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“Educar é... 

Contar histórias. 

 Contar histórias é transformar a 

Vida na brincadeira mais séria da sociedade.” 

(Augusto Cury) 
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RESUMO 
 

O conhecimento produz ferramentas capazes de desenvolver no ser humano a 

verdadeira riqueza do aprendizado, embasado nessa informação pude realizar 

este trabalho de conclusão do TCC que tem como tema “A Contação de 

História no desenvolvimento da Educação Infantil”, seu objetivo é analisar as 

contribuições na formação de futuros leitores conscientes e críticos, bem como 

mostrar atividades onde o pedagogo possa inserir a contação de histórias em 

sua sala de aula, a fim de desenvolver com seus alunos o interesse pela leitura 

e pela construção de conhecimentos. Quanto à metodologia usada é do tipo 

analítico, que envolve uma avaliação mais profunda do estudo realizado, a 

fonte é bibliográfica, onde foram usados conhecimentos bibliográficos de vários 

autores que são relevantes e a coleta bibliográfica é qualitativa. A partir do 

quadro teórico foi possível obter os resultados, os quais comprovam que temos 

a necessidade de buscar mais conhecimentos e métodos para que a contação 

de histórias resultem numa aprendizagem significativa. 

Palavra-chave: Contação de histórias, Contribuições, Conhecimentos. 

Educação Infantil. 
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ABSTRAT: 

The knowledge produces tools capable of developing in the human being the 

true richness of learning, based on this information I was able to carry out this 

work of conclusion of the TCC that has as theme "The Storytelling in the 

development of Early Childhood Education", its objective is to analyze the 

contributions in formation of future conscious and critical readers, as well as 

showing activities where the educator can insert storytelling in his classroom, in 

order to develop with his students an interest in reading and building 

knowledge. As for the methodology used, it is of the analytical type, which 

involves a more in-depth evaluation of the study carried out, the source is 

bibliographic, where bibliographic knowledge from various authors that are 

relevant and the bibliographic collection is qualitative was used. From the 

theoretical framework it was possible to obtain the results, which prove that we 

need to seek more knowledge and methods so that storytelling results in 

meaningful learning. 

 

Keyword: Storytelling, Contributions, Knowledge. Child Education. 
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1.INTRODUÇÃO 

O ato de contar histórias requer muito interesse e envolvimento, a 

literatura infantil acompanha o pequeno leitor desde a tenra idade, ele é 

conhecedor de estímulos utilizado em seu desenvolvimento inicial. Nisso se faz 

necessário o conhecimento dessa ferramenta para que a história tenha seu 

significado e objetivo alcançado, compartilhar experiências e oferecer uma 

literatura de qualidade capaz de despertar no pequeno leitor a imaginação, a 

criatividade, o desejo de conhecer o novo, podendo torna-los agentes de 

transformação no futuro que se espera.  

A contação de histórias vem seguindo um caminho bem diferente nesses 

últimos tempos, os objetivos e métodos usados vem auxiliar na compreensão e 

no melhor entendimento dos conteúdos propostos. Na formação de nossos 

educadores e em diversas organizações de educação infantil, fundamental, 

creches, ONGS, espaços lúdicos, brinquedotecas, centros culturais e até 

mesmo em hospitais, a prioridade e o interesse de resgatar a contação de 

histórias está sendo uma forma de envolver a criança em um aprendizado mais 

rico e significativo, mostrando sempre o lúdico como meio de apropriação do 

novo.  Para COELHO (2000), a história aquieta, serena, prende a atenção, 

informa, socializa, educa. 

Quando a criança é apresentada a uma forma de conhecimento onde ela 

pode interagir e encontrar o prazer e a alegria de viver dentro de suas fantasias 

o seu próprio mundo, ela desenvolve sua imaginação usando sua capacidade 

de entender o que está ao seu redor, ela aprende e socializa com mais 

facilidade, é a forma de chamar sua atenção ao que ela deseja. É a leitura 

formando leitor. Para BETTELHEIM (2009), as histórias representam, de forma 

imaginativa, aquilo em que consiste o processo sadio de desenvolvimento 

humano. O conto não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança se 

não fosse primeiro e antes de tudo uma obra de arte. 

A obra de arte que está na maneira que a criança vai descobrindo o 

novo, no desenrolar da história, na interpretação do contador, a beleza sendo 
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ilustrada e desvendada como magia num contexto vivenciado pela própria 

criança.  

