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 O USO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA FORMAÇÃO DE LEITORES 

NAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Manuela Nepomuceno de Paula Barreto 1 

RESUMO 

O presente artigo realiza uma análise sobre a importância da contação de 

histórias na educação infantil, demonstrando o seu conceito histórico, o seu 

papel na formação de leitores e a importância do professor como um contador 

de histórias. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a contação de histórias 

como um instrumento para formação de leitores no ambiente da educação 

infantil. A metodologia contempla o levantamento bibliográfico e a partir deste 

constatamos nos resultados que a atividade da contação de histórias pode e 

deve ser realizada já na educação infantil, estimulando e motivando as crianças 

sobre a importância da leitura e consequentemente formando leitores. 

 

Palavras- Chave: Contação de histórias; Formação de leitores; Educação 

Infantil.  

ABSTRAT 

This article analyzes the significance of storytelling in early childhood education, 

showing his historical concept and its role in the formation of readers and the 

importance of the teacher as a storyteller. This research aims to analyze the 

storytelling as a tool for educating readers in the environment of early childhood 

education. This research aims to describe: to analyze the storytelling as a tool 

for educating readers in the environment of early childhood education. The 

methodology contemplates bibliographic and from this the results found that the 

activity of storytelling can and should be performed as early childhood 

education, stimulating and motivating children about the importance of reading 

and consequently forming readers. 

Keywords: storytelling, Formation of readers. Early Childhood Education. 
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Introdução  

A atividade de contação de histórias é uma prática muito antiga, usada 

principalmente para transmitir acontecimentos de uma geração para outra. 

Essa atividade foi se moldando as exigências da sociedade atual e hoje já não 

está ligada somente as crianças e ao ambiente escolar, pelo contrario 

atualmente a prática da contação de histórias vem sendo utilizada por 

diferentes profissionais e em diversas situações. 

 

Sabemos que o hábito de se contar e ouvir histórias, é muito comum, na 

escola. Principalmente, nas salas de educação infantil, como momento de 

diversão ou relaxamento e, posteriormente, como incentivo à leitura. Assim, 

motivada por minha própria experiência profissional como educadora na 

Educação Infantil fui passo a passo despertada para a questão da contação de 

histórias e para a maneira com a qual estas histórias costumam ser 

trabalhadas no ambiente escolar.  

 

Seguindo esse pensamento, apresentamos a sala de aula e a figura do 

educador como instrumentos de fundamental importância para a formação da 

criança enquanto leitor, pois somente aprendemos a gostar daquilo que 

conhecemos. E para tal ação educativa da contação de histórias a atuação do 

educador como mediador entre a fantasia do livro e a realidade da criança, ou 

seja, como um contador de histórias, é uma necessidade para o incentivo à 

leitura ainda nos pequenos leitores. 

 

           Nessa perspectiva, o presente artigo aborda à atividade da 

contação de histórias como estratégia lúdica usada no ambiente sala de aula 

para atrair as crianças e estimulá-las ao gosto e ao hábito da leitura e, com 

base em bibliografia especializada, procura apresentar aspectos introdutórios 

relacionando a formação de leitores e o papel do educador como um contador 

de histórias. 

 

Assim, este artigo está organizado em tópicos. Elaboramos um histórico 

da contação de histórias e sua relevância na formação de leitores, refletimos 
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sobre sua aplicação no ambiente escolar, discutimos acerca da formação do 

educador infantil e refletimos acerca das conclusões que esse estudo nos 

proporcionou. 

 

1  A Contação de História e a Formação do Leitor 

 

A prática da contação de histórias está ligada aos princípios da 

comunicação do ser humano. Na antiguidade era a forma pelo qual o 

conhecimento era adquirido. Nos dias atuais é uma atividade ligada a diversos 

profissionais, porém ainda com o mesmo objetivo que é levar aquele que ouve 

uma história a interagir com a mesma através da voz do contador de histórias. 

