com a história, enquanto fonte de 

satisfação de necessidades básicas das crianças. Se elas as escutam 

desde pequeninas, provavelmente gostarão de livros, vindo a descobrir 

neles histórias como aquelas que lhes eram contadas. 

 

 Ou seja, o fato de o professor contar histórias para seus alunos, além de 

proporcionar momentos prazerosos, poderá ser um grande aliado na formação de leitores 

e para que estes possam se descobrir e redescobrir através das histórias narradas. 

Bamberger (1995, p. 13) afirma que a “leitura é um dos meios mais eficazes de 

desenvolvimento sistemático da linguagem e da personalidade. Trabalhar com a 
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linguagem é trabalhar com o homem”. Precisamos entender que na escola não estamos 

apenas passando conteúdos e mostrando para as crianças matérias e formas de aprender 

a ler e a escrever, mas estamos trabalhando com a formação do próprio ser humano e com 

o seu desenvolvimento. É claro que não é somente a escola que fará isso, mas esta tem 

um papel importante no desenvolvimento da criança. 

Os professores precisam despertar para a importância que eles têm para o 

desenvolvimento do aluno, não apenas no campo cognitivo, mas nos seus aspectos sociais 

e psicológicos. Um professor que compreende o seu papel pode trazer uma transformação 

positiva para os seus alunos, para a escola e para a sociedade, o que poderá proporcionar 

uma melhor compreensão em relação a si e ao mundo à sua volta, pois não serão apenas 

alfabetizados, mas serão leitores da vida. Reafirmamos que,, esse é um tema que não está 

esgotado de discussão, e preciso que cada docente compreenda, de fato, que a prática da 

contação de história é uma estratégia eficaz para o desenvolvimento da criança e para a 

sua formação.  

Frente a essa realidade, alguns questionamentos emergiram como ponto de partida 

em nossa pesquisa. Dentre eles, destacam-se: Como as professoras compreendem a 

prática de contação de histórias? O que pensam sobre ela? Como fazem no dia a dia para 

trabalhar com as crianças a contação de histórias? 

Diante desses questionamentos, traçou-se como objetivo geral analisar a prática 

da contação de histórias de professores da Educação Infantil V, em uma escola da rede 

pública da Região Metropolitana de Fortaleza, juntamente com experiências que pudemos 

ter em dois estágios e vivencias em escolas. Como objetivos específicos, buscou-se: (1) 

verificar as concepções das professoras sobre a prática de contar histórias; e (2) observar 

os recursos e as estratégias utilizadas pelas professoras para contar histórias. 

Para conseguir os objetivos traçados, foi feito primeiramente uma pesquisa teórica 

a respeito do assunto contação de histórias, objeto desse trabalho de conclusão de curso, 

com o intuito de embasar a prática da pesquisa. Logo após, foi realizada uma visita a uma 

escola pública da Região Metropolitana de Fortaleza, na qual pude conhecer a instalação 

e os recursos utilizados nela, assim como todo o corpo docente. Nessa escola, foram 

realizadas entrevistas com três professoras da Educação Infantil, sendo duas professoras 

regulares do Infantil V e uma professora da sala do Atendimento educacional 
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especializado (AEE), que também trabalha com alunos do Infantil V. Também, utilizamos 

algumas experiências vividas durante o estágio para tecer as nossas considerações. 

A nossa pesquisa de campo, caracterizada como estudo de caso, iniciou-se no 

período do recesso escolar. Porém, devido às greves, as professoras estavam na Escola 

pois tratava-se do período de planejamento. Por não ter passado pelo Conselho de Ética 

não evidenciaremos aqui o nome da Escola e das professoras. Como base teórica tomamos 

o fundamento autores como Walter Benjamin, Richard Bamberger, Betty Coelho, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, entre outros que trazem grandes contribuições para o 

estudo, compreensão e reflexão sobre a contação de história. 

O trabalho está organizado em cinco partes compreendendo a Introdução, três 

capítulos e nossas Considerações Finais. No primeiro capítulo dissertamos acerca da 

contação de histórias desde a Antiguidade até a Contemporaneidade; no segundo capítulo 

destacamos a oralidade e a leitura como mediação para o desenvolvimento infantil; e no 

terceiro capítulo apresentamos a pesquisa realizada junto a professoras de uma escola 

observando as suas práticas relativas à contação de histórias evidenciando o “ser” e o 

“dever-ser” em nossas análises. Em nossas Considerações Finais trazem toda a síntese do 

que foi pesquisado e uma análise crítica a respeito do que foi encontrado tanto na teoria 

quanto na prática. 

 

2 – A ARTE DE NARRAR: DAS PRÁTICAS ANTIGAS À 

CONTEMPORANEIDADE 

Quando temos a oportunidade de ver uma criança nascer e se desenvolver, vemos 

que ela é cheia de curiosidade sobre tudo o que está a sua volta. Nascemos para sermos 

leitores e ouvintes das histórias e da vida que nos rodeia e isso vem de muito tempo. A 

prática de contar histórias se fazia e se faz presente como uma forma de passar 

experiências, divertir, corrigir, ensinar, se deleitar, fantasiar, entre outros aspectos. Desse 

modo, a contação de história estava sempre presente entre amigos, familiares, colegas e 

até entre desconhecidos. 

Uma das figuras mais famosas por suas contação de histórias, até nos dias atuais, 

é o pescador. Quem nunca ouviu a famosa frase “isso é história de pescador”? O pescador 

sempre contou seus grandes feitos (em alguns momentos bem exagerados) em alto-mar 
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com o intuito de divertir, ou de passar algum conhecimento para seus amigos, conhecidos 

e filhos. Com isso podemos perceber que a contação de histórias não é uma prática 

utilizada apenas para a criança, mas que envolve o ser humano em geral. O ato de narrar 

histórias é uma forma de se comunicar, de interagir com o outro, de exercer o ser social 

que realmente somos. 

Sabemos que essa é uma prática comum nas casas, ruas, bibliotecas, hospitais e 

escolas. Ou seja, onde há um ajuntamento de pessoas, sempre haverá aquele que é o 

contador de histórias. Toda reunião de família sempre tem aquele famoso tio/a que é o 

contador de histórias e que em vários momentos coloca todos para rir e em outros nos 

emociona com suas palavras. Mas, em todos os momentos, percebemos que a contação 

de história tem o poder de unir as pessoas por alguns momentos. Elas riem, choram, 

imaginam e criam juntas. 

Como já citado, esta é uma prática existente em nossas instituições educativas, 

porém, questiona-se se o docente tem realmente pensado sobre a importância dessa 

prática e se as crianças estão vivenciando a contação de história de forma plena, pois há 

uma compreensão de que a prática da contação de história é uma excelente ferramenta 

auxiliando no desenvolvimento da criança. 

2.1 – Contando histórias na Antiguidade 

Há muito tempo, ao olhar as pinturas em cavernas feitas por nossos ancestrais, o 

homem compreendeu que ali existia algo mais do que rabiscos em paredes, havia uma 

história que nos contava seu modo de vida, de caça, seus rituais e sobre o mundo que 

estava a sua volta. Desde aquela época, compreendemos que o ato de compartilhar 

experiências e histórias era importante para o ser humano, ou seja, o contar histórias já 

era algo marcante no cotidiano das pessoas.  

