
FACULDADE DARCY RIBEIRO - FTDR 
 

CURSO DE PÓS – GRADUAÇÃO E EXTENSÃO – CPGE 
 

CURSO DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Luziane Lima da Silva 

 

 

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em 

Educação Infantil, tendo sido aprovado pela Banca Examinadora composta pelos 

professores: 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_______________________________________________ 

Profª Ms. Raimunda Cid Timbó 

(Orientadora) 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Ms. Cleison Luis Rabelo 

(Coordenador do Curso) 

 

 

 

FORTALEZA - 2013 



2 

 

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
RESUMO 

 
Luziane Lima da Silva¹ 

 
Este artigo foi elaborado com o objetivo de estudar a importância da contação de 
história na Educação Infantil. Essa prática é um recurso pedagógico de registro das 
transformações realizadas pelo homem através do tempo, desenvolvendo sua 
consciência critica. A literatura infantil é fundamental para o desenvolvimento e 
estruturação do psicológico da criança como ser humano, pois é uma forma de 
extravasar seus medos, alegrias, angústias, crenças e etc. O encontro com o mundo 
imaginário possibilita que a criança entre em questões que devem ser trabalhadas. 
Sendo assim, se faz necessário considerar a sua importância cultural, social, 
histórica e artística. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica como metodologia para o 
desenvolvimento do artigo, buscando também trazer contribuições para os 
educadores que trabalham com a Educação Infantil. O trabalho baseou-se nos 
estudos e registros de autores como Abramovich (2009), Bettelheim (2009), Brasil 
(1998), Cademartori (2010), Coelho (2009), Cunha (2006) e Zilberman (2003). 
Sendo assim, verificou-se ao final da pesquisa a relevância da contação de história 
para o desenvolvimento da criatividade, do imaginário, da linguagem oral e escrita, 
expressividade, dentre outras habilidades. 
 
Palavras – chave: Contação de História; Educação Infantil; Professor.  
 

 
THE IMPORTANCE OF STORYTELLING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 
ABSTRACT 
 
This article was prepared to be aim of studying the importance of storytelling in Early 
Childhood Education. This practice is an educational resource record of the changes 
made by man on time through, developing a critical consciousness. Children's 
literature is fundamental to the development and structuring of the child's 
psychological as a human being, it is a form of externalize their fears, joys, fears, 
beliefs and so on. The encounter with the imaginary world allows the child in between 
issues that must be worked. However, it is necessary to consider their cultural, social, 
historical and artistic. We used the literature as a methodology for the development 
of the article, also seeking to bring contributions for educators who work with 
kindergarten. The work was based on studies and records of the authors Abramovich 
(2009), Bettelheim (2009), Brasil (1998), Cademartori (2010), Coelho (2009), Cunha 
(2006) and Zilberman (2003). Thus, it was the end of the study the relevance of 
storytelling to the development of creativity, imagination, language, oral and written 
expression, among other skills. 
 
Words - Tags: Storytelling History; Childhood Education, Teacher. 
 
(1) Luziane Lima da Silva: Professora de Educação Infantil em duas instituições particulares de 
ensino em Fortaleza, aluna do curso de Especialização em Educação Infantil.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar a importância da contação de 

história na Educação Infantil. A contação de história teve seu surgimento desde os 

primórdios da humanidade através da tradição oral, ou seja, eles tinham a 

necessidade de comunicar aos outros alguma experiência sua, que poderia ter 

significado para todos. No qual, as expressões culturais devem ser preservadas. 

Atualmente, podemos perceber que a mídia cada vez mais vem substituindo o 

diálogo nas famílias, o que diminui as oportunidades para a imaginação infantil se 

desenvolver. Uma das formas mais importante para chegar a esse objetivo é a 

leitura, com contação de histórias realizadas num ambiente que se torne agradável 

para a criança.  

