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RESUMO 

 

 

Esta proposta de trabalho tem como principal objetivo apresentar as 

contribuições da Contação de Histórias, nas séries iniciais, para a formação do aluno 

leitor. Nessa direção, o trabalho realiza uma exposição prioritariamente, teórica, mas, 

sustentada por breves depoimentos de professoras que atuam em projetos de extensão 

desenvolvidos por professores do IEAR e que se utilizam da Contação de Histórias em 

suas ações. Acredito que a relevância maior do trabalho, consiste em apontar 

fundamentos a respeito da importância da Contação de Histórias para a criação de 

vínculos com a leitura, contribuindo para criar novos sentidos para práticas em 

contextos escolares   

Palavras –chave: Contação de Histórias, Formação, Educação 
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O CONTADOR DE HISTÓRIAS  

- Conta-me uma história – pedia-lhe a moça.  

- Tenho de pensar! – respondia-lhe.  

Ora, acontecia que, por vezes, o tempo que levava em sua meditação era longo 

demais para ela, que se zangava. Mas ele balançava a cabeça e respondia impassível: 

  - Você deve ter um pouco mais de paciência. Uma boa história é como uma boa 

montaria. A caça brava fica escondida e é preciso armar emboscadas e ficar de tocaia 

horas e horas a fio, na boca dos precipícios e florestas. Os caçadores mais apressados e 

impetuosos afugentam a caça e nunca obtêm os melhores exemplares.  

Quem o escutava absorto em suas palavras, embora continuasse tranqüilamente 

sentado, o espírito já vagava. Alegre e receoso, pelas regiões mais fascinantes. Assim 

era a maneira dele contar suas histórias. Mas, desde que tivesse meditado o tempo 

bastante e começasse a falar, não parava enquanto não tivesse contado a história 

completa, que corria ininterrupta e fluente como um rio descendo montanha abaixo e em 

cujas águas tudo se reflete – desde a pequena folha de grama até o azul da abóbada 

celeste (...).  

Convertia-se num ser todo-poderoso assim que iniciava mais uma demonstração 

de sua arte, pois aprendera a arte de narrar no Oriente, onde essa função é altamente 

apreciada e seus praticantes são considerados uma espécie de magos.  

Jamais começava suas histórias em países estranhos, para onde o espírito do 

ouvinte não podia voar com força própria. Principiava sempre com algo que os olhos 

pudessem ver; depois, imperceptivelmente, levava a imaginação dos ouvintes para onde 

muito bem ele queria de modo que a narrativa transcorria com naturalidade.  

Quem o escutava absorto em suas palavras, embora continuasse tranqüilamente 

sentado, o espírito já vagava. Alegre e receoso, pelas regiões mais fascinantes. Assim 

era a maneira dele contar suas histórias.  

Herman Hesse 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta proposta de trabalho tem como principal objetivo apresentar as 

contribuições da Contação de Histórias, nas séries iniciais, para a formação do aluno 

leitor.  

Nesse sentido, parto da hipótese de que o contato com a Literatura Infantil a 

partir das histórias contadas pelos mais velhos (pais, professores, etc.) e até mesmo 

entre as próprias crianças, contribui significativamente para os processos de 

aprendizagem, principalmente no que se refere à aquisição da leitura e da escrita da 

língua materna formal. 

Com relação a essa hipótese me apóio em Mainardes (2012) quando esta aponta 

que: 

A leitura é uma atividade inerente à condição humana. Freire (2005) 

afirma que a leitura de mundo antecede à da palavra, ou seja, desde 
que nascemos somos leitores do mundo e nossas ações decorrem dessa 

leitura. Ela é muito importante para inspirar sentimentos, valores, 

condutas e a celebração da própria vida. Por isso, a leitura exerce um 
importante papel no crescimento intelectual, crítico e criativo do 

aluno, desenvolvendo as suas potencialidades e, consequentemente, o 

seu rendimento escolar, tanto como estudantes, como também no 

aperfeiçoamento de sua personalidade. Sobre isso, 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 linguagem é trabalhar com o homem”. (p.01) 

Pautada nesses pressupostos, este trabalho pretendeu realizar uma exposição 

prioritariamente, teórica, mas, sustentada por breves depoimentos de professoras que 

atuam em projetos de extensão desenvolvidos por professores do IEAR; que se utilizam 

da Contação de Histórias em suas ações, seja com a finalidade potencializar práticas 

pedagógicas em que a Contação de História contribua para o aprendizado da cultura 

letrada no contexto escolar ou para despertar modos de pensar mais questionadores 

sobre a vida.  

Acredito que ao apontar fundamentos a respeito da importância da Contação de 

Histórias para a criação de vínculos com a leitura, estarei, também, contribuindo para 

criar novos sentidos para essas práticas em contextos escolares. 
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Ainda fundamentada em Kupstas (2009), compreendi que a Contação de 

Histórias ocorre no universo escolar há muitos anos, mas, apesar desse fato ter 

contribuído para que professores percebessem a importância dessa prática, muitos 

profissionais ainda não incorporaram a Contação de Histórias Infantis como material de 

suporte no seu fazer educativo. Esta constatação apontada por Kupstas ensejou-me 

ainda mais o desejo de mostrar aquilo que venho constatando em minhas práticas como 

bolsista de um projeto de licenciatura e que vem me apontando o quanto a Literatura 

Infantil pode contribuir para o aprendizado do aluno, principalmente nas séries iniciais. 

A literatura infantil proporciona ao aluno usar sua imaginação e, a partir de seu interesse 

pelas histórias, criar histórias próprias.  

Entre as questões que me motivaram a assumir esse estudo elenquei algumas que 

considero prioritárias, são elas:  

Qual a importância da Contação de Histórias no processo de auto formação dos 

nossos alunos? (entendendo aqui que a autoformação diz respeito aos processos 

subjetivos e de constituição existencial dos sujeitos, estando, portanto para além do 

aprendizado formal oferecido pelo processo de escolarização)  

Quais as contribuições da Contação de Histórias no processo de 

ensino/aprendizagem dos conteúdos escolares?  

Como fazer uso da Contação de Histórias na prática pedagógica?  

Existe uma forma ideal de contar histórias? Como promover aproximações e o 

interesse da criança com a biblioteca? 

Essas são as principais questões que vem despertando meu interesse sobre o 

tema e que pretendo aprofundar ao longo de meu trabalho monográfico. 