 

  As histórias contadas de pai para filho sempre estiveram presentes em 

nossa cultura e essa foi à forma de se transmitir as experiências de um povo 

entre as gerações, ou seja, era através da oralidade que os acontecimentos e 

saberes das sociedades tradicionais eram transmitidos, como nos mostra 

Torres; Tettamanzy (2008, p. 2, online),  

 

 Antes da escrita, todo saber era transmitido oralmente. Deve-se a 
isto toda a importância dada à memória nas sociedades tradicionais, 
pois a memória oral era o único recurso para armazenar e transmitir o 
conhecimento às futuras gerações. [...] O ato de contar histórias 
remete a este tempo em que o homem confiava na sua memória e 
nas suas experiências, resgatando qualidades tão necessárias ao 
desenvolvimento humano. 

 

Com o surgimento da imprensa, processo gráfico aperfeiçoado por 

Johannes Guttenberg no século XV e com a reprodução dos livros em grande 

escala e posteriormente a impressão dos jornais, a partir do século XVIII, as 

histórias antes ouvidas e repassadas oralmente entre as gerações foram 

colhidas e reunidas, transformando-se nos contos tradicionais que hoje 

conhecemos. 

 

As obras que Charles Perrault, em meados do século XVII, e os Irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm, por volta do século XIX, recolheram diretamente da 

memória popular permitiram que essas e outras histórias chegassem aos dias 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Guttenberg
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
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atuais e fossem contadas e recontadas pela voz dos nossos pais ou parentes. 

Nesse sentido, Abramovich (1993, p. 16) afirma, 

 

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através 
da voz da mãe, do pai ou dos avós contando os contos de fada, 
trechos da Bíblia, histórias inventadas (tendo a criança ou os pais 
como personagens) livros atuais e curtinhos poemas sonoros e outros 
mais... 
 

Diante da pertença causada pelo ato de ouvir e contar histórias na vida 

de todo e qualquer ser humano, mas principalmente por fazer parte da vida das 

crianças, vimos que as crianças de hoje não abandonaram essa prática e nem 

se esqueceram desses momentos encantados, e que mesmo com o fascínio 

tecnológico causado pelos produtos dos dias atuais, as crianças ainda 

encantam-se com as histórias infantis, como nos mostra Mainardes (s.d., p. 4, 

online), 

 Mudaram os tempos, mudaram os costumes. Os valores não são 
mais os mesmos. Atualmente, poucas famílias têm o hábito de contar 
histórias para as crianças na hora de dormir, essa atividade foi dando 
lugar a outros interesses. [...] Com os avanços tecnológicos da 
sociedade contemporânea, as pessoas preferem a televisão, o vídeo 
game e o computador ao livro. Mas o fascínio que as histórias 
exercem sobre o homem não mudou, pois quando se conta uma 
história lança-se um fio invisível que vai enredando do narrador ao 
ouvinte, pelas delicadas tramas da narração. 
 

 

A importância da leitura é algo que não se pode, contestar, as crianças 

que vivem e convivem em ambiente letrado desenvolvem um interesse lúdico 

com relação às atividades de leitura, praticadas pelos adultos que a rodeiam.  

 

Além disso, ouvir uma história, desde que seja voltada aos interesses de 

uma determinada idade, já é uma forma de leitura e ao contar histórias para as 

crianças estaremos conduzindo o leitor que ainda não lê a palavra escrita ao 

livro, seja por suas imagens, seja por suas palavras. 

 

Assim quanto mais essa prática for exercida em casa, pelos pais e 

familiares, e na escola, pelos educadores, mais facilmente se estará 

contribuindo para a formação de leitores, ou melhor, de apreciadores de bons 

livros, pois quando a criança aprende a gostar de ouvir e contar histórias a 
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partir dos livros, ela adquire também o gosto pelo ato de ler simplesmente por 

prazer. 

2 O Contexto Infantil e a Contação de história 
 

A educação infantil é conhecida como a primeira etapa da educação 

básica, sendo responsável pela formação física, cognitiva, psicológica, afetiva e 

social de crianças de zero a seis anos, como expressa a Lei de Diretrizes e 

Bases, em seu artigo 29, 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, biológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (Brasil, 1996, 
p.12) 
 
 

Quando falamos em educação infantil, nos remetemos a etapa da 

educação que mais sofreu com as mudanças históricas e culturais da nossa 

sociedade. Nesse processo de construção e reconstrução da educação básica 

a educação infantil foi ganhando importância, principalmente através de leis e 

documentos legais que defendiam o tema, onde citamos, entre outros, a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96 e o Estatuto da Criança e Adolescente de1990 e mais 

recentemente as Diretrizes Curriculares para a Educação infantil, do Conselho 

Nacional de Educação de 2009. 