Nunca antes na história da humanidade tivemos acesso a tanta informação e 

comunicação nos nossos lares, escolas e locais de trabalho e lazer. A atenção de 

crianças e adultos ficam presas pelos atuais meios de comunicação e informação 

como TV, internet, revistas, jornais e vídeos. A princípio isto poderia ser bom, visto 

que o horizonte de conhecimentos se amplia. Entretanto, é necessário ficar atento 

aos problemas no desenvolvimento integral do ser humano que possam ser 

gerados, como o individualismo. Esse tipo de informações e divertimento, promovida 

pela tecnologia moderna chega ao alcance de todos, sem precisar envolver-se com 

outras pessoas. O que é oferecido pelos meios de comunicação parece ser mais 

interessante, trazendo o risco do desaparecimento do diálogo em família. 

Desta forma, podemos encontrar o porquê da importância de se trabalhar a 

contação de histórias com as crianças. Segundo Coelho (2009), atualmente se dá 

importância a iniciação lúdica ao pré-leitor no mundo da literatura, mesmo antes de 

iniciado o processo da sua alfabetização (linguagem e escrita). Assim, de forma 

prazerosa, a criança deve ter acesso a livros, em casa e na escola, resgatando o 

lúdico, o gosto pela expressão oral/corporal, pela leitura e pelo desenvolvimento dos 

sentidos e sentimentos. Sua eficácia como instrumento de formação do ser está 

diretamente ligada a uma das atividades básicas do indivíduo em sociedade: a 

leitura. 

A estrutura do trabalho esta organizada da seguinte forma: fundamentos da 

contação de história e o papel do professor, algumas características da infância, 



4 

 

bem como, a importância da contação de histórias para as crianças e temos as 

considerações finais sobre o tema, considerando o desenvolvimento da criança 

como um ser crítico, criativo, consciente e produtivo. 

 

1. FUNDAMENTOS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

O ser humano passou a ser estimulado a registrar, de forma durável e 

concreta, suas experiências a partir do momento que começou a usar sua 

inteligência a fim de organizar as formas e situações que enfrentava no seu 

cotidiano, materializando suas ações e ideias através da escrita. Descobertas feitas 

por arqueólogos nas artes das cavernas, de 12 ou 15 mil anos atrás, encontrou-se 

de maneira clara tal impulso, levando o ser humano a expressar as experiências 

vividas de forma realista e particular. 

Zilberman (2003) afirma que a literatura infantil teve seu surgimento no final 

do século XVII na Europa. Já durante o século XVIII, houve a preocupação com a 

faixa etária das crianças, pois se sabia da existência de particularidades diferentes, 

que necessitavam de uma formação específica. Já no século XIX a criança passa a 

ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características 

próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma 

educação especial, que a preparasse para a vida adulta.  

Cademartori (2010) cita que a partir do século XX, dar-se a importância a 

literatura infantil na formação de pequenos leitores, estabilizando assim seu uso nas 

escolas públicas de educação e cultura. Desta forma podemos observar que a 

literatura infantil atravessou muitos anos para ser utilizada nas escolas, acarretando 

assim algumas conseqüências escolares, como a dificuldade de formar leitores. 

Para crescer a probabilidade de nascer espontaneamente na criança o amor 

pela leitura, é necessário que o quanto antes ela mantenha o contato com livros e 

perceba o prazer que a leitura pode proporcionar. A criança sempre sente interesse  

em ouvir a história de sua vida, sendo esta a mais importante para ela. Reunindo 

histórias do passado, a criança constrói seu quadro no presente. 

Abramovich (2009) esclarece que geralmente o primeiro contato da criança 

com um texto é oral, feito pela mãe ou pai, através de contos de fadas, trechos da 



5 

 

bíblia, histórias inventadas, narrativas de quando eles eram menores e tantas outras 

coisas. A autora citada diz ainda que: 

 
Acreditamos que a criança e jovem tenham, pela vida a fora, a literatura 
como forma de enriquecimento e lazer. Ouvir histórias é poder sorrir, 
gargalhar com as diversas situações vividas pelos personagens, é provocar 
o imaginário e ter curiosidade. No momento em que ouvimos historias 
podemos também sentir emoções importantes como: alegria, raiva, tristeza, 
irritação, o medo, o bem estar, o pavor, a insegurança, a tranqüilidade, e 
tantas outras. É vivenciar tudo o que as narrativas provocam em quem as 
ouve em toda a sua amplitude, significância e verdade que cada uma delas 
fez brotar... Pois ouvir história é sentir e enxergar com olhos do imaginário. 
É através duma história que se podem viajar descobrindo outros lugares, 
outros tempos, outras formas de agir e de ser. (ABRAMOVICH, 2009, p. 14) 