Segundo Gadotti (1988):  

[...] o ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um não 

pode existir sem o outro. Ler e escrever não apenas palavras, 

mas ler e escrever a vida, a história. Numa sociedade de 

privilegiados, a leitura e a escrita são um privilégio. Ensinar o 

trabalhador apenas a escrever o seu nome ou assiná-lo na 

Carteira Profissional, ensiná-lo a ler alguns letreiros na fábrica 
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como 'perigo', 'atenção', 'cuidado', para que ele não provoque 

algum acidente e ponha em risco o capital do patrão, não é 

suficiente. (p. 17) 

Entendo que como seres humanos que vivem em um mundo permeado pela 

leitura e pela escrita, mais do que saber decodificar os códigos lingüísticos, se faz 

necessário experimentar a leitura, através daquilo que considero uma experiência vivida. 

O ato de ler e escrever possibilita compreendermos o mundo, e ler o mundo significa 

assumir-se como sujeito da própria história. Significa empoderar-se
1
 de processos que 

interferem para que nossa existência social e política sejam mais potentes.  

 Como bolsista de um Projeto de Iniciação à Docência (PIBID)
2
, financiado pela 

Capes
3
, tive a oportunidade de vivenciar o quanto a Contação de Histórias pode 

promover transformações nos processos de leitura e escrita das crianças. 

A oportunidade de participação nesse projeto me mostrou a potência de práticas 

pautadas em narrativas orais que se desdobram em processos de leitura e escrita. Foi a 

partir dessa vivência e através de trocas de experiências com colegas de outros projetos 

que, também, atuam com a Contação de Histórias em Escolas da Região, que me 

inspirei em desenvolver esse trabalho que, apesar de assumir-se como um estudo teórico 

qualitativo, de cunho bibliográfico, se aproxima da realidade do contexto escolar, na 

medida em que se inspira em realidades concretas vivenciadas nesse contexto. 

 

  

                                                             
1
 Utilizamos aqui o termo “empoderamento” no mesmo sentido utilizado pelo Pensador Paulo Freire, ou 

seja: “Quando o homem compreende a sua realidade pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa 

realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo 

próprio...” (Educação para a mudança. Rio de Janeiro – Paz e Terra) 

 
2 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é uma iniciativa da Capes para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.  Esse programa 

concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvidos 

por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública 

de ensino. 
3  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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CAPÍTULO I 

 

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE 

AUTOFORMAÇÃO DOS NOSSOS ALUNOS E A FUNÇÃO DA ESCOLA NESSE 

CONTEXTO. 

 

O narrador conta o que ele extrai da experiência - 
sua própria ou aquela contada por outros. E, de 

volta, ele a torna experiência daqueles que ouvem a 

sua história . 

Walter Benjamin. 

 

No ensaio “Experiência e Pobreza” Walter Benjamin (1994) nos conta a história 

de um velho que revela aos filhos, em seu leito de morte a existência de um tesouro 

enterrado na plantação de uvas da família. Com sua morte, seus filhos cavam e nada 

encontram, somente no outono é que os filhos descobrem que o tesouro a que seu pai se 

referia, eram as próprias vinhas. Nesse momento os filhos compreendem que o tesouro 

deixado por seu pai foi a transmissão de uma experiência adquirida ao longo de sua 

vida. 

O que Walter Benjamim afirma é que este tipo de experiência que era 

transmitida de geração a geração, através de narrativas; “no s  fo r a m t ransmitidas, de 

modo benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos”. (p 114), mas se 

constituíam como conselhos que iam fazendo parte de nossa formação. 

Ao trazer esse trecho da obra de Benjamin, pretendo realizar um convite para 

que possamos provocar a escola contemporânea no sentido de repensá-la, posto que 

novas demandas sociais surgiram nos últimos tempos e de forma muito rápida, 

colocando em cheque a função da escola diante dessas demandas. Seria a escola uma 

instituição voltada unicamente à transmissão de conteúdos acumulados em nosso 
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processo civilizatório ou o ato de educar se ampliou para além dessa função 

instrumental? 

Penso que sim, que a escola deveria ampliar seus horizontes no sentido de 

repensar sua função e que a palavra EDUCAR deveria assumir um sentido polissêmico. 

Dessa forma a autoformação dos estudantes passaria a ser uma preocupação primordial 

para a escola. 

Quando me refiro à autoformação, estou falando de processos que possibilitem 

ao aluno o conhecimento de si, através de uma aprendizagem escolar que abre o 

pensamento para as coisas do mundo, tal qual a filosofia nos aponta e como sugerem 

Marton e Silva (2012) 

Autoformação é um conceito que, para nós, abriga duas definições 
distintas e complementares. No primeiro sentido, está vinculada a 

própria natureza da Filosofia que possui um sentido formador e, 

portanto, um caráter educativo na medida em que, paradoxalmente, 
produz forma, mas não se fecha um uma forma. Exatamente por não 

ter formas precisas, a Filosofia é eminentemente formadora. Pauta-se 

no princípio de uma formação, cujo conteúdo é o se-formar, o ser- 

formante. O valor formador da Filosofia não reside então na 
capacidade de produzir uma forma acabada de pensamento, mas na 

possibilidade de jamais acabar um pensamento. A autoformação é, 

pois, a capacidade infinita, inacabada de cada um de nós inventar suas 
próprias formas, sejam elas de ser, estar no mundo, relacionar-se 

consigo e com os outros. (p.137) 

Nessa perspectiva apontada pelas autoras, entendo que a formação do aluno 

passa por conhecimentos adquiridos em suas experiências pessoais e que a escola que 

pretende contribuir para a autoformação de seus alunos, deve atuar por “formas abertas” 

de agir, ou seja, práticas escolares sob as quais a criança possa se manifestar com 

liberdade e autonomia diante da vida, levando em conta os aspectos culturais e sociais 

que influenciam seu universo subjetivo. 