 

É nesse período escolar, de fundamental importância pedagógica, que 

temos parte inicial do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e 

da formação educacional, cidadã e sociocultural dos alunos, ou seja, é função 

da educação infantil apresentar as crianças situações de aprendizagem 

diversificadas onde as crianças possam, entre outras ações, manusear 

concretamente objetos, observar fatos e fenômenos, descrever situações 

diferenciadas e experimentar atividades contextualizadas envolvendo, por 

exemplo, jogos simbólicos, contações de histórias, e brincadeiras individuais e 

coletivas. 
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Assim, defendemos que a contação de histórias na infância, aqui focada 

no ambiente da sala de aula, é muito importante para a formação enquanto 

leitor da criança, pois essa fascinante atividade possibilita o contato com o livro 

e com a leitura, através do vasto material existente em literatura infantil, e 

assim vai despertando no ouvinte o desejo de ser não somente o ouvinte, mas 

ele próprio o leitor, confirmando que a educação para a leitura inicia-se por 

meio de histórias lidas ou contadas em voz alta por familiares ou professores e 

proporciona para as crianças a vivência de muitos aspectos, como, por 

exemplo, a capacidade de ouvir o outro, o desenvolvimento da imaginação e da 

concentração e a construção do vocabulário. 

 

Neste sentido, ao utilizar a contação de histórias no ambiente da sala de 

aula despertamos nas crianças esse hábito e esse prazer em ler, pois o gosto 

pela leitura começa quando a criança se deslumbra com as histórias que 

escuta e posteriormente encontra nos livros, como argumenta Mainardes (s.d., 

p. 5, on line), 

Depois de ouvir uma história, a criança quer prolongar o prazer e a 
reação dela é pedir para ler o livro, momento de o contador promover 
esse encontro, pois é através da narração que podemos fazer nascer 
no ouvinte o desejo de ouvir, ler e descobrir outras histórias. 

 
 

Sob esse aspecto a atividade de contação de histórias pode e deve ser 

utilizada na educação infantil como uma das primeiras aproximações da 

criança com o livro, pois é nesse ambiente repleto de afetividade e fantasia e 

de suma importância na construção do leitor em formação, que temos a 

oportunidade de levar as crianças aos livros fazendo nascer nelas o gosto e o 

hábito da leitura.  

 

Temos ainda a contação de histórias como uma atividade que desperta 

infinitas sensações e sentimentos nas crianças e que exige de seu contador 

saber como se faz. Contar histórias é uma arte, e como arte apresenta 

segredos e técnicas que podem ser desenvolvidas por quem se interessar em 

dominar essa atividade, como nos mostra Coelho (1991, p.9), 

 

[...] contar histórias também possui segredos e técnicas, pois sendo 

uma arte que lida com matéria-prima especialíssima, a palavra, [...] 
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depende, naturalmente, de certa tendência inata, mas pode ser 

desenvolvida, cultivada, desde que se goste de crianças e se 

reconheça a importância das histórias para elas. 

 
Nesse sentido, o educador como profissional atuante nesse espaço deve 

estar ciente da sua importância nesse processo de contato da criança com o 

livro, reconhecendo a contação de histórias como uma das possibilidades de 

estímulo à leitura e de construção do leitor, lembrando que durante uma 

contação de histórias é primordial saber despertar a emoção em quem escuta a 

história, e para tal é preciso um desprendimento pessoal por parte de quem 

conta, para que tomado pelos sentimentos dos personagens, por exemplo, 

possa levar quem escuta a também experimentar as sensações causadas pela 

história. 

 

Assim a atuação de professores de educação infantil deve estar voltada 

para os interesses e as necessidades das crianças, visando a sua 

aprendizagem global, pois na educação infantil o conhecimento é produzido e 

internalizado pela criança pela soma de suas experiências pessoais e coletivas, 

como nos mostra a Proposta de Diretrizes para a Formação inicial de 

Professores da Educação Básica, essa formação objetiva um preparo para o 

professor lidar com essa modalidade tão importante. 