Em outro lugar do mundo, observamos uma tribo indígena com seus ritos, seus 

mitos e histórias e cada uma delas está carregada de experiências espirituais, emocionais 

e físicas dos seus antepassados, que contavam para as futuras gerações para que, por meio 

dessas histórias, seus posteriores pudessem ler o mundo que os rodeia e não errar naquilo 

que eles já haviam errado, acertar naquilo que eles já acertaram e, também, descobrissem 

e redescobrissem, a cada vez que as ouviam, o seu lugar na sociedade. 

Vamos recordar da Civilização Egípcia, com os seus desenhos magníficos, que 
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nos contam dos seus atos na história, suas filosofias, sua religião, sobre o plantio e até 

sobre a morte. Histórias que eles fizeram questão de deixar marcadas em suas paredes, 

para que chegasse o mais longe no ouvido e no tempo dos povos. Benjamin (1994, p 201) 

fala que “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 

relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas às experiências dos seus ouvintes”. 

Ou seja, era isso que essas grandes civilizações e povos antigos faziam. Eles narravam 

suas experiências, ou a de outras, de forma que essas histórias geravam interações sociais 

e ensino, entre aquelas que narravam e ouviam, permitindo que essa experiência prazerosa 

fosse preservada e continuada nas demais gerações. São momentos de trocas de 

experiências e emoções, que possibilitam coisas únicas e pessoais para cada indivíduo. 

Benjamin (1994, p. 204) fala sobre a narrativa que “[...] ela não se entrega. Ela 

conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver”. Não são 

simples informações que só terão importância enquanto são novidades, mas uma narrativa 

verdadeira que envolve o ser, suas relações e experiências, e, por isso, não perde força 

com o tempo, mas permanecem válidas e gerando novas experiências. Dessa forma, 

contar e ouvir histórias não está relacionado a um lugar, a uma nação, ou a um tipo de 

pessoa. O ato de contar e ouvir histórias sempre foi acontecendo em nosso meio social. 

Por isso, lembrar e conhecer as histórias, fantasias e mitos dos nossos antepassados nos 

interessam e nos tocam até os dias atuais, pois faz parte da história de quem somos, e, por 

isso, é capaz de ter força sobre nós.  

A prática de ouvir histórias e de contá-las é algo prazeroso. É algo que consegue 

nos cativar e nos envolver. Os filósofos na Grécia Antiga usavam de suas oratórias para 

compartilhar os seus pensamentos ou para instigar a reflexão e a crítica de seus 

seguidores, contando-lhes fatos e, outras vezes, histórias. Salientamos também, que nos 

escritos bíblicos, Jesus por várias vezes sentava e contava parábolas para os seus 

discípulos e para as multidões que o seguiam, com o intuito de ensinar sobre o reino dos 

céus e sobre Deus às pessoas, e estas ficavam maravilhadas com sua sabedoria. 

Parar para ouvir e contar histórias, contos, parábolas, romances ou fatos são algo 

que sempre esteve e estará na vida social do ser humano. Pensando nisso, podemos 

entender que o ato de contar e ouvir histórias faz parte das nossas relações como seres 

humanos. Seja narrando ou lendo livros, podemos identificar esta como uma prática 

prazerosa e de grande importância para o desenvolvimento do ser e suas relações. Seja 
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em locais formais ou informais de educação, a contação de história faz parte do que 

acontece nas relações cotidianas das pessoas.  

2.2 – Contando histórias na contemporaneidade  

Como podemos ver, no que foi falado no tópico anterior, contar e ouvir histórias 

é algo que nos cerca e nos envolve desde os nossos antepassados. Prática esta que dura 

até hoje. Mas, podemos pensar, como essa prática de contar e ouvir história é pensada na 

atualidade? Machado (2015, p. 33) fala que:  

Em muitas cidades brasileiras, há inúmeros contadores de histórias em 

bibliotecas, escolas, hospitais, trabalhos de responsabilidade social e 

em diversos espaços culturais. Há grupos de pessoas voluntárias que 

leem contos para crianças hospitalizadas. Ninguém ordenou que se 

fizesse isso, não é uma moda importada; parece que se trata de um 

sentimento de urgência que faz renascer das cinzas uma ética 

adormecida, uma solidariedade não mais que básica, num mundo de 

complexidade crescente. 

 

 

Hoje, muitos estudos já nos mostram que a prática de contar histórias nos ajuda a 

nos desenvolver como pessoas. Então, essa é uma prática que percebemos bem forte ainda 

nos meios educativos e não educativos. Antes, o contar histórias era visto como algo que 

a vovó ou a mamãe faziam em casa, ou algo que acontecia entre amigos e parentes, porém, 

atualmente essa é uma prática que tem se consolidado como uma forma de auxiliar no 

desenvolvimento do ser e suas relações, encontrando, assim, seu lugar de importância nas 

escolas, nos hospitais, livrarias, nas empresas e em diversos lugares que envolvam o 

desenvolvimento e a interação. 

Também existem grupos profissionais de contação de histórias, que levam suas 

histórias para todos os lugares e para diversos tipos de públicos, tanto para as crianças, 

quanto para os adultos e idosos, com o intuito de envolver, divertir, criar, fantasiar e ter 

deleite naqueles momentos em que seu corpo e mente pode ir para qualquer lugar que 

está sendo proposto na história. 

Como já dissemos, o ato de narrar histórias é algo que nos acompanha e está em 

nossas interações sociais desde a Antiguidade. Ou seja, é uma prática milenar importante 

e que também nos define como seres humanos, pois somos seres sociais que necessitamos 

uns dos outros e do nosso meio também. Porém, podemos indagar: será que a contação 

de história está tendo o seu devido lugar de importância em nossas instituições de ensino? 

Será que os docentes têm compreendido que a prática de contar e ouvir histórias pode e 

deve ser um grande meio para ajudar no desenvolvimento da criança?  



17 
 

Infelizmente, em algumas da nossas experiências de campo, o que encontramos, 

algumas vezes, são escolas em que esses momentos nem sequer estão no cronograma das 

aulas. Às vezes, só acontece quando a atividade anterior acabou rápida e não tem mais o 

que fazer. Em alguns casos, a própria biblioteca da escola, que é para ser um local em que 

a criança tenha essa experiência com o livro e o mundo da leitura, na verdade é um local 

em que as crianças vão para assistir filmes. Ou os livros ficam em lugares tão escondidos, 

que nem são lembrados para se ter um tempo de qualidade de leitura e deleite. Cruz (2010, 

s.p.) diz que: 

O foco está na criança que se insere de modo ativo na cultura, que cria 

significados, que se constitui como pessoa. Contudo, persistem práticas 

inadequadas que desrespeitam os interesses, as habilidades, as 

curiosidades, os desejos dos bebês e as crianças pequenas, submetendo-

as a rotinas inadequadas, deixando-os ociosos ou exigindo a realização 

de tarefas desinteressantes, num ambiente de pouca participação e 

muito disciplinamento. 

 

Essa é uma imagem que precisa mudar, e ela poderá começar a mudar quando o 

educador compreender a importância que a prática da contação de história também tem 

para o desenvolvimento dos seus alunos, quando ele compreender que é uma prática que 

ajuda a criança a ter um desenvolvimento integral, desenvolvendo seus campos 

cognitivos, emocionais e psicológicos. 

A pratica de contar história deve ocorrer como uma forma de promover momentos 

de deleite, de prazer, e de alto descoberta para aquele que escuta, mas também para o que 

conta. Momentos de interações do ser com o outro e consigo mesmo. Por isso o educador 

deve procurar promover esses momentos não apenas em sala de aula, mas em diversos 

lugares, materiais e maneiras que ajudem no desenvolvimento integral da criança. Hoje, 

o educador, tem a oportunidade de gerar momentos de ensino significativos para a 

criança, já que ele pode compreender e refletir sobre suas ações, trazendo dessa forma um 

ensino mais amplo e completo. 