Por essa via acredito que a escola pode se constituir em um espaço/tempo de 

experiências que, como apontam Marton e Silva (2012): 

Produz a possibilidade de desencadear processos internos a partir dos 
quais as crianças, com plasticidade, sem fixidez e nem rigidez, 

exercitem sua liberdade de pensar, de pensar de outros modos, 

tocando e se deixando tocar pelos signos do mundo, criando suas 

próprias paisagens, reorganizando assim seus padrões de compreensão 

do mundo e da vida. (p.137)  
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Relacionando essas proposições ao tema desse trabalho, Benjamin nos diz que a 

arte de narrar, em tempos remotos, proporcionava ao jovem a experiência transmissível 

entre gerações posto que esse jovem:  

Sabia exatamente o significado da experiência: ela sempre fora 

comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da 

velhice, em provérbios; de forma prolixa, com sua loquacidade, em 
histórias; muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante 

da lareira, contadas a pais e netos. (1994, p.114) 

 O filósofo alemão comenta que a arte de narrar possibilitava essa experiência 

que entendo ser autoformativa e que está cada vez mais escassa em nossos dias: 

Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam 

contar histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos 
dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como 

um anel de geração a geração? Quem é ajudado, hoje, por um 

provérbio oportuno? Quem tentará sequer, lidar com a juventude 

invocando sua experiência? (1994, p.115) 

Ao chamar nossa atenção para o enfraquecimento dessa experiência 

transmissível no tempo moderno, o  pensador realiza uma analogia com os 

combates que tinham um peso negativo devido ao sofrimento que proporcionavam. 

Estes acontecimentos retiravam dos combatentes a sua capacidade de narrar 

experiências. Assim como as guerras que silenciavam os sujeitos e lhes retiravam a 

capacidade de narrar, “uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso 

desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem” (p115). Dessa forma, a pobreza 

que Benjamim nos sinaliza em relação ao mundo contemporâneo, é exatamente a 

ausência de narrativas transmissíveis.  

Evocando as reflexões de Benjamim, entendemos que essas passagens nos 

auxiliam a compreender o valor da experiência quando estas podem atribuir sentidos às 

nossas vidas. 

Devido aos processos de individualização das sociedades modernas as 

sociedades estão perdendo os momentos de familiaridade e intimidade que o universo 

das histórias possibilita. Hoje a superficialidade das relações sociais faz com que as 

experiências compartilhadas sejam cada vez mais raras. As narrativas, por imposição do 

individualismo e das formas modernas de transmissão cultural, deixam de ser 

percebidas por seu aspecto coletivo, oral e pedagógico. 
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Diante dessas colocações, é possível perceber o imenso valor da Contação de 

Historias na formação dos nossos alunos, experiência que lhes proporciona a capacidade 

entender outros pontos de vistas, propiciando uma intervenção que não diz para o outro, 

mas dá a ver outras possibilidades de imaginar novos mundos.  

Através das histórias despertamos nossa imaginação; experiência estética 

importante na constituição do sujeito. Ou seja, experiência que acreditamos possibilitar 

a criança seu papel de sujeito participante, ativo na construção de sua própria história. 

Essas considerações nos levam a entender que as atividades de Contação de 

Histórias têm uma estreita relação com a constituição existencial humana do sujeito e 

sua relação com o mundo, já que essa experiência permite à criança, reconhecer-se 

como sujeito criativo em um ambiente social ativo, permeado por aspectos simbólicos já 

dados pela cultura, mas que podem ser ressignificados pela imaginação que o ato de 

ouvir história nos proporciona. Ao vivenciar os espaços/tempos das histórias contadas a 

criança transita “por onde o espírito possa voar com força própria”. (Herman Hesse – 

epígrafe desse trabalho) sem se deixar prender aos significados pré determinados por 

sua cultura. 

Essa experiência que chamamos aqui de estética, refere-se a um sentir único, 

uma maneira de ver e perceber o mundo, muito própria. Ela se configura como uma 

abertura ao diferente, promovendo um novo olhar a realidade. Diante de um 

determinado objeto, a experiência estética promove modos de conhecer que se dão pela 

sensibilidade, pela imaginação e criatividade, proporcionando ao aluno, uma percepção 

sensível. Uma forma de percepção diferente da cotidianamente apresentada pela escola, 

ou seja, as que são ditas pela linguagem lógica racional. 

Uma história não é algo que possa ser transmitido de qualquer jeito, posto que 

ela pode se constituir numa experiência que levaremos ao longo de nossas vidas, tal 

como um conselho que longe de concepções moralizantes, nos ensinam a escutar e 

forçam o pensamento. 

Benjamin (1994), em O Narrador, defende a narrativa como uma experiência; 

que ao ser compartilhada, torna-se uma experiência forte (Erfahrung). O filósofo 

alemão comenta que o ‘Narrador’ é tal qual um oleiro que usa o barro. Aquele que usa 
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como matéria a vida humana para fazer dela uma narrativa de forma artesanal. Esse 

‘Narrador’ por isso mesmo, saberia dar conselhos como faz o sábio, baseando-se na 

experiência de toda uma vida e que ao mesmo tempo pode se referir a vida de todos 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão- 

no campo, no mar e na cidade-, é ela própria, num certo sentido, uma 

forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou 

um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 
narrador a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1985, 

p.205) 

Benjamin (1994) também faz uma distinção entre o historiador que ‘escreve 

histórias’ e o cronista que ‘narra histórias’. O historiador procura explicar os 

acontecimentos como fatos “reais”, acontecimentos “verdadeiros” do passado. Dessa 

forma, de modo algum o historiador se abre para a possibilidade de “contar histórias” 

como devir do mundo. Essa seria tarefa para o cronista. Na perspectiva do cronista A 

narrativa se apresenta como “modelo de devir do mundo”, como experiência sensível 

que afeta o outro na criação de novas narrativas para seus contextos sócio-culturais. 

Ao nos apresentar essas reflexões, Benjamin nos propõe um novo caminho 

epistemológico e, portanto, político na reconstrução da História. Trata-se de um saber 

histórico que introduz a narrativa oral como princípio construtivo na investigação 

histórica frente à emergência de novas formas de narrativas devido ao empobrecimento 

de experiências, postas pelos modos de vida da modernidade.  

Benjamim nos desafia a pensar a narrativa como “narrativa sobre o tempo”, 

permitir que a história se faça presente sem destituí-la de seu passado e futuro. Mas, 

para que haja narrativa, é preciso haja um envolvimento entre quem conta a historia e 

quem ouve, as narrativas se entrelaçam entre tempos e espaços do narrador e seus 

ouvintes, misturando experiências de vida nos quais novos textos possam surgir a partir 

de conexões entre o passado, presente e futuro. Narrar uma história é fazer com que ela 

se multiplique por tempos e espaços diversos atingindo o imaginário, capaz de produzir 

o novo, como um acontecimento mágico! 

 Transpondo essas concepções teóricas para o contexto da escola, há que se 

pensar que nas sociedades contemporâneas, devido ao avanço das novas mídias 
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tecnológicas, a arte de Contar Histórias tal qual Benjamin propõe na sua concepção de 

Narrativa, vem, cada vez mais, perdendo espaço. 