 

  Trabalhar com turmas de educação infantil, a partir da 
compreensão da primeira infância como uma fase de aprender a se 
auto-cuidar, a entender o valor das linguagens e de progressiva 
aproximação com as práticas do grupo de referência sócio-cultural; 

 Prover cuidados e educação a crianças de zero a três anos de 
idade, a partir da compreensão de que, nessa faixa etária, as 
crianças são mais dependentes e suas aprendizagens centradas nas 
relações corporais, afetivas e emocionais, e baseadas no fazer de 
conta; 

 Construir um vínculo positivo com crianças de zero a três anos, 
a partir da compreensão do papel da imitação, da interação e da 
brincadeira como linguagem constitutiva da infância e dos cuidados 
essenciais com a higiene e a saúde. 

 Organizar situações de aprendizagem adequadas a crianças de 
quatro a seis anos a partir da compreensão de que vivem um 
processo de ampliação de experiências com relação a construção 
das linguagens e dos objetos de conhecimento, considerando o 
desenvolvimento, em seus aspectos afetivo, físico, psico-social, 
cognitivo e linguístico.(GRIFO NOSSO) 

 Planejar pedagogicamente a educação infantil, elegendo 
conteúdos a ensinar e suas didáticas, gerenciando o espaço escolar 
na educação infantil, levando em conta o desenvolvimento e 
aprendizagem específicos nas faixas etárias de 0 a 3 anos e de 4 a 6 
anos; 
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  Trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais, 
na perspectiva da inclusão. (BRASIL MEC/SEMTEC. Proposta de 
Diretrizes para a Formação inicial de Professores da Educação 
Básica, (BRASIL, 2000, p 73.). 

 

Visando esses aspectos o professor de educação infantil deve 

proporcionar aos seus alunos a busca por situações de aprendizagem 

diversificadas considerando o desenvolvimento, em seus aspectos afetivo, 

físico, psico-social, cognitivo e linguístico das crianças. 

 

Nesse sentido, defendemos o uso da contação de histórias como uma 

ferramenta que o professor de educação infantil pode e deve utilizar na tarefa 

de educar e de discutir os mais variados temas dentro da sala de aula, 

utilizando assim a linguagem oral como instrumento de aprendizagem, como 

também, promovendo atividades de escuta, de fala e de compreensão da 

língua falada, utilizando para isso músicas variadas, rodas de conversa, e 

exploração de diferentes textos, para desenvolver nas crianças a naturalidade 

para falar, conversar e escutar, expor suas ideias e respeitar as ideias de seus 

pares. 

3 Formação do Professor de Educação Infantil na Atualidade 
 

           A formação dos professores é uma questão que sempre gera debates 

entre os profissionais, principalmente nos dias atuais onde o professor é levado 

quase que constantemente a se especializar na área escolhida pra trabalhar, 

atue ele na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, ou 

seja, cada vez mais os profissionais da educação devem procurar se 

comprometer com a especificidade da sua profissão, apropriando-se de 

determinados conhecimentos e desenvolvendo assim as competências 

necessárias para atuar nessa área, como nos mostra a Proposta de Diretrizes 

para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, 

  
[...] a formação inicial como preparação profissional tem papel crucial 
para possibilitar que os professores se apropriem de determinados 
conhecimentos e possam experimentar, em seu próprio processo de 
aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para 
atuar nesse novo cenário. A formação de um profissional de 
educação tem que estimulá-lo a aprender o tempo todo, a pesquisar, 
a investir na própria formação [...] (BRASIL,2000, p.13). 
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       Ainda sobre a formação de professores a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) assim dispõe em seu artigo 62,  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior; em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. . (Brasil, 1996, p.22) 

 
Assim, diante das mudanças no sistema educacional, principalmente 

após a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96), bem como a complexidade dos 

contextos educacionais atuais é exigido que o professor apresente, no mínimo, 

o curso superior completo na área de educação, pois somente aprofundando-

se nos estudos e  compreendendo o desenvolvimento humano esse 

profissional poderá desenvolver seu trabalho com a qualidade que a educação 

necessita. 