2.3 – Porque devemos ouvir e contar histórias? 

Ouvir e contar história são práticas emergentes para nós que vivemos em uma 

sociedade tão individualista, pois é um ato de compartilhar, de dividir, de inspirar e de 

ser com o outro. Por isso, é tão importante que a contação de história aconteça, seja em 

ambientes de educação informal, por intermédio dos pais, amigos, vizinhos e parentes, 

ou em ambientes educativos formais, como nas escolas, institutos, dentre outros. 

Não podemos nos esquecer de que, provavelmente, a criança vai ter sua primeira 
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experiência com a literatura quando ouvir histórias, sejam elas contadas de livros ou do 

ato criativo do narrador, por isso o ato de narrar história precisa estar presente nos espaços 

educativos. Prieto (1999, p. 41) fala que 

Em plena virada de milênio, quando o professor se senta no meio de um 

círculo de alunos e narra uma história, na verdade cumpre um desígnio 

ancestral. Nesse momento, ocupa o lugar do xamã, do bardo celta, do 

cigano, do mestre oriental, daquele que detém a sabedoria e o encanto, 

do porta-voz da ancestralidade e da sabedoria. Nesse momento ele 

exerce a arte da memória. 

 

O docente precisa apresentar a criança, ao jovem e ao adulto esse caminho em que 

ele pode entrar no mundo da literatura. Um lugar em que a criança poderá se conectar 

com seus ancestrais, consigo mesmo, com o imaginário e com o mundo para que ele tenha 

uma educação de forma plena e alcance não apenas o saber ler e escrever, mas que ele 

descubra como ler pode ser prazeroso e pode levar a ter maior compreensão de si mesmo 

e a tudo que o rodeia. Davis (1994, p. 51) fala que: 

Segundo Vygotsky, a aquisição de um sistema linguístico reorganiza, 

pois, todos os processos mentais infantis. A palavra dá forma ao 

pensamento, criando novas modalidades de atenção, memória e 

imaginação[...]. Daí a importância da linguagem para o pensamento: ela 

sistematiza a experiência direta da criança e serve para orientar o seu 

comportamento. 

 

 Então, podemos compreender que a contação de história pode ser uma grande 

aliada para que a criança adquira esse sistema linguístico colaborando para o 

desenvolvimento mental, interno e social da criança. Assim concluímos a importância da 

prática de contação de história. Não que esta será a única prática que levará a criança a 

adquirir e vivenciar o sistema linguístico, mas, com certeza, será uma grande ajuda para 

que esse processo seja vivenciado de forma prazerosa e de forma mais plena. 

  

3 – ORALIDADE E LEITURA: O QUE ENSINAR E COMO AJUDAR NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

O ensino da Língua Portuguesa se caracteriza em três grandes aspectos: Oralidade, 

Leitura e Escrita. As escolas têm como uma das suas maiores funções a de formar pessoas 

alfabetizadas, porém, no sentido mais completo, de forma a serem verdadeiros leitores e 
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escritores, e que saibam se socializar de maneira adequada dependendo de cada situação 

especifica em que se faça uso da linguagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997, p. 30) falam que “[...] quando se afirma, portanto, que a finalidade do 

ensino de Língua Portuguesa é a expansão das possibilidades do uso da linguagem, 

assume-se que as capacidades a serem desenvolvidas estão relacionadas às quatro 

habilidades linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever”.  

Estamos em constate mudanças como sociedade e como indivíduos. Por conta 

disso, a escola e os intelectuais da educação vêm cada vez mais modificando, 

compreendendo e aperfeiçoando novas formas de se ensinar a Língua Portuguesa, 

entendendo, assim, que não basta mais apenas decodificar ou decifrar os códigos 

linguísticos. Não basta apenas decorar e memorizar, é preciso refletir, discutir, analisar e 

ter uma educação que vá além dos muros da escola. Assim, faz-se necessário não apenas 

priorizar a escrita, como era enfatizado nas escolas antigamente, mas colocar em foco 

também a oralidade e a leitura. 

Temos observado que a oralidade e a leitura são processos de igual importância à 

escrita. Na verdade, elas se complementam e se relacionam entre si, pois a escrita precisa 

ser mais do que um código que eu consigo decifrar. Precisa ser compreendido e refletido. 

Pensando nisso, podemos entender que a prática de contação de histórias pode ser uma 

ótima estratégia para que sejam trabalhadas a oralidade e a leitura (e consequentemente a 

escrita também), já que esses são aspectos grandemente utilizados nessa prática. 

Ao contar uma história, estamos trabalhando a oralidade no momento em que a 

nossa fala toca o ouvinte. Estamos gerando momentos em que a pessoa irá interagir com 

a nossa fala, com as palavras ditas, com os gestos e diversos tipos de sons entoados 

durante a narração. Também estamos trabalhando a leitura, pois podemos estar lendo para 

ele (ouvinte) um livro, algo que pode estimula-lo a compreender que a leitura nos leva a 

esse lugar de interação, a esse mundo das palavras e que estas possuem significados para 

nós.  

Assim, podemos compreender que, ao contar uma história, estamos 

proporcionando momentos em que o ouvinte terá divertimento, mas que, também, ajudam 

e colaboram para o desenvolvimento e aquisição dos sistemas linguísticos que são 

importantes para nossas relações sócias, cognitivas, psicológicas e afetivas. 
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Embora o ensino da Língua Portuguesa envolva os três eixos supracitados, para 

atender à pertinência desse estudo de caso, os tópicos que se seguem apresentam aspectos 

importantes apenas sobre as dimensões da oralidade e da leitura.  

3.1 - A oralidade 

A Oralidade vem ganhando seu espaço de importância nas escolas. Tempos atrás, 

a oralidade na escola era trabalhada apenas para corrigir os “erros” para que o aluno 

falasse somente de forma gramaticalmente correta. Porém isso foi mudando. Atualmente 

podemos perceber que uma pessoa não vive apenas em um determinado ambiente 

especifico, mas, sim, em vários, que vão exigir dela um vasto conhecimento linguístico, 

corporal, intelectual e oratório. Nesse sentido o documento que apresenta os Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem (2012, p. 43) 

diz que: 

A oralidade é uma das formas de o sujeito participar de processos de 

interação nas situações de comunicação informais ou formais: desde 

uma conversa entre amigos até uma palestra de um especialista. É uma 

produção sonora que envolve ainda recursos, como gestualidade, 

movimentos do corpo e mímica, tom e velocidade de voz, dentre outros. 

Quando a oralidade se torna eixo de ensino, na escola, passa a ter um 

caráter específico: os estudantes, ao usarem a modalidade oral, em 

situações significativas, também refletem sobre estes usos em sua 

dimensão social. 