 

Nos estudos de Cunha (2006), ela aponta que a literatura infantil no Brasil deu 

início com as obras de Monteiro Lobato, com histórias marcantemente pedagógicas 

e diversificadas. A sua obra “O Sítio do Pica-pau Amarelo”, é composta por 

personagens adultas (Dona Benta e Tia Nastácia) com a função de orientar as 

crianças (Pedrinho, Narizinho) e os personagens fictícios (Emília, Visconde de 

Sabugosa…). Em seu trabalho, Monteiro Lobato também explorou o folclore e 

imaginação, ora fazendo o uso de personagens da literatura infantil tradicional, ora 

personagens fictícios; “foi ainda um grande adaptador de contos de fadas e das 

obras de Peter Pan e Pinóquio” (CUNHA, 2006, p.24).  

Nos escritos de Monteiro Lobato, identifica-se grande inquietação intelectual e 

questionamentos, bem como preocupação com questões nacionais ou grandes 

problemas internacionais. Destaca-se que Monteiro Lobato abriu caminho para 

outros grandes escritores. A partir disso, cresceu gradativamente a literatura 

destinada às crianças. Entretanto, apesar destes avanços a autora acredita que, a 

maior parte da produção literária infantil no Brasil ainda merece preocupação 

pedagógica. Cunha (2006) 

 

1.1  Professor e a Contação de História 

 

Na Educação Infantil, a contação de história pode estimular a curiosidade, 

despertando o imaginário, a construção de ideias, expandindo seus conhecimentos 

e fazendo com que a criança vivencie diferentes situações como alegria, tristeza, 

medo, ajudando-as também a resolver tais conflitos, criando novas expectativas.  
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Na concepção de Bettelheim (2009), do ponto de vista imaginativo, as 

histórias representam tudo aquilo em que consiste o processo natural de 

desenvolvimento humano. O conto é antes de tudo uma obra de arte, caso contrário 

não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança. Além de trabalhar a 

emoção, o ato de narrar histórias se faz uma atividade lúdica que educa, socializa e 

traz informação.  

A narração de histórias no cotidiano da Educação Infantil pode ser utilizada 

como um excelente instrumento de trabalho para o professor, sendo um caminho 

novo para a aprendizagem dos alunos e, consequentemente, contribuindo na 

formação de um bom leitor. A contação de histórias fornece elementos para a 

imaginação, estimulando a observação, facilitando a expressão de idéias na medida 

em que desenvolve a capacidade cognitiva nas estruturações mentais das crianças. 

(BETTELHEIM, 2009)  

Devemos considerar que a infância é uma fase da vida em que mundo da 

fantasia está diretamente ligada à criança e tem relação direta com seu imaginário. 

É na infância que o ser humano imagina, cria, recria, inventa e reinventa situações 

que constroem parte do cotidiano. Sendo a escola, desde sua criação, lugar de 

crianças, não podemos distinguir este ambiente dos processos imaginativos 

existentes na infância. 

Na escola as crianças convivem em sociedade se relacionam construindo 

valores e encontrando valores diferentes aos delas, convivem com adultos diferentes 

dos seus familiares, construindo assim sua autonomia. A imaginação exerce papel 

fundamental e essencial na infância, sendo assim, é na escola que ela encontra 

oportunidades para desenvolver suas capacidades e seu raciocínio tendo a 

imaginação envolvida nesse processo como componente curricular. 

Ao utilizar a contação de história como recurso em sala de aula, o professor 

aguça a imaginação das crianças e desenvolve nelas a capacidade cognitiva de 

perceber o livro como instrumento de informação e descontração. Bettelheim (2009) 

relata que aproximando seus alunos da leitura e dos contos, o professor abre um 

leque de possibilidades onde os educandos podem amadurecer e elaborar sua  

linguagem literária e favorecer a escrita, pois assim elas irão escrever como crianças 

e nunca como adultos miniaturizados. 