Em comunhão com Jorge Larrosa (2002), entendo que vivemos em um tempo no 

qual impera o excesso de informação. Segundo o autor:  

A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar 

para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma 
anti-experiência. Por isso a ênfase contemporânea na informação, em 

estar informados, e toda a retórica destinada a constituir-nos como 

sujeitos informantes e informados; a informação não faz outra coisa 
que cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da 

informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação, 

o que mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe 
mais, cada vez está melhor informado, porém com essa obsessão pela 

informação e pelo saber (mas saber não no sentido de "sabedoria", 

mas no sentido de "estar informado") o que consegue é que nada lhe 

aconteça. (p.1) 

Para Larrosa é preciso separar o que é experiência do que é informação. Nesse 

sentido, ao aperceber-se dessas questões o professor poderá lançar mão da Contação de 

Histórias tal qual a concepção de Narrativa proposta por Benjamin.  

Uma história que ao ser contada deve sinalizar para as crianças, questões 

relativas ao mundo que experimentam. Comunicando-se com seus tempos de vida e 

com o tempo histórico em que vivem, abrindo possibilidades para que as crianças atuem 

no meio social, no mundo sobre o qual vivem. Como aponta Larrosa (2002) sobre o 

“saber da experiência”, este saber define algo que “nos passa e não o que se passa; algo 

que nos acontece e não o que acontece.” 

Ao afirmar que, em nosso dia a dia, muitas coisas se passam, porém, poucas 

coisas nos acontecem. O autor refere-se à sabedoria como saber da experiência como 

algo que não está fora do sujeito. Em acordo com ele, entendo que o homem da 

modernidade está cada vez mais distante dos saberes da experiência. Assim, defendo 

que todo processo de formação humana deve conectar o sujeito e o “saber” da sua 

experiência numa dimensão transformadora e que a escola deva estar atenta a isso. 
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CAPITULO II 

 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A CRIAÇÃO PRÓPRIA DE NOVOS 

MUNDOS. 

 

A aprendizagem não se faz na relação da representação com a ação 
(como reprodução do Mesmo), mas na relação do signo com a 

resposta (como encontro com o Outro). O signo compreende a 

heterogeneidade, pelo menos de três maneiras: em primeiro lugar, no 

objeto que o emite ou que é seu portador e que apresenta 
necessariamente uma diferença de nível, como duas disparatadas 

ordens de grandeza ou de realidade entre as quais o signo fulgura; por 

outro lado, em si mesmo, porque o signo envolve um outro “objeto” 
nos limites do objeto portador e encarna uma potência da natureza ou 

do espírito (Ideia); finalmente, na resposta que ele solicita, não 

havendo “semelhança” entre o movimento da resposta e o do signo. 

Gilles Deleuze 

 

Formar alunos leitores tem se transformado numa das grandes preocupações no 

campo da educação, pois sabemos que o ato de ler permite o acesso a informações, à 

prática da cidadania, enfim, é ter acesso ao mundo letrado. 

Sabemos que a leitura vai muito além da codificação e a hipótese que defendo é 

que formar bons leitores pode ser um grande mérito da Contação de Histórias em sala 

de aula e fora dela. 

Como professores somos solicitados a qualificar nossos alunos a serem bons 

leitores, considerando que um bom leitor é aquele que interage com diferentes textos e 

contextos de forma crítica. A leitura é um processo em que o leitor realiza um trabalho 

ativo na construção de sentidos, assim é definido nos PCN’s – Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Língua Portuguesa. A leitura não se reduz a decodificação em 

compreendê-los, visto que alguns sentidos atribuídos ao texto começam a ser 

constituídos pelo leitor, antes mesmo da sua leitura. 
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[...] no ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra 

escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e que se alonga 

na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 
leitura critica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto. (FREIRE,1989,p.9)  

Os sujeitos estão o tempo todo fazendo leituras, e não lêem, necessariamente, da 

forma que lhe foi ensinado. Lêem palavras, sons, imagens, fazendo com que estas 

leituras reflitam em suas ações e naquilo que está a sua volta. 

A leitura permite interagir com o que se lê e o Eu, com experiências vividas, 

ajudando a instigar a suas visões de mundo, portanto o ato de ler deve ser considerado 

um processo interativo, argumentado, refletido e assim, constitutivo de um novo olhar 

para o mundo. 

Como já defendido aqui, a formação por meio da experiência da Contação de 

História é um dispositivo que o professor tem para trabalhar com seus alunos fazendo 

com que ele se interesse cada vez mais pela leitura. Quando isso acontece, quando o 

aluno pode experimentar novos saberes, ele se torna capaz de criar suas próprias 

histórias e se torna autor de sua escrita e leitura de mundo. 

Em Araçatiba (Ilha Grande) situada no estado do Rio de Janeiro no município de 

Angra dos Reis, uma praia muito conhecida pelos turistas por sua beleza e águas 

cristalinas, mata bem verde e comidas típicas variadas, um lugar calmo e bom para 

descansar longe da civilização, estamos trabalhando com um projeto voltado para a 

formação de educadores para atuarem na Educação Básica de forma que contribuam 

para que as crianças exerçam seus direitos através de uma formação emancipatória. Este 

projeto nos possibilita trabalhar com estas crianças o tema da Memória como 

possibilidade de transversalizar os conteúdos escolares.  

O projeto procura “tornar as memórias locais um eixo transversal e dispositivo 

estético”, como experiência “forte”. A memória oral do local ao ser narrada pelos mais 

velhos vem propiciando condições para despertarmos tanto aproximações 

intergeracionais como uma posição crítica diante de sua cultura local. Além disso, ao 

serem convidadas a registrar essa memória, as crianças passam a ter compreensão da 
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importância da escrita e da leitura para que possam se posicionar como cidadãos numa 

sociedade que é letrada. Para isso, temos nos utilizado da cultura local e de produções 

artesanais que servem de dispositivos para a escrita de textos autorais, fazendo com que 

eles possam se perceber como sujeitos possuidores de cultura, e, como tais, agentes de 

intervenção social. 

Em um de nossos encontros em que estávamos registrando algumas histórias do 

imaginário da Ilha, me deparei com a seguinte história contada pelas crianças:  

- Em certo dia alguns meninos moradores da Praia Araçatiba, estavam 

brincando de bola na mata, quando de repente ouviram um barulho estranho próximo 

de onde eles brincavam, assustados correram em direção a suas casas dizendo para 

todos que no local em que estavam brincando, havia um enorme macaco, que 

costumava correr atrás de quem por ali passava.  