 

Ou seja, podemos entender que a oralidade que precisa ser trabalhada nas escolas 

não é apenas aquela para que o aluno saiba falar corretamente as palavras, utilizando 

corretamente os tempos verbais e as pronuncias, mas que a criança possa compreender 

que existem diversas formas de se comunicar algo, e essa comunicação para que seja feita 

de forma efetiva, também vai depender do seu meio. Sendo assim, quando é trabalhado 

essa diversidade linguística, a criança poderá se comunicar e compreender o seu meio 

social de forma mais efetiva 

Por exemplo, às vezes a pessoa, na mesma semana, vai ter um seminário a 

apresentar, depois irá se encontrar com um desembargador, ao mesmo tempo em que vai 

conviver com seus familiares e vizinhos, e, no meio do caminho precisará comer em 

restaurantes, outros dias em lanchonetes e bares. Só nessa semana, esta pessoa precisou 

lidar com diversos tipos de pessoas que exigiu dela um vasto conhecimento de oralidade, 

pois, a forma que ela precisou se dirigir ao desembargador foi diferente da forma que ela 
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se dirigiu ao dono do bar, ou aos seus vizinhos. Isso, não significa que a forma que ele 

tratou o desembargador é mais correta que as demais, mas significa que a Língua 

Portuguesa é muito rica em seus aspectos e que os educadores não devem desprezar as 

suas muitas formas de ser, seja na educação formal ou informal para que dessa forma 

tenhamos uma educação ampla em todos os aspectos sociais, cognitivos, psicológicos, 

linguísticos e etc. 

Portanto, a prática de contar histórias pode trazer experiências de diversos tipos 

de linguagem que podemos utilizar em nosso meio social. Por exemplo, eu posso contar 

a história do Sr. Zé que morava no Ceará e que se mudou para São Paulo. Quando o Sr. 

Zé chegou a São Paulo, às vezes ele não conseguia entender muito bem as pessoas e nem 

os outros a ele. Certa vez, Sr. Zé foi à padaria e pediu um pão carioquinha, mas ninguém 

lá sabia que pão era esse, até que um dia Sr. Zé descobriu que lá não era chamado pão 

carioquinha e, sim, pãozinho ou filão. E, no desenrolar da história podemos contar vários 

casos engraçados que mostre a diversidade da língua. Utilizando a contação de história 

como uma interessante ferramenta para trabalhar a oralidade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 22) nos falam que 

A linguagem verbal possibilita ao homem representar a realidade física 

e social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo 

muito estreito com o pensamento. Possibilita não só a representação e 

a regulação do pensamento e da ação, próprios e alheios, mas, também, 

comunicar idéias, pensamentos e intenções de diversas naturezas e, 

desse modo, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais 

anteriormente inexistentes.  

 

 Dessa forma, a oralidade não pode ser uma questão que fica fora do planejamento 

escolar, mas é necessário que se pense, reflita e traga esse aspecto da Língua Portuguesa 

como um ponto chave para o desenvolvimento integral da criança. 

 A oralidade, provavelmente, é a forma que vamos nos expressar com mais 

frequência e de formas variadas. O docente usa a sua oralidade todos os dias para passar 

conhecimento e para expressar seus pensamentos. Como, então, devemos tratar a 

oralidade nas escolas? Primeiramente, sem esquecer a sua importância. Não apenas 

utilizando para corrigir os alunos quando estes falam “errado”, mas mostrar as diversas 

formas de utilizar a oralidade conhecendo o meio em que se vive, a realidade do aluno e 

o ajudando a se desenvolver nessa área. 
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 Segundo, devemos compreender que trabalhar a oralidade é trabalhar com o 

próprio ser em sua individualidade e seu interior. Uma pessoa que se expressa bem, é uma 

pessoa que alcança melhor seus objetivos e interage melhor com as pessoas e o mundo a 

sua volta. Compreendendo isso, devemos entender que trabalhar a oralidade com o aluno 

não é uma perca de tempo, mas o levará a ter mais excito naquilo que este almeja ser em 

sua vida social. 

3.2 - A Leitura 

 Vivemos em uma sociedade em que a leitura precisa fazer parte do nosso meio 

cultural. A leitura não está apenas nos livros, mas em quase tudo que nos rodeia, seja 

propagandas, placas, rótulos, bulas e entre diversos meios que precisamos da leitura. 

Figueiredo (2009, p. 7) fala que:  

A leitura e a escrita representam um dos canais para a apropriação de 

bens culturais construídos histórica e culturalmente. Em uma sociedade 

grafocêntrica como a nossa, na qual as exigências de participação em 

práticas cruciais, a fala de apropriação dessa linguagem pode funcionar 

como fator de exclusão escolar e social. 

 

 A leitura se torna essencial quando falamos de uma interação social e cultural 

plena. A leitura abre possibilidade que a pessoa se comunique e interaja além das palavras 

faladas e, também, adquira novos conhecimentos. Além dessa importância social, 

também tem a importância para o desenvolvimento afetivo e psicológico do ser. 

Uma boa leitura, além de útil para se ter novas informações, também pode estar 

carregado de momentos de puro deleite. A leitura é uma ferramenta não apenas para se 

aprender os conteúdos da escola, mas para se comunicar, para aprender a ler o mundo, e 

continuar aprendendo além da escola. Aprendendo no dia-a-dia, nas situações a sua volta, 

e até mesmo para se deleitar com o imaginário, com a fantasia, a ficção e etc. Os 

Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem 

(2012, p. 38) dizem que: 

[...] a literatura contribui para desenvolver as capacidades 

interpretativas amplas dos leitores, as quais favorecem uma 

socialização mais rica, tendo em vista as estreitas relações entre os 

sentidos da vida, a constituição dos sujeitos e os textos literários. Isso 

significa colocar o leitor no lugar do processo, concentrando as ações 

didáticas na apreciação, em relação ao que lê, e na estimulação do seu 

imaginário. 
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 A prática de leitura na escola é algo fundamental para a escolarização e formação 

da criança. Podemos verificar nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 

47) que, por meio da leitura, a criança é motivada a ser inserida na cultura letrada, 

estimula a fantasia e a imaginação, compreende melhor a função de comunicação da 

escrita, aprende a estudar, vai adquirindo uma visão mais ampla do mundo, entre outros 

aspectos que são totalmente positivos para o desenvolvimento integral na criança. 

 Pensando nisso, precisamos lembrar que a prática da contação de história pode ser 

um grande auxilio para desenvolver esse aspecto da criança, já que contar lendo um livro 

é uma das formas de se fazer a contação de história. Ou seja, ao contar histórias podemos 

mostrar a criança um universo novo e, dessa forma, estimula-la a gostar e apreciar a 

leitura. 

 3.3 – A importância de contar e ouvir histórias para o desenvolvimento da 

Criança 

Primeiro precisamos compreender que a criança tem um processo de 

desenvolvimento e nesse processo a escola precisa propor atividades e programações que 

a ajudem a passar por essas etapas de forma eficaz. No Conselho Municipal de Educação 

de Fortaleza Art. 6º (2007, s.p.) fala que:  

A Educação Infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de zero a cinco ano de idade, em seus aspectos: físico, 

psicomotor, cognitivo, linguístico, afetivo, ético, estético, cultural e 

social complementando a ação da família e da comunidade. Parágrafo 

único – Nesta etapa, a ação pedagógica é caracterizada pela 

indissociabilidade entra educar e cuidar, considerando as vivências 

socioculturais das crianças. (Lei Nº 9.317/2007). 