É importante para qualquer criança em formação o uso do ouvir muitas 

histórias e através dos livros a criança desenvolve a importância do contar, 

recontar, imaginar. Segundo ABRAMOVICH (1997): “escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente 

infinito de descoberta e de compreensão do mundo...”. 

Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se 

formam, isto é, na infância, é muito importante. Neste sentido a literatura infantil 

é uma peça fundamental para este desenvolvimento.  

Como objetivo geral desse trabalho de experiência com a contação de 

história,  é apresentar a importância da literatura na vida da criança, que tão 

prazeroso deve ser esse momento e que riqueza imensa pode ter cada 

literatura lida e vivida. 

Será abordada a necessidade da leitura no cotidiano da criança como 

ferramenta para o desenvolvimento de seus conhecimentos e desempenho em 

suas atividades escolares, depois a importância da formação de nossos 

educadores para melhor desempenho dos  leitores em sala de aula e ainda a 

participação dos pais no que se diz respeito à ajuda no incentivo e preparação 

deste aluno leitor para a sociedade.    

 Através da contação de histórias despertarem na criança o desejo de 

usar sua imaginação para descobrir o maravilhoso mundo novo da literatura 

infantil, onde serão usadas metodologias e contextos para melhoria do 

desempenho escolar. Utilizar a leitura de bons livros para incentivar a busca de 

conhecimentos para a melhoria de uma sociedade mais informada.  

Para que se possa compreender a importância da contação de história o 

educador deve ter critérios e métodos onde ele organize de que forma a leitura 

pode ser proveitosa. Deve ter sempre em mente uma sequencia de como será 

apresentada a história, alguns objetivos específicos a serem usados pode ser: 

 Valorizar a leitura como uma fonte de prazer e entretenimento;  
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 Aproximar o aluno do universo escrito e dos portadores de escrita para 

que possa manuseá-las, reparar a beleza das imagens, relacionar texto 

e ilustrações;  

 Interpretar experiências vivenciadas nos textos. 

2. REFERENCIAL TEORICO 

Para realização deste trabalho, busquei orientação teórica com alguns 

autores que mostram a questão da importância da contação de histórias e me 

deram embasamento, tais como: ABRAMOVICH (1997); ALBERT (2007); 

ALLIEND (2005); BETTELHEIM(2009); COELHO (2002); VARGAS (2009); 

OLIVEIRA (2012); RODRIGUES (2005). 

Atualmente temos vivido uma nova realidade, onde a criança já não tem 

mais o contato com a história, a globalização vem tirando o direito de a criança 

descobrir o novo, usar sua imaginação, despertar a desejo de conhecer uma 

leitura de qualidade, tudo já vem pronto, não se rir, não se brinca, e o 

imaginário da criança é trocado por algo mecânico, pronto. 

É necessário que o narrador tenha consciência da importância da 

história, que sua narrativa seja impactante ao ponto de produzir reações 

positivas ao ouvinte leitor, é conhecer e se deliciar com a história deixando fluir 

a imaginação e a verdadeira magia da literatura. 

3. METODOLOGIA  

Essa pesquisa foi realizada nas bases qualitativas e bibliográficas, 

considerando que este tipo de pesquisa requer os procedimentos utilizados, 

sendo um acessório significativo neste trabalho de pesquisa. 

A metodologia qualitativa é aquela que incorpora a 
questão do significado e da intencionalidade como 
inerente ao ato, as relações e as relações e as estruturas 
sociais. O estudo qualitativo pretende aprender a 
totalidade, coletada, visando em última instancia atingir o 
conhecimento de um fenômeno histórico que é 
significativo em sua singularidade ( Minayo, 1993,p.10). 
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A atividade de contação de história então serve para fundamentar o 

mundo das crianças e suas possibilidades de resolverem seus conflitos de 

forma lúdica enquanto aprendem a montar suas próprias estratégias de 

aprendizagem.  

Assim a pesquisa bibliográfica tornou-se o ponto chave para que 

fossem desenvolvidos os primeiros passos do presente trabalho de contação 

de história. Não se pode conceber que crianças que não são incentivadas a 

ouvir histórias possam ter concentração para ler livros e produzir textos, porque 

só se constrói leitores através do incentivo da leitura.   