Em princípio pensei que essa fosse uma história da tradição local como tantas 

outras que eles haviam coletado, mas em conversa com alguns pais e moradores antigos, 

percebi que se tratava de uma história criada pelas crianças, a partir do contato com as 

histórias da tradição da Ilha. Logo pensei: “uma nova tradição está se criando!” 

Entendi com esse episódio que as crianças, por ainda se manterem um tanto 

quanto “livres” de uma condição técnica e cultural que já está posta, apresentam uma 

capacidade imaginativa que, tais quais os poetas, reinventam a língua de forma criadora, 

colocando em xeque os determinismos impostos pela cultura. Ou seja, eles não se 

limitaram aos “causos” contados por seus pais e avós, foram além, eles criaram novas 

histórias para a Ilha. Novos “causos” em que eles eram os autores. 

Sabemos que a criança é um ser social, histórico e cultural, ela está inserida em 

um mundo de múltiplas linguagens desde o seu nascimento, portanto, abordagens sobre 

a cultura em que estão inseridas, precisam ser realizadas sem impositivos para que estas 

possam dar asas à imaginação e possam romper com o arbitrário dos símbolos e das 

representações, criando linguagens próprias que lhes permitam autoria no mundo. 

Alguns aspectos explicam as características de linguagens que são próprias da 

criança, tais como: a imaginação, a ludicidade e a ruptura com as representações em 

favor da criação.  
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Mesmo que a criança esteja inserida em certo panorama cultural que faz com 

que ela se familiarize com valores dessa cultura, mesmo que estes valores estejam 

representados nos brinquedos ou nos livros de histórias; por se encontrar nos limites 

entre a ausência desses valores e a introjeção dos mesmos, a criança ainda se encontra 

em uma espécie de “estado inaugural da vida” e, portanto, ainda liberta de valores que 

ao longo de sua vida serão tomados como referência para o convívio em sociedade.  

Costuma-se projetar nestas crianças valores culturais que são próprios de um 

determinado ponto de vista social, cultural e histórico. Mas não podemos esquecer que o 

aprendizado infantil se dá, também, pelas experiências que produzem sentidos na 

criança. Sentidos produzidos por pontos de vistas originais.  

Por essas razões, defendo nesse estudo que as vivências escolares (além dos 

conteúdos próprios da cultura escolar), devem abrir acessos a formas de linguagens que 

estimulem a imaginação e consequentemente à criação. 

Entendo que o acesso a essas linguagens (artes e literaturas diversas) contribuem 

para que a sala de aula se torne um espaço/tempo em que a criança seja protagonista da 

sua aprendizagem. O que se pretende é que a escola se configure como possibilidade de 

livre expressão, leitura criadora do mundo. 

Essa relação não “se dá” de forma subordinada, numa relação em que o mundo 

adulto com sua cultura se apresente como forma única de experimentar o mundo. 

Ajustando a criança aos seus valores. Dessa forma a atuação no mundo se dá, na 

maioria das vezes, por identificação e representação das coisas que já estão postas no 

mundo, sejam elas intelectuais, emocionais ou até mesmo sensíveis. O que estamos 

tentando propor é a recriação do mundo a partir de novos pontos de vista. 

É importante para a criança, que ela descubra sozinha como resolver problemas, 

descobrir como ela é capaz de, por meios próprios, aprender:  

Nunca se sabe como uma pessoa aprende: mas de qualquer forma que 

aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não 

pela assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um 
estudante pode tornar-se repentinamente ‘bom em latim’, que signos 

(amorosos ou até inconfessáveis) lhe serviram de aprendizado? Nunca 

aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos professores e 
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nossos pais nos apresentam. O signo implica em si a heterogeneidade 

como relação. (DELEUZE 2003, apud GALLO, 2012, p.04) 

Dialogando com o filósofo e trazendo para esse diálogo as palavras de Hesse na 

entrada desse trabalho: “- Quem o escutava absorto em suas palavras, embora 

continuasse tranqüilamente sentado, o espírito já vagava. Alegre e receoso, pelas 

regiões mais fascinantes. Assim era a maneira de ele contar suas histórias” defendo 

que a Contação de Histórias é um desses meios potentes para a formação e atuação da 

criança no mundo, em uma sociedade cheia de desafios.  

Ao ouvir histórias a criança pode, elaborar simbolicamente seus conflitos, 

aguçar ainda mais sua curiosidade, além de despertar para ideias que recriem seus 

modos de ser e estar no mundo. Como diria Hesse: “Deixemos-as livres para pensar!”  

As histórias ao serem narradas devem levar em consideração essa potência 

criadora da criança. Não se trata de contar uma história como algo pronto e acabado, 

mas, como texto aberto para novas tessituras. Um exemplo disso foi a construção do 

livro: “Um pouco mais de duas dúzias de coisinhas à toa que nos fazem felizes.”  

Ainda em fase de publicação, esse livro surgiu de uma releitura muito própria 

das crianças da Praia de Sítio Forte, que após ouvirem a contação da história do livro: 

“Duas dúzias de coisinhas à toa que nos fazem felizes” da autoria de Otávio Roth, 

resolveram escrever sobre “as coisas que as faziam felizes”. 

Como podemos constatar com esses episódios, as histórias narradas “dão a ver” 

diferentes contextos, abrindo-se como um leque de possibilidades que permitam a 

criança a criar novos sentidos para a criança, que está prenhe de palavras, de sonhos, 

fantasias, sentimentos que a cultura em que está inserida desconhece. 

Contar histórias como narrativas constitui-se uma ação para além de nossas 

práticas pedagógicas, ação política que amplia redes de conhecimento produzindo novos 

sentidos e formas de compreensão do mundo, que nos transforma em sujeitos ávidos por 

novas experiências humanas.    
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CAPITULO III 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DA CONTAÇÃO DE HISTORIAS NO PROCESSO 

DE ENSINO/APRENDIZAGEM. 

 

“Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser 
leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e 

compreensão do mundo”  

Fanny Abramovich, 1997. 

 

 Nesse último capítulo pretendo me ater a um caráter mais pedagógico, eu diria 

até mais funcionalista da Contação de História. Para tanto, procurarei dialogar com as 

falas de algumas professoras que gentilmente se dispuseram a responder algumas das 

questões que apresento na introdução desse trabalho e que fundamentam com suas 

experiências de sala de aula, os argumentos aqui expostos. 