 

 Ou seja, a escola tem esse papel fundamental de trazer práticas que ajudem no 

desenvolvimento integral da criança. Sendo assim, não se pode pensar apenas em 

questões que englobe o conteúdo que deve ser dado, mas desenvolver atividades que a 

ajudem em todas as áreas. A contação de história é uma prática que engloba além do 

conteúdo. Ela fala de afetividade, cultura, linguagem, cognição, meio social, cultural, 

ética. Ou seja, é uma prática que pode auxiliar e ajudar de forma positiva no 

desenvolvimento da criança. 
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Certa vez, ouvimos de alguém uma frase que dizia que existem muitas formas de 

conhecer o mundo e que, certamente, umas são mais encantadoras do que outras, e esta 

era a literatura. Quando ouvimos histórias conseguimos ir para lugares que nunca fomos 

antes. Às vezes, lugares totalmente diferentes do real, com seres extraordinários. Através 

de uma história, conquistamos novas terras e novos mundos dentro de nós mesmos. No 

documento dos Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012, p. 38) está posto que: 

A literatura contribui para desenvolver as capacidades interpretativas 

amplas dos leitores, as quais favorecem uma socialização mais rica, 

tendo em vista as estreitas relações entre os sentidos da vida, a 

constituição dos sujeitos e os textos literários. Isso significa colocar o 

leitor no lugar do processo, concentrando as ações didáticas na 

apreciação, em relação ao que lê, e na estimulação do seu imaginário. 

 

Há algo em ouvir histórias que nos deixa encantados. Algo que nos envolve no 

mundo das palavras ditas e que nos faz sentir que estamos em outro lugar, que por alguns 

minutos, é um lugar que pertence a nós. Gardner (1997, p. 215) reflete e afirma que 

O papel central desempenhado pelo ouvinte e pelo contar histórias na 

vida da maioria das crianças pequenas me leva a especular que o 

impulso narrativo desempenha um papel importante na organização do 

mundo da criança, e os sistemas auditivo e vocalizador podem exigir 

certa quantidade de estimulação que, embora disponível em muitas 

fontes, parece ser especialmente satisfeita pela experiência literária 

 

 Existe algo em nossas mentes e em nossas almas que precisam ser exercitadas e 

satisfeitas com algo que está além das realizações cotidianas. Está na fantasia, está na 

imaginação, está em se criar algo novo, está na surpresa, está nas histórias. É importante 

compreendermos que a prática da leitura e da narrativa oral deve estar além de apenas 

querer ensinar algo moral e ético para nossos alunos, ou algo do conteúdo, mas algo que 

pode nos levar a ter deleite e uma satisfação. Ou seja, o contar histórias estimula a criança 

em seu desenvolvimento, e é uma das fontes que satisfaz experiências que a criança 

necessita vivenciar. 

 É necessário que aquele que se permite estar no papel do narrador, entenda que o 

momento da narrativa é essencial para aquele que a escuta de forma que esse momento 

se torne importante e significativo. Coelho (1986, p. 12) nos diz que “[...] o compromisso 

do narrador é com a história, enquanto fonte de satisfação de necessidades básicas das 

crianças”, ou seja, se compreendemos que, ao contar histórias, a criança responde e se 
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desenvolve de forma mais ampla e completa, de forma a satisfazer suas necessidades 

básicas, então esta deverá ser uma das práticas prioritárias nas escolas e ambientes 

educativos, nas casas, nas praças e em qualquer lugar que se possa sentar e apreciar uma 

boa história. 

 

4 - ENTREVISTA ÀS PROFESSORAS: O OLHAR DOCENTE ACERCA DA 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA AFERIR O GRAU DE SUA IMPORTÂNCIA. 

Nesse capítulo vamos detalhar sobre o estudo de caso realizado com as professoras 

de uma escola pública da Região Metropolitana de Fortaleza, assim como relatos na 

experiência que pudemos ter em campo através dos estágios realizados.  

Já pudemos compreender melhor a importância da contação de história e como 

esta prática ajuda no desenvolvimento da criança. Porém, agora precisamos averiguar se 

esta importância está sendo dada nas escolas e como tem sido o olhar docente a respeito 

dessa prática. Por isso, vamos relatar o que encontramos nas entrevistas realizadas com 

as professoras, juntamente com as experiências obtidas nos estágios, buscando fazer essa 

ligação entre a importância que a teoria traz a respeito da prática de contação de história 

e o que realmente encontramos nas instituições de ensino, que pudemos observar, 

vivenciar e entrevistar. 

 4.1 – Um estudo de Caso: destacando a abordagem da pesquisa 

O trabalho foi realizado com uma abordagem de pesquisa qualitativa, por meio de 

pesquisa de campo e de estudos teóricos. Essa escolha foi feita por haver a curiosidade 

de compreender se tem ocorrido e como tem ocorrido, a contação de história na escola e 

como está o olhar docente para essa prática. Bastos e Keller (1999, p. 55) fala que: 

Pesquisa de campo: visa dirimir dúvidas, ou obter informações e 

conhecimentos a respeito de problemas para os quais se procura 

resposta ou a busca de confirmação para hipóteses levantadas, e, 

finalmente, a descoberta de relações entre fenômenos ou os próprios 

fatos novos e suas respectivas explicações. 

 

Ou seja, através dos questionamentos principais de como se encontra a prática da 

contação de histórias nas escolas e como está o olhar docente sobre esta prática, surgiu a 

necessidade de fazermos essa verificação, para que através dela, pudéssemos refletir 
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melhor a respeito da prática de contar história e como podemos continuar e/ou modificar 

nossas ações como docentes nesse aspecto. 

 Foi feito uma visita em uma escola pública localizada na Região Metropolitana 

de Fortaleza. É uma Escola Municipal da Educação Infantil e Ensino Fundamental que 

atualmente tem Educação Infantil IV e V, Ensino Fundamental do 1º ao 3º ano, e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período da noite, que acontecem normalmente 

no período letivo. A Escola fica bem localizada. A entrada e a escola são arborizadas, 

com 4 (quatro) tipos de portões, dois na entrada: um com acesso pela recepção, diretoria, 

coordenação e sala de professores e outro com acesso direto a escola. Dois portões 

laterais, um bem largo que dá acesso pela praça e ginásio da escola, e outro que dá acesso 

pelas salas da educação infantil. A parte interna da escola é bem ampla, com espaços 

abertos, rampas, ginásio, pracinhas, seis salas de atividades, uma sala de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), uma sala de informática e uma sala para guardar 

matérias. A escola começou a trabalhar com educação Infantil há dois anos. Havia uma 

biblioteca, porém devido à inclusão da Educação Infantil, eles a desativaram para acolher 

uma turma. 

  As salas da Educação Infantil são bem amplas, com ar-condicionado e 

ventiladores. Elas são distribuídas por espaços que eles denominam como cantinho da 

leitura, cantinho da beleza, cantinho das artes, cantinho do faz-de-conta e cantinho da 

matemática. Cada cantinho desses é equipado com a temática que é proposta, por 

exemplo, o cantinho da leitura tem um varal com alguns livros pendurados, já o cantinho 

da beleza tem espelho e cadeiras. As salas também contêm televisor, armários e estantes 

com materiais. 

 A Escola está realizando suas atividades na Educação Infantil por meio de um 

projeto do governo chamado PARALÁPRACA. Esse projeto trabalha com seis 

seguimentos – Brincadeira, Arte, Música, Literatura, Exploração do Mundo e 

Organização do Ambiente. Cada seguimento é explorado por determinado período, 
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dependendo da necessidade de cada temática. Esse é um projeto que tem como 

colaboradores o Instituto C&A1 e da Avante2. 

Foram realizadas entrevistas com duas professoras do Infantil V e uma de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) que trabalha com dois alunos do Infantil 

V. Todas elas eram professoras experientes que já trabalhavam com Educação Infantil há 

alguns anos. As três trabalham unicamente nesta escola, duas trabalham manhã e tarde, e 

uma delas também é professora de Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite.  