Brasil (1998, p.32), acrescenta: 
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Cabe ao professor organizar situações de interação em que panos, fraldas 
ou anteparos como caixas e biombos possam ser utilizados para esconder o 
rosto ou o corpo todo da criança e do parceiro, num jogo de esconder e 
aparecer. Outras situações podem ser organizadas da mesma forma, para 
que as crianças lancem e resgatem, façam aparecer e desaparecer 
brinquedos e objetos. Isso as auxilia, pouco a pouco, a elaborarem a 
construção mental da imagem de um objeto ou pessoa ausente. 

 
A imitação é o principal instrumento utilizado para o faz-de-conta acontecer. 

Durante a contação da história, o professor, levando em consideração a faixa etária 

dos alunos, pode sugerir e proporcionar situações em que as crianças imitem ações 

onde representem diferentes pessoas, personagens ou animais, bem como criar o 

ambiente das histórias como casinha, trem, posto de gasolina, fazenda etc, 

oportunizando a socialização, a interação e diferentes vivências. (BRASIL, 1998) 

A postura crítico-reflexiva é de grande relevância na formação cognitiva das 

crianças, devendo partir primeiramente do professor, para depois, chegar a 

despertar as potencialidades de reflexão dos seus educandos. Zilberman (2003, p. 

25) cita que "é a partir daí que se pode falar do leitor crítico". Assim, o encanto e o 

brilho dos contos de fadas e das fábulas estarão presentes nas aulas de literatura 

juntamente com a criticidade.  

As ideias de Cunha (2006) apontam que quando se leva o livro à Educação 

Infantil, busca-se criar hábitos de leitura, trabalhando a literatura como forma de 

enriquecimento, visto que a leitura proporciona lazer e exige a participação de um 

leitor consciente e atento, ao contrário de outras formas de lazer que levam as 

pessoas ao repouso e alienação.  

A autora citada acima afirma ainda que a escola, bem como o professor, deve 

procurar desenvolver no aluno forma ativa de lazer ao mesmo tempo, que o 

incentiva a tornar-se crítico, criativo, consciente e produtivo. Portanto, entende-se 

que a literatura tem um papel imprescindível neste aspecto, sendo também um 

auxílio no desenvolvimento da criança. 

O professor deva proporcionar momentos em que os alunos sintam-se bem 

ao estar em contato com a literatura. Para tanto, deve haver planejamento, 

organização, deve-se construir e, sendo necessário, reconstruir suas práticas para 

que se obtenham resultados significativos. Assim o aluno ganhará uma bagagem 

maior de conhecimento e o professor claramente perceberá o enriquecimento de seu 

educando. O papel do professor é fundamental, destacando o desenvolvimento do 

trabalho com a literatura infantil, pois ele será o responsável pela mediação entre a 
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criança e a literatura fazendo com que o interesse pela literatura se desperte no 

aluno, para que o mesmo faça uso da leitura de maneira espontânea e crítica. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DA INFÂNCIA 

 

A criança, antes de tudo, é um ser social que nasce, com capacidades 

afetivas, emocionais e cognitivas. Ela gosta de estar próxima às pessoas, sendo 

capaz de interagir e aprender ampliando suas relações sociais, interações e formas 

de se comunicar. Durante as trocas sociais, gradativamente ela se sente segura 

para expressar o que pensa diante de crianças e adultos diferentes de seu cotidiano, 

com diferentes percepções e compreensões da realidade. 

Inicialmente, a criança observa com atenção as ações, sendo elas mais 

simples e mais próximas à sua compreensão, principalmente quando são 

apresentadas por gestos, cenas bem atrativas ou por pessoas que fazem parte do 

seu círculo afetivo. É justamente a capacidade que os seres humanos tem de 

observar que irá auxiliar as crianças no processo de construção da identidade e 

diferenciação dos outros. 

Brasil (1998, p. 12) estabelece: 

 
Nas interações sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças 
podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, contribuindo 
para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre 
as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 
próprias. 

 

Para se desenvolverem, as crianças necessitam estabelecer vínculos com 

outras pessoas, pois a aprendizagem irá acontecer a partir das interações com 

crianças e adultos. 