-Tenho a prática de ler para a turma vários tipos de textos em 

vários momentos em sala de aula, seja na entrada ou na volta 

do recreio. (ver anexo P-1) 

- Em minha prática pedagógica a contação de história tem um 

espaço reservado diariamente.( Ver anexo P-4) 

 

Pedagogicamente, a Contação de Histórias é uma ferramenta que o professor 

pode lançar mão em sua sala de aula como um instrumento motivador não só de 

atividades lúdicas, mas também, de transmissão de conteúdos e aprendizados, além da 

formação do aluno leitor. Segundo Abramovich (1991) através de uma história podemos 

descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica...  

[...] minha turma está motivada a ler livros diferentes a cada 

dia, porque acha legal ver a tia contando para eles e quer fazer 

o mesmo. Estão falando melhor porque ampliam o vocabulário. 

(ver anexo P-4) 
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Contribui para a criatividade, acesso a novos conhecimentos, 

além da atenção e da escrita mais direcionadas e melhora da 

oralidade. (ver anexo P-2) 

Com a contação de histórias é possível introduzir conteúdos, 

aprofundá-los mostrando exemplos para as crianças ou para 

fazer o fechamento de um conteúdo mais formal. (ver anexo P-

4) 

Quando conta uma história, o professor realiza uma ponte entre o leitor e o livro, 

e com isso contribui para aquisição da linguagem, estimulando aquisição de novos 

conhecimentos, facilitando aprendizagens e desenvolvendo a capacidade cognitiva, 

proporcionando ao aluno perceber o livro como um instrumento de conhecimento. 

Vejamos o que diz uma das professoras entrevistadas: 

- O projeto tem contribuído muito mais na eficiência 

fonoaudiológica. O desenvolvimento de textos individuais e 

coletivos, através das leituras que têm sido realizadas, deixa-os 

cadê vez mais fluentes. (ver anexo P-1) 

[...] minha turma está motivada a ler livros diferentes a cada 

dia, porque acha legal ver a tia contando para eles e quer fazer 

o mesmo. Estão falando melhor porque ampliam o vocabulário. 

(ver anexoP-4) 

Na educação infantil e séries iniciais os professores devem ser incentivadores do 

hábito da leitura. Ao lermos coletivamente para as crianças estamos criando laços de 

socialização, estimulando o desenvolvimento intelectual, apresentando-lhes visões de 

mundo que as crianças podem tomar para si ou ressignificá-las, ajudando-as no pensar, 

no falar e no agir.  

- Contribui para melhorar a oralidade, trabalhar a ampliação 

de vocabulário, incentivar a leitura, ter acesso a gêneros 

textuais diversos, além de desenvolver a escrita. .(ver anexoP-3) 

-A contação de história apresenta a moral, principalmente as 

fábulas, em que a criança aprende conceitos que deveria 

aprender com suas famílias. Aprendem a ser responsáveis e a 

entender que os atos errados e impensados têm conseqüências, 

sem terem que passar por isso na vida real. .(ver anexoP-4) 

Para ser um bom contador de histórias deve-se ler muito, ler tudo e não ter 

pressa para contar a história, pois quem conta uma história, deve estar disposto a criar 

uma cumplicidade entre a história e quem a escuta. Oferecer espaços para a criança se 
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envolver; nunca contar a história de qualquer forma, mecanicamente. É preciso dar 

“vida” à história. 

- Eu procuro fazer uma leitura diária com livros trazidos pelos 

alunos ou do cantinho da leitura e biblioteca. Depois proponho 

atividades de acordo com o livro lido.(Ver anexo P-3) 

Para as crianças é importante que as histórias tenham linguagem simples, clara e 

de acordo com os seus interesses e suas realidades. A narrativa deve despertar interesse 

e ser agradável, aguçando a curiosidade, mexendo com a imaginação para que possa 

“afetar” aquele que escuta. Segundo Coelho (1999), esses aspecto são indicadores que nos 

orientam na seleção da história, destacando os interesses predominantes em cada faixa etária.  

Como já dito várias vezes, ao longo dessa escrita, a Contação de História 

favorece a socialização, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social da 

criança na educação infantil e seriem iniciais, mas para que isso aconteça, é preciso que 

o professor tenha um mínimo de conhecimento das técnicas e condições necessárias 

para que uma história produza os objetivos que estamos propondo nesse trabalho.  

Para Batista (2007), o professor deve assumir uma postura agradável e 

confortável, organizando as crianças de modo que todos possam enxergar o contador. Já 

Oliveira (2009), ressalta as várias maneiras de contar histórias e a multiplicidade de 

recursos que podem ajudar o professor nessa prática. A autora nos aponta algumas 

orientações que apesar de não considerá-las como regra, podem facilitar o trabalho do 

contador. Essas técnicas procuram estar adequadas às possibilidades da escola ou do 

professor. Ainda segundo Oliveira (2009) a “técnica” mais eficiente ainda é o amor, a 

criatividade, unidos à preocupação com os objetivos do trabalho. “Se o professor for um 

apaixonado pela literatura infantil, provavelmente, os alunos se apaixonarão também” 

(OLIVEIRA, 2009). 

Sabemos que a família é a primeira instância de socialização da criança. 

Independente da composição familiar, a criança possui pessoas que são responsáveis e 

se preocupam com seu bem estar. Ao ser encaminhada para a escola, a criança percebe 

as diferenças de relações e situações vividas nessas duas instituições sociais. Durante 

seu percurso escolar, ela iniciará mais uma etapa de seu processo de socialização e com 

isso a aquisição de novas regras e valores. 
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Nesse sentido, a escola tem como compromisso contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos como sujeitos capazes de trabalhar em grupo, conviver 

com a diversidade e respeitar as diferentes alteridades que constituem os espaços 

sociais. Por isso, é importante que o professor esteja atento a essas questões e aproveite 

as oportunidades que surgem das escutas das histórias para propor atividades lúdicas 

que favoreçam a construção de visões mais éticas de sociabilidade. Motivo pelo qual 

insisto que a Contação de História contribui para uma ação dialógica que permite ao 

aluno falar de seus sentimentos, suas emoções, expor suas percepções do mundo e 

compartilhá-las coletivamente, pois é nesse momento de trocas, ao realizarem rodas de 

diálogos para comentarem como vivenciaram a história contada, que a criança vai 

entender que seu ponto de vista não é único e verdadeiro. Que existem outras “versões” 

para uma mesma história e que as “verdades” podem ser questionadas. 