As entrevistas aconteceram na própria escola, no período em que os alunos estavam 

de férias. As duas professoras de Educação Infantil foram entrevistadas ao mesmo tempo, 

dando espaço de cada uma responder as perguntas por vez, e a entrevista com a professora 

de AEE foi feita em outro momento. Foi realizada uma entrevista padronizada 

(semiestruturada), em que foram feitas poucas perguntas, dando ao entrevistado liberdade 

para explanar sobre a temática, porém indo por uma linha de raciocínio, de forma a ter 

bastante interação e diálogo. Medina (1986, p. 8) nos diz que 

A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação 

social, de interpretação informativa, quebrando assim isolamentos 

grupais, individuais, sociais; pode também servir a pluralidade de vozes 

e a distribuição democrática da informação. 

 

A entrevista é um método e um meio de pesquisa para se obter informações, porém, 

também precisa ser uma forma de interação e diálogo, tornando mais social e individual 

essa troca de conhecimento. 

A entrevista continha seis perguntas subjetivas, que foram feitas e respondidas 

oralmente e gravadas, pois posteriormente foram reouvidas e analisadas. Os 

questionamentos feitos foram: Quais atividades você percebe que seus alunos mais 

gostam de fazer na escola?/ As crianças costumam ir a biblioteca? Quando vão, o que elas 

                                                           
1 Organização não governamental (ONG) que trabalha principalmente na área da moda, mas que investe 

financeiramente em projetos na área da educação como o Projeto Prazer em Ler e outros ligados ao governo. 

Saiba mais em: http://www.institutocea.org.br/what-we-do/education/. 

 
2 ONG, sobre forma de uma associação, que financia e desenvolve ações com a missão de Contribuir para 

a formação do cidadão, pela educação e o desenvolvimento de tecnologias de intervenção social. Saiba 

mais em: http://www.avante.org.br/. 
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fazem lá?/ Que tipos de estratégias você utiliza para ajudar a desenvolver a prática da 

oralidade, leitura e escrita dos seus alunos?/ Você tem a prática de contar histórias para o 

seus alunos? Com que frequência? Como eles reagem a contação de histórias?/ Como 

costuma ser a escolha da história que vai ser contada?/ Porque você acredita que se deve 

ou não contar histórias?  

As perguntas não foram feitas necessariamente nessa ordem, mas houve uma 

flexibilidade dependendo do momento e do entrevistado. Lodi (1986, p. 16) diz que na 

entrevista padronizada pode haver uma maior liberdade na formulação da pergunta (ou 

seja, ela se torna uma entrevista semiestruturada), visando o mesmo tema, porém com 

maior liberdade na escolha das palavras, do momento, ou da sequência das perguntas. 

Dessa forma, utilizando a entrevista, foi feita a coleta de informações. Depois, foi 

realizada a análise dos dados obtidos, em que houve um comparativo entre o que foi 

coletado com a pesquisa tórica realizada, anteriormente, sobre o assunto, para que, ao 

final, pudesse ser adquirida as respostas para os questionamentos que nortearam essa 

pesquisa. 

 4.2 – A Análise de Dados 

 As professoras foram muito receptivas. Elas já estavam à minha espera na escola, 

e foram muito alegres e disponíveis, juntamente com a diretora da escola. No primeiro 

momento, nos apresentamos. Pudemos, então, saber um pouco sobre a história de cada 

uma. Conversamos sobre como era a escola, seu funcionamento, didática, materiais 

utilizados, e elas também puderam saber um pouco mais sobre o objetivo de eu estar lá. 

A entrevista se deu como uma conversa, de forma que elas ficaram bem confortáveis para 

falar o que realmente pensavam sobre o assunto e não achar que deveriam falar 

exatamente o que queriamos ouvir. Sentimos que elas foram bem sinceras e abertas 

durante a entrevista. Para melhor compreensão, mas sem expor quem é cada pessoa, 

iremos identificar a fala de cada professora colocando Professora A, Professora B e 

Professora C. 

 Na primeira entrevista, que foi feita com as duas professoras regulares do Infantil 

V, começamos falando sobre as atividades que as crianças mais gostavam de fazer. A 

Professora A começou falando que percebia que o que as crianças mais gostavam, na 

visão dela, eram as coisas que elas faziam com as mãos, as atividades manuais e as 
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atividades de teatro. A Professora B falou então que, para ela, era mais difícil identificar 

as atividades que as crianças mais gostavam de fazer, mas ela gostava bastante do dia da 

história nas quintas-feiras. Então, me explicaram que toda as quintas-feiras as crianças 

fazem uma apresentação de teatro sobre uma história escolhida por elas, ou escolhida pela 

própria professora, e ela falou bastante que gosta dessa atividade, pois é uma forma de 

trabalhar a oralidade das crianças. 

 Nessa fala delas, perguntei sobre quais estratégias utilizavam para trabalhar a 

prática da oralidade, leitura e escrita das crianças. A Professora B começou falando que 

a parte da oralidade elas trabalhavam bastante nas apresentações feitas e dos recontos das 

histórias nos teatros. A Professora A falou que na parte da leitura e da escrita elas 

realizaram projetos que incentivavam as crianças a montagem de letras e nomes com 

massinha, ou escrita no chão e que, por serem trabalhos mais manuais as crianças ficavam 

muito mais atentas e aprendiam na vivência. É interessante observar que nenhuma citou 

a contação de história como uma prática que ajuda a desenvolver essas áreas.  

Como já vimos, para Abramovich (2002) e Bamberger (1995), o ato de ouvir e 

contar histórias traz uma amplitude que desenvolve todas essas três áreas de grande 

importância para a língua portuguesa, e que são essenciais para o desenvolvimento da 

criança de forma cognitiva, psicológica, intelectual e social. 

 Após essas considerações, fizemos a pergunta sobre a biblioteca. Se a crianças 

iam à biblioteca, com que frequência, e o que elas faziam lá? Então, a professora B 

noticiou que a biblioteca havia sido fechada, por conta que eles precisaram utilizar a sala 

para acolher uma das turmas de Educação Infantil que estavam começando a acontecer 

na escola. Elas não demonstraram sentir a falta do espaço da biblioteca. Perguntei o que 

havia acontecido com os livros que ficavam na biblioteca. A Professora B me explicou 

que alguns deles foram distribuídos nas salas, nos cantinhos da leitura e outros estavam 

guardados no depósito junto com outros materiais, mas que a maioria foi distribuída pelas 

salas de aula. 

Ficamos bastante tristes com a notícia de que não havia biblioteca. Lugar, este, 

que não é o mesmo ambiente da sala de aula em que a criança poderá entrar em contato 

com o livro e o mundo da literatura. A biblioteca, durante muitos anos, tem tido um papel 

importante como um lugar em que o livro é o centro, então é um lugar fundamental para 

as pessoas terem esse contato com o mundo da literatura, seja para tirar dúvidas, estudar, 
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ou simplesmente procurar uma boa leitura ou contação de história. Campello (2012, p. 7) 

fala que: 

Boas bibliotecas escolares, adequadamente exploradas, ajudam os 

estudantes a aprender com os livros e as informações, além de 

possibilitar o desenvolvimento de inúmeras outras capacidades 

importantes para o desenvolvimento cognitivo. Boas bibliotecas 

propiciam uma aprendizagem peculiar, diferentes daquela em que o 

aluno é um recipiente passivo de informações passadas pelo professor. 