O uso da linguagem é um grande instrumento de socialização, pois enriquece 

e amplia as possibilidades de comunicação e expressão. Através da linguagem, o 

ser humano pode conhecer outras realidades sem necessariamente vivenciar a 

experiência no concreto. Baseando-se em relatos, histórias de viajante, podemos 

conhecer outros lugares, outras culturas, outros povos. É através deste recurso que 

a criança terá acesso a mundos distantes e imaginários. O repertório tradicional das 

histórias que compõe o universo infantil é infinito, sendo fontes de informações 

culturais. (BRASIL, 1998) 
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Portanto, podemos destacar: 

 

A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança 
aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e sobre o outro. 
No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de 
uma pessoa, de uma personagem, de um objeto e de situações que não 
estão imediatamente presentes e perceptíveis para elas no momento e que 
evocam emoções, sentimentos e significados vivenciados em outras 
circunstâncias. (BRASIL, 1998, p.23) 
 

 
Nessa brincadeira de faz-de-conta fica claro a oportunidade que as crianças 

encontram de desenvolver algumas capacidades de grande importância para elas, 

tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação, a socialização, 

amadurecendo através da interação e da utilização dessas experiências com 

diferentes regras e papéis sociais. 

 

2.1 A Importância da Contação de História no Contexto da Infância 

 

Em algum momento de sua vida, toda pessoa já deve ter ouvido ou contado 

uma história. As histórias e os contos populares sempre existiram desde que 

adquirimos a fala, todos os povos no mundo inteiro, tem suas histórias, pois elas são 

uma necessidade do ser humano por representarem um elo entre as pessoas.  

“Nada é tão enriquecedor e satisfatório para uma criança, como para o adulto, 

do que o conto de fadas folclórico.” (BETTLHEIM, 2009, p. 13). Através de uma 

história podemos descobrir outros lugares, outros jeitos de agir e de ser, outros 

tempos com outras regras, outra ética ou outra ótica. 

Ao ouvir histórias, as crianças visualizam de forma mais clara sentimentos 

relacionados ao mundo. Portanto, a literatura é um instrumento importante para o 

desenvolvimento da criatividade e do emocional na infância. As histórias possibilitam 

ensinar diferentes e infinitos assuntos, além de trabalhar problemas existenciais 

tipicamente encontrados no universo infantil como medos, sentimentos de carinho, 

de inveja, dor, perda, curiosidade e etc. 

Também encontramos a possibilidade de se aprender Geografia, História, 

Direito, Filosofia, Política, Antropologia, Sociologia sem parecer uma aula “chata” ou 

haver necessidade de aprender com essas nomenclaturas. Caso contrário, deixaria 
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de ser literatura, deixaria de proporcionar prazer, e se tornaria apenas didática, que 

é outro setor (ABRAMOVICH, 2009). 

A criança na Educação Infantil deve ser todo momento, estimulada para 

manter-se curiosa e criativa, tornando seu aprendizado estimulante e significativo. 

Escutar histórias infantis é o início da aprendizagem para ser um leitor e, além de 

suscitar o imaginário, é também desenvolver a curiosidade respondida em relação a 

tantas perguntas, é encontrar ideias diversificadas para solucionar as diferentes 

questões (assim como as personagens daquela determinada história que lhe foi 

contada). (ABRAMOVICH, 2009) 

O momento de contação da história, durante seu desenvolvimento, deve 

manter presa a atenção da criança ao mesmo tempo, que desperta sua curiosidade 

e estimula a imaginação, fato bem explicado pela citação abaixo: 

 

“Para que a história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la 
e despertar a sua curiosidade. Contudo, para enriquecer a sua vida, deve 
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 
claras suas emoções; estar em harmonia com suas ansiedades e 
aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções para os problemas que a perturbam. (BETTELHEIM, 2009, 
p.11) 

 

Geralmente os contos infantis surgem de situações reais envolvendo 

emoções e acontecimentos comuns às crianças. Vejamos como exemplo o conto 

“João e Maria”, dos Irmãos Grimm, para as crianças de periferia, com dificuldades 

financeiras, a miséria retratada no conto, para elas chega a ser real. Entretanto, a 

história não segue as regras de tempo e espaço e ultrapassa limites da imaginação 

com personagens mágicas (como a bruxa malvada) e a fantasia ocasionada pela 

casa de doces. (BETTLHEIM, 2009) 

O autor acima citado, diz que podemos ver que as personagens são 

envolvidas por um conflito onde precisam resolver situações ameaçadoras e juntos 

(personagens e leitores) podem percorrer o caminho levando à resolução do conflito. 