 

Pensando mais especificamente sobre a educação infantil, e como 

acontece o processo de ensino/aprendizagem com crianças pequenas, é 

preciso preparar tais professores para que valorizem o cuidar/educar de forma 

unificada não apenas cuidando, no sentido próprio da palavra, mas educando 

os alunos, produzindo assim conhecimento pedagógico de forma lúdica a partir 

das múltiplas linguagens das crianças sem esquecer-se das características 

próprias dessa fase e da diversidade que permeia todas as suas 

manifestações, como nos mostra Bujes (2001, p. 16), 

 

[...] a educação da criança pequena envolve simultaneamente dois 
processos complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As 
crianças desta faixa etária, como sabemos, têm necessidades de 
atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam 
sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam 
contato com o mundo que as cerca, através das experiências diretas 
com as pessoas e as coisas deste mundo e com as formas de 
expressão que nele ocorrem. Esta inserção das crianças no mundo 
não seria possível sem que atividades voltadas simultaneamente para 
cuidar e educar estivessem presentes. O que se tem verificado, na 
prática, é que tanto os cuidados como a educação têm sido 
entendidos de forma muito estreita. 

 

Assim o professor de educação infantil deve ter consciência de que sua 

prática, misturada a sua teoria, é de fundamental importância na concepção de 



11 
 

uma geração hábil para ultrapassar os desafios dos dias atuais e que é por 

meio das brincadeiras individuais e coletivas, sejam elas orientadas ou 

espontâneas, da contação de histórias e da dramatização, da criatividade e da 

ludicidade, da participação dos pais e da flexibilização das rotinas e dos 

horários de atendimento das escolas de educação infantil que essa geração 

será formada, pois a aquisição de conhecimentos pelas crianças pequenas é 

construída e reconstruída a partir de suas experiências múltiplas, valorizando 

assim o respeito à diversidade bem como o respeito entre as partes 

pertencentes à comunidade escolar. 

  Considerações Finais 

 
Esta pesquisa buscou analisar a importância do uso da contação de 

histórias nas salas de educação infantil, visando à formação de leitores.  

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado podemos dizer que 

temos a escola como uma das principais responsáveis em fazer despertar o 

interesse pela leitura em seus alunos, desse modo, é nesse ambiente onde 

eles começam praticamente a ter seus primeiros contatos com os livros, 

podendo tocá-los, folheá-los, senti-los, enfim, apreendê-los.  

 

Frente à literatura consultada, observamos ainda que a prática constante 

da contação de histórias é uma atividade que auxilia pais e educadores a 

despertarem nas crianças o prazer pela leitura e assim ajudar na formação de 

leitores e apontamos que essa atividade pode e deve ser realizada já na 

educação infantil, estimulando e motivando as crianças sobre a importância da 

leitura e consequentemente formando leitores. 

 

Toda história é uma obra de mão dupla, que aceita muitas leituras e 

releituras, muitos caminhos e muitas saídas. Por isso, ao se escolher uma 

história, esta deve ser apreendida emocionalmente por quem irá contá-la e não 

somente apresentada, por exemplo, através da leitura de um livro.  

 

Utilizar a contação de histórias, efetivamente, na infância é muito 

importante para a formação da criança enquanto leitora, enfim, essa fascinante 
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atividade possibilita o contato com o livro e com a leitura. E através do vasto 

material existente em literatura infantil, vai despertando no ouvinte o desejo de 

ser não somente o ouvinte, mas ele próprio o leitor. A educação para a leitura 

inicia-se por meio de histórias lidas ou contadas em voz alta e proporciona para 

as crianças a vivência de muitos aspectos, como, por exemplo, o 

desenvolvimento da imaginação, da concentração e a construção do 

vocabulário. 

 

         Finalizamos, acreditando que o resultado dessa pesquisa foi 

positivo, especialmente por trabalharmos com uma temática de nosso 

interesse. Fica ainda a oportunidade de sugerir mais estudos sobre o tema, 

para assim compreender e difundir cada vez mais a importância dessa prática 

de contar histórias como um instrumento, na formação de leitores. 
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