É uma aprendizagem em que o estudante constrói seu conhecimento, 

explorando um vasto repertorio de experiências já vividas e registradas 

por outros, extraindo delas significados e agregando suas próprias 

experiências. 

 

 Ou seja, como pode uma escola não ter biblioteca? Este é um espaço importante 

para que a criança tenha experiências com os livros, de forma livre e até exercendo sua 

autonomia. É importante ter um local onde a criança possa fazer suas pesquisas e buscar, 

ao seu próprio gosto, suas leituras, agregando a si novas experiências. Infelizmente 

nenhuma professora demonstrou tristeza por não ter mais esse espaço tão fundamental na 

escola. 

Perguntei, então, se elas tinham a prática de contar histórias para seus alunos. A 

Professora B logo falou que todos os dias acontecem a contação de história. Que 

realmente faz parte do planejamento diário da sala, e que ela, particularmente, aproveitava 

o momento da acolhida que as crianças já estão na roda e fazia o momento da contação 

de história. Perguntei como era feita a escolha da história. Ela então disse que algumas 

vezes é escolhido por ela ali no momento, ou pelas crianças, mas que muitas vezes ela 

escolhe antes com algum tema que ela queira abordar de valores pessoais. Como ela 

mesma falou – “acho que o momento da história serve para passar e ensinar valores para 

as crianças... Acho que a história serve principalmente para isso”. Essa fala nos chama 

atenção pelo fato de ainda estar bem carregada do antigo conceito de que devemos 

aproveitar a hora da contação de história apenas para ensinar valores, moral e ética para 

as crianças. Claro que a contação de história serve para esse tipo de ensino de forma 

positiva, mas, sem estar carregado de imposição moralizadora, lembrando que este é um 

momento de deleite e prazer para a criança.  

Como vimos com Gardner (1997), através da experiência literária a criança vai 

ser satisfeita daquilo que ela necessita desenvolver e organizar. Ou seja, não precisa que 

este seja um momento em que a criança sempre tem que adquirir o conhecimento 
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especifico que o professor quer, mas ser também um momento de desenvolvimento 

individual e de plena satisfação para a criança. 

 A professora A logo colocou que o momento da contação de história era um 

momento lúdico e de deleite para criança, por isso que não fazia desse um momento 

rígido. Perguntei então como as crianças reagiam ao momento da contação de história. A 

Professora A falou que eles interagiam e que muitas vezes queriam recontar a história 

através do teatro naquela semana. Elas, então, me mostraram algumas atividades sobre a 

leitura que elas costumavam fazer com as crianças, como, por exemplo: “desenhe o 

personagem que você mais gostou dessa história, ou desenhe o personagem principal 

dessa história”. Ou seja, mais uma vez aparece essa questão de que apenas ter o momento 

de contar histórias não é o suficiente. Tem que sempre haver algum tipo de atividade, ou 

material que seja fruto dessa leitura.  

Vimos que para Coelho (1986) o narrador precisa entender que a história já é uma 

fonte de satisfação de necessidades básicas da criança. Então, não precisamos sempre 

colocar atividades que me mostre o que a criança aprendeu, e se ela aprendeu aquilo que 

eu desejo que ela aprenda. A história vai satisfazer a necessidade que a criança precisa 

naquele momento, de forma que aquela atividade de interação social possa ajudá-la em 

seu desenvolvimento pessoal. Não podemos impor o que a criança irá aprender ou 

desenvolver através da história, mas proporcionar que ela vivencie esses momentos. 

 Então, perguntamos se elas viam alguma importância no ato de contar história. A 

Professora A logo falou que não tem como pensar em Educação Infantil sem a contação 

de história, pois faz parte do universo infantil, do lúdico e do deleite da criança, e que é 

importante porque também ajuda a aumentar o vocabulário da criança. A Professora B 

falou que era importante, principalmente por causa do teatro que as crianças faziam, 

porque elas precisavam vivenciar para que, dessa forma, elas aprendessem brincando e 

se divertindo. Falou ainda que, com certeza, é muito importante contar histórias para as 

crianças, e que, no dia que não conta, elas cobram. Disse que, até mesmo, na quinta-feira, 

dia em que eles recontam histórias usando o teatro, elas sempre perguntam ou pedem 

histórias, pois nesse dia elas não tem o momento de contação de história como é feito 

normalmente. Ela explica que vai ter história naquele dia, porém vai ser por meio do 

teatro das crianças, pois, como ela disse: “no momento lá do teatro, quem conta a história 

é a própria criança”.  
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Interessante perceber que, para essa professora, o momento do teatro é plenamente 

satisfatório, mas não para as crianças. Elas queriam o momento da contação de história, 

pois como temos visto, juntamente com os autores que foram referenciados neste 

trabalho, a literatura cumpre essa função de satisfazer necessidades básicas e desenvolver 

amplas áreas, como a cognição, psicológicas afetivas e sociais da criança. 

 Foi realizada a entrevista com a Professora C após a visita para conhecer o espaço 

físico à escola. Foi realizada em outra sala, bem aconchegante. A professora foi bem 

receptiva e disponível. Começamos logo falando sobre a contação de história e se ela 

tinha o costume de ler para os seus alunos. Ela disse que com certeza lia, mas que não era 

sempre e quando lia, ela utilizava ou recursos visuais tipo fantoches ou livros coloridos 

de tecido, ou utilizava o teatro par as crianças recontarem a história. Nas suas palavras: 

“Não dá apenas pra lê pra elas, porque o que eu quero é prender a atenção delas, e que 

elas prestem atenção e só ler não adianta”. Na fala dessa professora percebemos outro 

engano a respeito da contação de história que é achar que ao ler histórias as crianças não 

irão prestar atenção, apenas se houver muitos recursos visuais. Como já aprendemos com 

Prieto (1999) e com Machado (2015), a narrativa é algo ancestral, quando estamos 

vivenciando momentos de contar e ouvir histórias, acontece uma enorme influência 

dentro de nós, porque esse simples ato faz parte de quem nós somos e da nossa história 

como seres sociais. Então, muitas vezes, um simples ato de ouvir a história vai ter bem 

mais efeito para o ouvinte do que diversos adereços com a intenção de chamar atenção, 

que, em alguns momentos, podem até desfocar o que a história conseguiria alcançar e 

satisfazer no ouvinte. 

 Perguntamos então para ela o que mais utilizava para ajudar a desenvolver a 

oralidade, leitura e escrita das crianças. E ela respondeu que usava muitos jogos e o 

computador, mas o que ela mais trabalhava com as crianças eram as atividades físicas que 

desenvolvem a motricidade da criança. Perguntamos então se acreditava que fosse 

importante contar história para as crianças, ela respondeu que sim, porque fazia parte do 

mundo da criança, e que elas gostavam de história, principalmente de contá-la por meio 

do teatro. 

 4.3 – Pensando o “ser” e o “dever ser” 

 Sabemos que há um distanciamento, muitas vezes, entre o que está em nossos 

pensamentos, e o que acontece quando vamos para a prática. Nesse sentido podemos 
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mencionar algumas diferenças entre a teoria e a prática; bem como entre o que a coisa é 

e o que deveria ser. 

 Vemos na teoria ideias e práticas que nos são passadas e ensinadas debaixo de 

muitas pesquisas e conhecimento, mas quando chega o momento do docente colocar em 

prática, muitas vezes, escolhe o caminho mais fácil, ou o caminho em que todos já estão 

trilhando, fazendo dessa forma que não haja uma mudança significativa na forma de 

educar. Por esse viés podemos falar também do ser da prática docente em relação à 

contação de história e o que deve ser tal prática. 