Contar história é uma forma que o homem encontrou de dar 

continuidade a sua cultura, suas descobertas. Na sala de aula, porém, este 

hábito não acontece com a forma desejada, suprimindo nas crianças o ato de 

desenvolver a imaginação impedindo também o acesso às histórias que 

fundamentaram várias gerações. 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Ato de contar histórias é uma atividade lúdica que socializa, vivencia as 

emoções e contribui para o desenvolvimento da criança na sua fase de 

descoberta do imaginário, é uma ferramenta de grande valor que deve ser 

trabalhada no dia a dia.  

Contar história é uma atividade de transmissão de conhecimentos, é 

uma atuação utilizada em vários campos da educação, é um processo de 

ensino aprendizagem, é uma atividade comunicativa, onde são adquiridos os 

conteúdos para o desenvolvimento, é nesse ato de se comunicar que o homem 

aprende a repassar costumes, tradições e valores capazes de estimular a 

formação do cidadão. 

ABRAMOVICH (1997) relata que a história pode ser contada a qualquer 

momento, que a leitura produz descontração, risos, suscita o imaginário, a 
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brincadeira, é descobrir novas possibilidades de resolver problemas 

enfrentados por cada personagem de uma história. (p.17) 

4.1. Os primeiros passos da contação de história. 

A contação de história é uma atividade que vem sendo desenvolvida a 

muito tempo, no Brasil no final do século XIX surgiram os primeiros escritores 

da literatura infantil, dentre eles Carlos Jansen e Alberto Figueredo Pimentel, e 

com Thales de Andrade que dá inicio a literatura infantil nacional. Muitos são os 

escritores que se dedicaram e dedicam na construção destas obras que são 

verdadeiras contribuições para o desenvolvimento e aprendizagem de nossas 

crianças, assim como também jovens e adultos. 

Sabemos que a criança tem seus primeiros contatos com a literatura 

desde muito cedo, a família é uma grande parceira nesta atividade, onde 

acontece a história de maneira lúdica e bem criativa. Segundo COELHO (2002, 

p 10) a historia é uma brincadeira onde gente grande volta a ser criança, como 

ela mesma fala “se até gente grande volta a ser criança, gosta de história, 

imaginem as crianças”. ABRAMOVICH (1997) também afirma: "Ah, como é 

importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... 

Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um 

caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo...”. 

Na escola não pode ser diferente, o educador que busca aprimorar 

seus conhecimentos e métodos, vive um desafio a cada dia para idealizar a 

maneira certa e mais eficiente de trazer prazer aos seus alunos quanto ao ato 

de ler e ouvir histórias. Quanto o educador traz em seus conhecimentos e 

vivência a habilidade de apresentar a contação de história como um meio de 

desenvolver em suas crianças o hábito, o prazer, o fluir da imaginação, o 

desejo de conhecer o desconhecido, essa atividade passar a conduzir seus 

estímulos e aprendizagem para realizar com êxito o trabalho de interpretação e 

criação de textos, colocando seu aluno em um nível de aprendizado mais 

avançado, tornando-o um aluno leitor. 
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A importância da Literatura Infantil se dá no momento em que a criança 

toma contato oralmente com ela, e não somente quando se tornam leitores. 

Dessa forma, ouvir histórias tem uma importância que vai além do prazer. É 

através dela que a criança pode conhecer coisas novas, para que seja iniciada 

a construção da linguagem, da oralidade, de ideias, valores e sentimentos, os 

quais ajudarão na sua formação pessoal. Justamente por isso o uso da 

Literatura Infantil como parte integrante do processo de alfabetização é muito 

importante, unindo-se literatura e alfabetização a criança entra em contato com 

o mundo letrado não só ampliando seu vocabulário. 

Há quem conte histórias para enfatizar mensagens, transmitir 
conhecimentos, disciplinar, até fa er uma espécie de c antagem - se 
ficarem  uietos, conto uma  ist ria, se isso  ,  se a uilo...  - quando o 
inverso que funciona. A história aquieta, serena, prende a atenção, 
informa, socializa, educa. (COELHO, 1999, p.12).  
 

Contar história é uma atividade de transmissão de conhecimentos, é 

uma atuação utilizada em vários campos da educação, é um processo de 

ensino aprendizagem, é uma atividade comunicativa, onde são adquiridos os 

conteúdos para o desenvolvimento, é nesse ato de se comunicar que o homem 

aprende a repassar costumes, tradições e valores capazes de estimular a 

formação do cidadão. 