- Acredito que a historia possa proporcionar ao aluno vivências 

e experiências, tornando-os mais criativos e seguros. (ver 

anexoP-2) 

É importante ressaltar que as crianças também podem ser contadoras de histórias 

e que isto pode e deve ser estimulado. Assim como uma das professoras entrevistadas 

aponta em sua prática, a “- Leitura diária, leitura como deleite, leituras pelo professor e 

aluno e teatrinhos” pode produzir sentidos que façam com que as crianças se percebem 

como sujeitos históricos. 

Durante toda vida estamos construindo histórias, sejam pelos fatos importantes 

que ressaltam em nossas vidas, sejam pelas coisas simples e “banais” do dia-a-dia. A 

criação surge justamente do olhar e da escuta atenta a essas passagens e transformá-las 

em histórias ou poesias que não só dizem a nós, mas tocam, também, a alma de muitos. 

O exercício da Contação de Histórias pode ser um bom início para a formação de novos 

escritores: 

- A partir da prática da leitura e escrita e a contação de 

histórias os alunos têm demonstrado que estão mais hábeis, 

mais atentos, concentrados e muito mais interessados. (ver 

anexo P-1) 

- Os alunos têm demonstrado, mas autoconfiantes para tentar 

ler e escrever. (ver anexoP-1) 



26 
 

 

A literatura infantil faz com que o imaginário das crianças flua. É certo que as 

crianças carreguem consigo um modo original de ver o mundo e que a imaginação é 

inerente à infância. Isso porque suas existências ainda se encontram mais “livres” de 

imposições morais impostas pelas culturas, mas, sabemos que quanto mais adentram na 

sociedade, mais essa condição vai se perdendo e, acredito que uma forma de alimentar 

essa potência da infância seria o constante contato com histórias que as mantenham 

despertas para ainda se surpreenderem e se encantarem com a vida. Assim, desde muito 

cedo, a literatura torna-se uma ponte para alimentar a imaginação, mesmo que ao abrir 

as portas para a compreensão do mundo, percebendo como funciona o mundo em seu 

redor e como se socializar nele, a criança não perca a ternura 

A leitura de mundo junto à literatura são atos de conhecimento que se 

complementam, pois ler, nesse duplo sentido, é perceber e compreender as relações 

existentes no mundo. A Contação de Histórias é uma atividade enriquecedora dessas 

“leituras”, posto que de forma lúdica, proporciona à criança, contato com narrativas que 

criam expectativas, dão sentidos aos fatos da vida, além do mais, também contemplam 

as crianças que ainda não sabem ler ou estão em fase de aprendizado desta habilidade. 

- Sim, porque eles estão mais atentos, gostam de histórias e 

conseguem manter a concentração durante a leitura de textos, 

enfim ajuda na alfabetização dos mesmos.( ver anexo P-3) 

Contar histórias é uma arte, mas o professor não deve se ver obrigado a ter esse 

dom de usar as palavras, basta gostar de ouvir e contar histórias. Além disso, é preciso 

que esse professor seja um bom leitor. A leitura é ferramenta fundamental para a 

formação humana, pois ela contribui para o nosso enriquecimento pessoal e o professor 

que é consciente disso realizará um bom trabalho nesse sentido. 

O professor deve desenvolver suas metodologias, levando em conta a situação 

real de seus alunos, não basta só aplicar métodos, ele deve ter conhecimento das 

dificuldades dos mesmos, dando oportunidades a todos manifestarem suas percepções, 

desenvolvendo ambientes e situações favoráveis. 

Com esse trabalho, pretendi mostrar que a Contação de Histórias, mas que uma 

metodologia, é uma práxis potente para formarmos alunos leitores, com autonomia. 
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“Contar uma história é narrar para viver, para seduzir e capturar o ouvinte” (ARONOVICH, 

2009, p.9). 

O processo de ensino-aprendizagem da leitura é sem duvida, muito desafiador, 

tanto para o aluno como para o professor. Adquirir e transmitir a leitura significa, 

sobretudo, construir condições para a apropriação de conhecimentos que possibilitem 

nossos alunos terem olhares próprios para o mundo. São nessas descobertas que nossas 

crianças vão se constituindo e a escola tem o papel de apresentar a estes alunos, este 

mundo que o cerca, das mais variadas formas possíveis. 

Como ler não é um ato instintivo, pelo contrário, um hábito a ser gradativamente 

adquirido, é preciso que se dê a criança o objeto a ser lido, seja livro, revista, ou jornal, 

respeitando o seu nível de aprendizado. Por isso, existem livros literários específicos e 

destinados às crianças, que recebe o nome de literatura infantil. E existem atividades 

que se adaptam especificamente às idades. E a Contação de Histórias, pode ser esse 

dispositivo que mantém desperto nas crianças e jovens aquilo que parece estar 

adormecendo, mas que se alimentado... “[...] eles poderão carregar como bagagem 

durante sua escolaridade, para o seu cotidiano.” (ver anexo P-3) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As leituras para a realização desse trabalho só vieram confirmar aquilo que já 

havia constatado em minhas práticas no Programa de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES), ou seja; como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 

histórias!  

Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, abertura 

para múltiplos caminhos de descobertas e de compreensão do mundo. Através dos 

Contos de fadas, das Fábulas e de tantos outros gêneros de Literatura Infanto Juvenil, a 

criança pode refletir sobre os problemas enfrentados pela sociedade, já que essas 

histórias trazem em si conteúdos simbólicos que dialogam com esses problemas. 

Portanto, essa é uma ferramenta que o professor dispõe para tratar de questões 

polêmicas que atravessam o cotidiano de todos nós.  

Além disso, justamente por esse conteúdo simbólico, os contos favorecem o 

desenvolvimento da personalidade da criança, contribuindo para a descoberta de si e de 

sua condição no mundo.  

Ao longo do trabalho procurei mostrar o quanto é importante a Contação de 

Histórias estar presente no contexto Escolar, posto que desenvolve a criatividade, a 

imaginação, o interesse pela leitura e a fluência na oralidade, podendo ser trabalhada em 

qualquer época da vida da criança. A literatura possibilita à criança leituras em 

dimensões: sensorial, emocional e racional.  

Ao ler para crianças estamos lhes proporcionando momentos de ternura, 

vivenciar seus medos e raivas, experimentar alegrias e muita diversão. Uma boa história 

deve prender a atenção das crianças e despertar a sua curiosidade, deve estimular a sua 

imaginação. Ao explorarmos os meandros dessas histórias estaremos ajudando-as a 

desenvolver o seu intelecto, a tornar claras suas emoções; oferecendo-lhes meios para 

reconhecerem suas dificuldades.  