 Uma das escolas que pudemos estagiar não tinha a prática de contar histórias. 

Inclusive os livros ficavam trancados em armários, pois, de acordo com a professora, os 

alunos não sabiam manusear direito, então iriam estragá-los. Nessa escola, resolvemos 

fazer um projeto de contação de histórias, passamos 3 (três) meses fazendo atividade 

levando livros para que eles manuseassem, contando histórias livres, fazendo teatros, 

entre outras atividades. Tanto nós, quando a professora da escola, ficamos impressionados 

que, ao final do projeto, as crianças já tinham um carinho diferente pelos livros e pelo 

momento da contação de histórias. Também percebemos que ouve uma melhora 

significativa na interação entre eles, e um laço de afetividade entre todos. 

 Dessa forma, podemos observar que não é impossível vivenciar o que os teóricos 

há muito tempo nos ensinam sobre a importância dessa prática. Percebemos que 

realmente funciona se, como docentes, permitirmos modificar nossas ações e nosso olhar 

a respeito de nossas práticas, e buscarmos não apenas o que é mais cômodo ou o que todos 

já fazem. 

 Podemos pensar que muitas das práticas que as professoras entrevistadas fazem 

estão corretas, mas em alguns momentos seus pensamentos a respeito da contação de 

história ainda são antigos e que devem ser mudados. É preciso que compreendam ser esse 

um momento não somente para que a criança aprenda sobre algum assunto especifico ou 

aprenda sobre ética e moral, mas também um momento de deleite, ou uma prática que 

ajuda, de forma efetiva, no desenvolvimento integral da criança. Sendo assim, é preciso 

refletir mais sobre essa prática, para que o docente possa exercê-la de forma plena como 

narrador e como ouvinte da sua própria história como professor. E, quem sabe, dessa 

forma, diminuiremos ainda mais essa linha entre o “ser” e o "dever ser” em nossas escolas 

e em nossas ações docentes no que diz respeito à contação de história. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pudemos perceber, por meio da pesquisa realizada, que ainda existe certo 

distanciamento entre a teoria e a prática do docente em relação à experiência da contação 

de história, sobre o que tantos autores e estudiosos já conseguiram compreender a respeito 

desse assunto. De forma que, em alguns momentos percebemos que as entrevistadas até 

agiam de forma coerente, porém, às vezes, sem saber o sentido verdadeiro para aquela 

ação. 

 Em alguns momentos, pudemos perceber ainda que a professora A já tinha uma 

fala mais consciente da importância da contação de história e da função que ela tem no 

desenvolvimento da criança. Porém, em outros momentos, quando falávamos da prática 

delas em sala de aula havia um enfoque bem maior em outras áreas e atividades do que 

contação de história, ficando essa em segundo plano, ou nem acontecendo de fato. Já, na 

fala das outras duas professoras (B e C), conseguimos identificar pensamentos mais 

ultrapassados e que não condizem mais com o que a teoria nos fala a respeito da prática 

de contar histórias. Como por exemplo, o fato de uma delas pensar que a contação de 

histórias serve principalmente para passar valores ou noções de ética para as crianças, não 

resta dúvida que isso é muito bom, mas a contação de história vai muito além disso. Ela 

é uma ação que alcança múltiplas áreas da vida da criança: seja no campo emocional, 

cognitivo, psicológico ou social, é uma prática que realmente colabora para o 

desenvolvimento da criança. 

 É importante frisar que muitas de nossas ações precisam estar pautadas naquilo 

que realmente acreditamos para ter o fim desejado. Da mesma forma, compreendemos 

que as nossas concepções e ações precisam estar em constante mudança para que, 

carregados daquilo que acreditamos e conhecemos, nossas práticas tornem-se mais 

eficazes. No nosso caso, é preciso primeiro compreender de fato sobre a importância da 

contação de história para o desenvolvimento da criança, para que, enfim, a ação do 

docente esteja carregada de sentido, tanto para ele quanto para a criança. 

 Compreendemos, por fim, que há muito ainda para se entender e saber sobre esse 

assunto, que mais descobertas virão, e que mais ações repletas de sentido e significado 

farão parte da práxis docente da contação de histórias. Por isso precisamos sempre estudar 
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e permitir que nossas ações como educadores estejam passando pela reflexão, e, ao refletir 

sobre elas possamos nos permitir mudar e nos aperfeiçoar como professores que 

colaboram e trabalham de forma efetiva em relação ao desenvolvimento da criança. 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS 

 Quais atividades você percebe que seus alunos mais gostam de fazer na escola? 

Profa. A: coisas que elas faziam com as mãos, as atividades manuais e as atividades 

de teatro. 

Profa. B: difícil identificar... ela gostava bastante do dia da história nas quintas-

feiras  

 Quais estratégias elas utilizavam para trabalhar a prática da oralidade, leitura 

e escrita das crianças? 

Profa. B: oralidade eles trabalhavam bastante nas apresentações feitas e dos 

recontos das histórias nos teatros  

Profa. A: leitura e da escrita elas realizaram projetos que incentivavam as crianças a 

montagem de letras e nomes com massinha, ou escrita no chão e que, por serem 

trabalhos mais manuais as crianças ficavam muito mais atentas e aprendiam na 

vivência 

 As crianças costumam ir a biblioteca? Quando vão, o que elas fazem lá? 

Profa. B: a biblioteca havia sido fechada, por conta que eles precisaram utilizar a 

sala que antes era a biblioteca para acolher uma das turmas de Educação Infantil que 

estavam começando a acontecer na escola 

 Você tem a prática de contar histórias para o seus alunos? Com que 

frequência? Como eles reagem a contação de histórias? 

 Profa. B: todos os dias acontecem a contação de história...“acho que o momento da 

história serve para passar e ensinar valores paras as crianças... Acho que a história 

serve principalmente para isso”.  

Profa. A: contação de história era um momento lúdico e de deleite para criança... 

Eles interagiam e que muitas vezes queriam recontar a história através do teatro 

naquela semana 

 Há alguma importância no ato de contar história? 

Profa. A: faz parte do universo infantil, do lúdico e do deleite da criança... 

Aumentar o vocabulário da criança. 

Profa. B: teatro que as crianças faziam, porque elas precisavam vivenciar, para que 

dessa forma elas aprendessem brincando e se divertindo... no dia que não conta, elas 

cobram.  
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Professora C: 

 Você tem o costume de contar histórias?  

Profa. C: Não ler sempre, quando ler é utilizando recursos visuais... “Não dá apenas 

pra lê pra elas, porque o que eu quero é prender a atenção delas, e que elas prestem 

atenção e só ler não adianta” 

 O que ela mais utilizava para ajudar a desenvolver a oralidade, leitura e escrita 

das crianças? 

Profa. C: jogos e o computador... Trabalha mais com atividades físicas que 

desenvolva a motricidade da criança.  

 Qual a importância de contar Histórias? 

Profa. C: faz parte do mundo da criança... Elas [crianças] gostavam de história, 

principalmente de contar elas com teatro.  
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FOTOS DA ESCOLA EM QUE FOI REALIZADA A PESQUISA 

 Estrutura da Escola: 
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 Alguns materiais utilizados no Projeto Paralápracá: 
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 Estrutura da Sala de aula: 

 

 

 