A contação de história está ligada com a expressão de sentimentos, é 

saber criar um ambiente de encantamento, suspense, surpresa e emoção, no 

qual o conteúdo e os personagens ganham vida, colocando o narrador e o 

ouvinte num ambiente imaginário onde tudo pode acontecer. Contar histórias é 

impregnar os sentidos, tocar o coração e se enriquecer de uma leitura de 

mundo onde a imaginação pode fluir e buscar viver experiências agradáveis e 

inesquecíveis. 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação 
e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser 
contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem 
como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da 
narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do 
imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção 
e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, p. 4). 
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A leitura proporciona a criança o divertimento causando assim um hobby 

onde a criança irá trabalhar suas habilidades de escrever e ler e desenvolver 

sua comunicação verbal e escrita, fazer a leitura de mundo através dos 

conhecimentos adquiridos e assim se tornarem bons cidadãos capazes de 

entender como lidar com suas diferenças com mais facilidade.  

4.2. O papel do educador na contação de história. 

O importante está seguro no que se vai ler, o educador irá apresentar 

para um público que precisa sentir a história, se envolver e estar atento para 

viajar no texto conforme cada momento da leitura, a criança mais do que 

ninguém percebe o interesse do leitor pela forma da apresentação, da 

contação da história, outro fator muito importante é a escolha do livro, não é 

qualquer um que deve ser colocado para criança, o educador deve gosta 

daquela leitura, a atração deve ser recíproca, texto, leitor e ouvinte, tem que 

haver esse elo no momento da contação, como também a ênfase no início e no 

final da história, o tom da voz, as expressões, tudo isso irá contar para um boa 

apresentação. 

Quando a história cativa à criança, ela passa de ouvinte ativo para 

leitores ativo, isso tem tudo haver pelo jeito de ler, pela qualidade do livro 

escolhido, pelo momento que está sendo lida a história, é estar em sintonia, 

fazer parte. Porque contar histórias é uma arte, e quando a contação de 

história faz parte do cotidiano da criança, da família, da escola ela passa a 

contribuir no crescimento de quem a ouve.  Segundo ABRAMOVICH (1997), a 

contação de história, estimula o desenhar, o musicar, o pensar, o teatralizar, 

etc. Por isso mesmo uma história não pode ser apenas lida ou contada sem 

que o contador não se envolva ou repasse emoção para seus ouvintes, pois a 

partir do momento em que o contador conta a história, ele permite que além de 

conhecer aquele universo literário (apresentado pelos livros), a criança se 

constitua como leitor. 

Trabalhar com Literatura Infantil é uma possibilidade de realizar com as 

crianças uma reflexão no mundo do faz de conta que permite refletir sobre a 

realidade que as rodeia. Em um contexto de transformações essenciais no 
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âmbito escolar, entendemos que a contação de história, especialmente na 

Educação Infantil, pode ser um agente ideal para a formação de uma nova 

mentalidade. Pela mediação do professor a Literatura Infantil pode de forma 

sensível e prazerosa, proporcionando um convívio de respeito e harmonia. 

Porém, esse trabalho não pode ser realizado de qualquer forma, o professor 

precisa saber despertar o desejo em ouvir uma boa história. “O mel or 

instrumento e a técnica mais eficiente são o amor e a criatividade, unidos à 

preocupação com os objetivos do trabalho, com o nosso público e com a 

mensagem a ser transmitida”. OLIVEIRA (2012, P.17) 

A história é um alimento da imaginação da criança e precisa ser 
dosada conforme sua estrutura cerebral. Sabemos que o leite é um 
alimento indispensável ao crescimento sadio. No entanto, se 
oferecermos ao lactente leite deteriorado ou em quantidade 
excessiva, poderão ocorrer vômitos, diarreias e prejuízos da saúde. 
Feijão é excelente fonte de ferro, mas nem por isso iremos dar feijão 
a um bebê, pois fará mal a ele. Esperamos que cresça e seu 
organismo possa assimilar o alimento. A história também é assimilada 
de acordo com o desenvolvimento da criança e por um sistema muito 
mais delicado e especial. (COELHO, 2000, p. 15) 

Nesse contexto de colocar para criança o melhor alimento, a melhor 

estrutura cerebral, um crescimento sadio, vimos o quanto o educador tem sua 

responsabilidade na tarefa de apresentar para criança uma literatura de 

qualidade, sabendo onde e como será feito esse desenvolvimento, a criança 

precisa receber o melhor conteúdo, para que ela possa realizar no decorrer de 

sua aprendizagem habilidades para compreender que as informações 

adquiridas através de uma literatura pode torna-lo verdadeiro leitor, 

responsável pela construção de sua personalidade. 