Defendi ao longo desse trabalho, que a Contação de Histórias deveria ser uma 

atividade diária da Escola. O contador cumpre o papel de um grande mediador para que 

as histórias contadas se tornem tempos de aprendizagens. Além das histórias 

despertarem curiosidades e estimular suas imaginações, desenvolvem, também, a 



29 
 

 

afetividade das crianças, pois, elas se identificam com as situações e emoções dos 

personagens, levando-as a se envolverem mais com o mundo, saindo de seus universos 

individuais. Uma boa historia bem contada, desenvolve aspectos afetivos e cognitivos.  

A contação de histórias pode ser de maneira lúdica, fácil, e subliminar, 

porque ela atua sobre seu pequenos leitores, levando-os a perceber e a 

interrogar a si mesmos e ao mundo que os rodeia, orientando seus 
interesses, suas aspirações, sua necessidade de auto-afirmação, ao lhes 

propor objetivos, ideais ou formas possíveis (ou desejáveis) de 

participação no mundo que os rodeia. (COELHO, 2003, p. 123). 

Além dos aspectos já citados, resgatar os contos tradicionais é de grande 

importância para a continuidade cultural, para a formação de sujeitos mais conscientes e 

práticas pedagógicas mais próximas das linguagens dos educandos. 

É importante contar histórias mesmo para as crianças que já sabem ler, pois 

segundo Abramovich (1997) “Quando a criança sabe ler é diferente sua relação com as 

histórias, porém, continua sentindo enorme prazer em ouvi-las”. (p.23) 

Por tudo isso, mas, principalmente porque a escola precisa se rever em suas 

finalidades pedagógicas, buscando meios que conduzam a criança a entender 

criticamente à realidade concreta de forma racional, mas sem perder sua aptidão para a 

fantasia e imaginação, elementos imprescindíveis para transformarmos nossas 

adversidades, que termino esse trabalho apontando como tese que é nas Histórias 

Infantis que vamos nos encontrar com o que há de mais real nas crianças. 

“No aeroporto o menino perguntou”: - E se o avião tropicar 

num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino 

perguntou de novo: - E se o avião tropicar num passarinho 

triste? A mãe teve ternuras e pensou: Será que os absurdos não 

são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos 

não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair 

do sufoco o pai refletiu: Com certeza, a liberdade e a poesia a 

gente aprende com as crianças. E ficou sendo” 

Manoel de Barros 
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ANEXO 

ENTREVISTAS 

Perguntas e respostas realizadas com professoras de Escolas Públicas Municipais 

de Angra dos Reis, que participam de Projetos de Extensão desenvolvidos por 

Professores do IEAR e que se utilizam da Contação de Histórias em suas ações. 

Entrevistadas:  

Escola Cornelis Verolme 

- Professora 1-Leila Frontes 3º ano/ Projeto Literatura com crianças 

- Professora 2-Edilane Lemos de Bragança Girardi 1ºano/ Projeto Filosofia com 

Crianças 

- Professora 3-Dulcineia F. dos Reis Frutuoso 1º e 2º ano/ Projeto Filosofia com 

crianças 

Escola Praia de Araçatiba 

- Professora 4-Sara Turma Multianual /Projeto Memórias 

Perguntas/Respostas: 

1-Quais as contribuições da contação de histórias no processo de 

ensino/aprendizagem dos conteúdos escolares? 

P-1: A partir da prática da leitura e escrita e a contação de histórias os alunos 

têm demonstrado que estão mais hábeis, mais atentos, concentrados e muito mais 

interessados. 

P-2: Contribui para a criatividade, acesso a novos conhecimentos, além da 

atenção e da escrita mais direcionadas e melhora da oralidade. 
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P-3: Contribui para melhorar a oralidade, trabalhar a ampliação de 

vocabulário, incentivar a leitura, ter acesso a gêneros textuais diversos, além de 

desenvolver a escrita. 

P-4: Com a contação de histórias é possível introduzir conteúdos, aprofundá-los 

mostrando exemplos para as crianças ou para fazer o fechamento de um conteúdo mais 

formal.  

 

2-Qual a importância da contação de histórias no processo de auto formação 

dos nossos alunos? (entendendo aqui que a auto formação diz respeito aos 

processos subjetivos e de constituição existencial dos sujeitos, estando, portanto 

para além do aprendizado formal oferecido pelo processo de escolarização) 

P-1: Os alunos têm demonstrado, mas autoconfiantes para tentar ler e escrever. 

P-2: Acredito que a historia possa proporcionar ao aluno vivências e 

experiências, tornando-os mais criativos e seguros. 

P-3: É que eles poderão carregar como bagagem durante sua escolaridade, 

para o seu cotidiano. 

P-4: A contação de história apresenta a moral, principalmente as fábulas, em 

que a criança aprende conceitos que deveria aprender com suas famílias. Aprendem a 

ser responsáveis e a entender que os atos errados e impensados têm conseqüências, 

sem terem que passar por isso na vida real. 

 

3-Como você faz uso da contação de histórias na sua prática pedagógica? 

P-1: Tenho a prática de ler para a turma vários tipos de textos em vários 

momentos em sala de aula, seja na entrada ou na volta do recreio. 

P-2: Leitura diária, leitura como deleite, leituras pelo professor e aluno e 

teatrinhos. 
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P-3: Eu procuro fazer uma leitura diária com livros trazidos pelos alunos ou do 

cantinho da leitura e biblioteca. Depois proponho atividades de acordo com o livro 

lido. 

P-4: Em minha prática pedagógica a contação de história tem um espaço 

reservado diariamente. 

 

4-O projeto tem contribuído para o desempenho escolar das crianças? Se 

sim, comente de que modo ele vem contribuindo? 

P-1: O projeto tem contribuído muito mais na eficiência fonoaudiológica. O 

desenvolvimento de textos individuais e coletivos, através das leituras que têm sido 

realizadas, deixa-os cadê vez mais fluentes. 

P-2: Tivemos poucos encontros, porém já percebo que a contação de história 

contribui para a criatividade e oralidade de muitos alunos. 

P-3: Sim, porque eles estão mais atentos, gostam de histórias e conseguem 

manter a concentração durante a leitura de textos, enfim ajuda na alfabetização dos 

mesmos. 

P-4: Sim, minha turma está motivada a ler livros diferentes a cada dia, porque 

acha legal ver a tia contando para eles e quer fazer o mesmo. Estão falando melhor 

porque ampliam o vocabulário. 