Por fim, a narrativa de histórias durante a infância, amplia as situações de 

aquisição de conhecimentos e experiências das crianças, despertando a 

criatividade, a imaginação, a atenção, gostos, valores e, acima de tudo, o gosto 

pelos livros.  O ato de contar histórias pode ter vários objetivos dentre eles: ensinar, 

instruir, educar e divertir.  
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É nesta fase de desenvolvimento e descobertas que o contato com os livros 

deve ser proporcionado, fazendo transparecer que através deles ela pode aprender 

a imaginar, a pensar, a escrever e a descobrir o mundo que a rodeia. Desta forma, 

podemos dizer que a contação de histórias na infância tem grande importância, pois 

com certeza o adulto diferenciado de hoje, foi, quando criança, incentivado a gostar 

de ouvir e ler histórias. (ABRAMOVICH, 2009) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a infância, descobrimos o prazer de ouvir e contar histórias, podendo 

ter diversos temas como piratas, fadas, duendes, esta ou aquela pessoa. Contudo, é 

através dos contos que as crianças podem adentrar em um universo novo, 

desconhecido, onde o limite da imaginação ditam as regras. Assim, percebemos que 

a magia das histórias está presente no universo infantil, pois a fantasia 

proporcionada pelos personagens mexe com o imaginário das crianças, criando um 

mundo de encantamento, distraindo ao mesmo tempo em que educa. 

Com o estudo realizado, percebeu-se a importância das crianças ouvirem e 

terem acesso a livros de histórias infantis, seja, elas quais forem, pois a partir delas 

enriquecem seu vocabulário, entram em contato com o mundo do faz-de-conta e 

aperfeiçoam mais o seu processo cognitivo. 

É fundamental que a criança ouça e conte muitas histórias para que assim 

seja possível dar início ao processo de aprendizagem e ter o gosto pela leitura, pois 

agindo assim as crianças descobrem e compreendem o mundo, vivenciando 

momentos de alegrias e encantamento. 

Foi possível observar que a literatura infantil passou por diversos 

aperfeiçoamentos, onde a criação de livros teve um segmento próprio para a idade 

das crianças. A literatura é importante para a autoconstrução do ser humano, 

ajudando-o a descobrir e dar forma às suas experiências, onde também o ajuda a 

situar-se no mundo. 

A contação de histórias é de suma importância na educação infantil, para 

tornar pequenos leitores em leitores ainda mais competentes. Sabemos o quanto a 

literatura deve ser inserida na vida da criança desde sua mais tenra idade, e não 

somente na escola, pois a formação literária deve se prolongar por toda a vida. A 
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literatura desperta o imaginário, ensina valores, afetividade e colabora também com 

o emocional dos pequenos. 

Compreende-se que a contação de histórias é um recurso pedagógico de 

registro das transformações realizadas pelo homem através do tempo 

desenvolvendo sua consciência critica. Sendo assim, devemos considerar a sua 

importância cultural, social histórica e artística. 

Ao fazer o uso da contação de histórias, o professor deve estar atento a faixa 

etária das crianças para que seja compatível com a história lida, deve organizar 

adequadamente o ambiente, levando em consideração o interesse das crianças pela 

história escolhida como também quais recursos podem ser utilizados para despertar 

a imaginação e o interesse da criança. 

A literatura infantil no contexto escolar não deve servir apenas como meio 

didático, com a finalidade de distrair ou aquietar as crianças, mas sim como 

instrumento significativo no desenvolvimento e na aprendizagem e dos alunos, visto 

que existem muitos atrativos tecnológicos levando os alunos a se manterem 

distanciados do prazer da leitura e, consequentemente, trazendo alienação. 

Outro ponto relevante é a contribuição exercida pela literatura infantil quando 

só tem a acrescentar sempre mais para o crescimento e formação do pensamento 

crítico da criança, permitindo estimular a reflexão, a cerca da realidade. Ressalta-se 

a importância de pais e professores contarem histórias para as crianças, criando 

assim um clima de afetividade, magia e encantamento. 
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