O sucesso para o narrador desempenhar sua narrativa está na 
realização de um roteiro a ser seguido, pois através deste dará a ele 
mais segurança e naturalidade, fundindo a teoria à prática, e acima 
de tudo dar prazer à criança e contribuir para o seu desenvolvimento. 
(Coelho, 2000) O narrador/contador de história tem que por em 
prática a adaptação verbal, facilitando a compreensão do ouvinte, 
tornando este momento mais dinâmico e comunicativo, não 
esquecendo a faixa etária que está sendo contada e suas condições 
socioeconômicas. A história é o mesmo que um quadro artístico ou 
uma bonita peça musical: não poderemos descrevê-los ou executá-
los bem se não os apreciarmos. Se a história não nos desperta a 
sensibilidade, a emoção, não iremos contá- la com sucesso. Primeiro, 
é preciso gostar dela, compreende-la, para transmitir tudo isso ao 
ouvinte. (COELHO, 2000, p. 14) 
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O contador de história é curioso, é pesquisador, é invasor da 

privacidade de cada personagem, assim, o contador de histórias será e estará 

seguro em suas atividades. Ele deverá ter todas as informações possíveis e 

imaginárias de cada personagem, se ele é especialista em contar histórias, vai 

além, ele sabe até sobre o autor da obra. 

Uma criança é fiel ao bom contador de histórias se este a conquistou, a 

história será defendida com unhas e dentes pela criança. Posso afirmar então 

que um bom contador de histórias é um apaixonado por livros e que ele 

consegue passar adiante este amor para seu público, e com isso, estabelece a 

importância de cuidarmos e amarmos os livros. 

Em cada momento de vida da criança pedirá um ambiente diferente, e 

em cada fase, um leitor. Quando a criança ainda é um bebê requer que os pais 

criem este primeiro contato com o livro, podendo ser na hora do banho, de 

dormir. É fundamental que este momento seja prazeroso e todos os envolvidos 

gostem e contribuam para que seja uma experiência única. A família tem um 

papel importante na contação da história, um ambiente familiar cheio de 

harmonia, tranquilidade, vai proporcionar a criança grandes alegrias, fazendo 

com que ela exponha seus sentimentos de satisfação. 

O ambiente da contação de histórias deve ser pensado 

minuciosamente para que não haja transtorno ou imprevisto e não venha a 

frustrar aqueles em que esperam com sucesso este momento. Quando se 

pensa em contar histórias todo local é possível, deste que bem planejado. O 

material a ser usado requer muito cuidado, o sucesso deste momento vai valer 

a pena na vida de cada criança que vai fazer parte desta contação de história. 

A escola, local onde a criança passa mais tempo, necessita ter um 

ambiente adequado, arejado, onde a criança sinta-se confortável e possa 

desfrutar da história que é um momento prazeroso para ela. Para a criança a 

leitura da história sempre é bem-vinda, é com grande alegria que esse 

momento é esperado por todos e o ambiente escolhido deve ser preparado 

com antecedência, cuidadosamente planejado, todos sabem que a criança tem 
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sua percepção bem acusada e ela vai perceber se tudo foi devidamente 

arrumado. 

4.3. A importância de como apresentar a história.  

Segundo LAERTE VARGAS, um contador aproveita qualquer gancho 

para falar da arte de contar histórias. Dentre muitas formas de se contar 

história. Pode se destacar: 

 História com fantoches – utilizado, nessa pratica, um mais bonecos 

animados por uma pessoa, sendo os braços e mãos movimentados 

pelos dedos. 

 História cantada – é utilizada a música toda ou em alguns trechos da 

história.   

 História desenhada – pode ser trabalhada no chão, onde o contador 

desenhará e os alunos só perceberão o desenho após o término da 

atividade. Narrando e desenhando, quando finalizar o desenho, deve 

finalizar também a história de acordo com o desenho que surgiu. 

 História com interferência – quando os personagens são os próprios 

ouvintes. 

 História com sequencia – nesse tipo de história é exigido a 

memorização dos ouvintes, pois cada trecho da história remete a algo 

que já aconteceu. 

 História com papel – o contador nessa prática contará a história usando 

o papel para materializar os pontos fortes da história, pode-se utilizar o 

papel também moldando como a dobradura, com o objetivo que se 

transforme em algo no final da história.  

Esses são alguns tipos de histórias, no entanto, segundo o autor e 

pesquisador ALBERTI (2007) cabe ao cantador se inspirar e transformar 

objetos em reis, rainhas, princesas, príncipes. Um simples tecido poderá ser 

transformado em lindo castelo. Os recursos são muito importantes para uma 

boa contação de histórias, o lúdico. É ideal que ao se contar uma história, se 

tenha em mãos algo que a simbolize. 
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E falando de recursos e cuidados para uma boa contação de histórias, 

temos ainda que destacar:  

 O livro – é sempre bom mostrar o livro e mostrar quem é o autor. 

 A roupa – existem aventais que trazem cenários, personagens, que em 

bolsos podem percorrer durante a narração de histórias.  

 Teatro contado – o contador se torna o narrador. 

 Gravuras – os personagens em forma de desenhos 

 Ambiente – identificar a acústica do local, o conforto do seu publico, a 

quantidade de pessoas envolvidas na apresentação. 

 A voz – a voz é o instrumento mais importante para o contador de 

histórias, porque é através dela que as emoções irão ser transmitidas, 

por isso, o cuidado com a voz, a postura, anatomia e fisiologia 

(músculos vocais, diafragma) relaxamento é essencial. 

Como ferramenta importante no desenvolvimento da criança, o 

professor deve estar a par dos tipos de literatura que deverá apresentar para 

criança, existem vários tipos de literaturas que podem envolver temas como 

emoções, discriminação, sociedade, relações familiares e sociais, com isso a 

criança vai ter um universo de temas a serem descobertos e trabalhados. 

Para Alliende (2005), as crianças que leem a literatura enriquecem, 
aprimoram e transformam os seus conhecimentos em outros 
conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento da linguagem na 
interação com autores, crianças e adultos. A leitura enriquece o 
vocabulário, faz com que o educando tenha compreensão do mundo, 
percebendo melhor a realidade. A literatura ativa a imaginação, a 
criatividade, aperfeiçoa as emoções e a afetividade. (p. 181) 

Para que seus alunos sejam motivados a gostarem da contação de 

história o professor tem que apoiar seus alunos, ser generoso, tolerante, 

paciente, suas crianças devem sentir seguras e não ter medo de errar, e fazer 

com que a leitura de histórias se torne um momento de prazer, uma atividade 

útil. A criança quando se sente segura no ambiente onde ela vive, ela transmite 

o que de bom e agradável tem dentro de seu ser, isso é magia, e o professor 

precisa perceber o momento certo para ter essa relação de aprendizagem com 

prazer.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desta pesquisa qualitativa pude perceber que a contação 

de história é um instrumento que possibilita a criança o desenvolvimento em 

várias áreas da sua vida, fazendo com que ela venha interagir, contribuindo 

para o seu aprendizado. Sendo a escola um lugar de construção e 

reconstrução, deve ser lugar de incentivo á contação de história, tendo esse 

método de trabalho como uma valiosa ferramenta usada pelo profissional da 

educação. O intuito é promover vivencias que possibilite o desenvolvimento 

integral da criança. 

A contação de histórias é com certeza uma prática de grande 

importância na vida da criança, além de estimular, ela desperta na criança a 

emoção de sentir, de ouvir, de enxergar o mundo com mais alegria. 

A importância da Literatura Infantil se dá no momento em que a criança 

toma contato oralmente com ela, e não somente quando se tornam leitores. 

Dessa forma, ouvir histórias tem uma importância que vai além do prazer. É 

através dela que a criança pode conhecer coisas novas, para que seja iniciada 

a construção da linguagem, da oralidade, de ideias, valores e sentimentos, os 

quais ajudarão na sua formação pessoal. Justamente por isso o uso da 

Literatura Infantil como parte integrante do processo de alfabetização é muito 

importante, unindo-se literatura e alfabetização a criança entra em contato com 

o mundo letrado não só ampliando seu vocabulário. 

A cada mudança de tempo e atualidade vimos a distancia das crianças 

pela leitura, e principalmente pela literatura infantil, quanto tempo perdido em 

frente a uma TV ou computador, se utilizando de imagens e textos que não 

ensinam nada, e só afastam cada vez a criança do conhecimento das histórias, 

dos contos, etc.“ Se a educação so in a não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda!”. (Paulo Freire) 

Com dedicação e esmero acreditamos que possamos conseguir 

realizar atividades onde a criança possa desenvolver seu potencial de 

aprendizagem, é importante que a educação seja um constante estudo para 
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despertar a buscar para melhores métodos de ensino no que se diz respeito ao 

nosso educando 
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