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RESUMO 

 

Este trabalho pretende discutir a importância da Contação de histórias na Educação Infantil da 
Creche Anita Meneses dos Santos, Serrolândia-BA. De que maneira os professores da Creche Anita 
Meneses dos Santos trabalham a contação de histórias na Educação Infantil? Tendo como objetivo 
analisar os métodos utilizados pelos professores na contação de histórias da Educação Infantil, 
analisar a importância da contação de história para o desenvolvimento e a aprendizagem das 
crianças na Educação Infantil, observar as técnicas utilizadas pelos professores no momento da 
contação de histórias, observar diferentes maneiras de contar histórias e identificar a importância da 
leitura na formação da criança. Foi utilizada entrevistas não estruturadas, pesquisa de campo, 
bibliográfica, exploratória e descritiva. Os fundamentos foram baseados nos seguintes autores Nancy 
(2006), Craidy e Kaerrcher (2001), Piaget (1965). Através das observações feitas no local de 
pesquisa percebe-se alguns métodos e técnicas que eram utilizados pelos educadores como 
utilização de fantoches, caracterização de personagens, ornamentação do cenário, histórias 
dramatizadas, encenadas, dinâmicas e de fácil entendimento para as crianças. Compreende-se a 
importância que a contação de histórias tem para o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos 
incentivando e despertando a criatividade, a imaginação, o raciocínio logico, o prazer pela leitura e o 
gosto de aprender brincando. 
 
Palavras-Chave: Contação de Histórias. Educação Infantil. Professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

This study intends to discuss the importance of Storytelling in Early Childhood Education at Creche 
Anita Meneses dos Santos, Serrolândia-BA. How do teachers of Anita Meneses dos Santos daycare 
work on storytelling in Early Childhood Education? The purpose of this study was to analyze the 
methods used by teachers in the account of stories of Early Childhood Education, to analyze the 
importance of storytelling for the development and learning of children in Early Childhood Education, 
to observe the techniques used by the teachers at the moment of storytelling, different ways of telling 
stories and identifying the importance of reading in the formation of the child. We used unstructured 
interviews, field research, bibliographical, exploratory and descriptive. The foundations were based on 
the following authors Nancy (2006, p. 243), Craidy and Kaerrcher, 2001, p. 96), Piaget (1965, p. 43). 
Through the observations made at the research site we can see some methods and techniques that 
were used by educators such as use of puppets, characterization of characters, scenery 
ornamentation, dramatized stories, staged, dynamic and easy to understand for children. It is 
understood the importance that storytelling has for the development and learning of learners by 
encouraging and awakening creativity, imagination, logical reasoning, pleasure by reading and the 
enjoyment of learning by playing. 
 
Keywords: Storytelling. Child education. Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A contação de histórias é uma das maneiras mais antigas dos seres humanos 

expressarem seus sentimentos, alegrias, tristezas, emoções e suas histórias de vida 

que são contadas com o objetivo de futuramente serem recontadas. Através da 

contação de histórias, seja contada com livros ou oralmente, acredita-se que é uma 

das técnicas mais importantes para contribuir com o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças, além de estimular a criatividade, a imaginação e 

trabalhar a coletividade, momento que as crianças se encantam com o mundo da 

fantasia, além de descobrir suas habilidades e se identificarem com os personagens 

das histórias e despertar ainda mais o interesse pela leitura. 

Trabalhar a contação de histórias na Educação Infantil é o momento que as 

crianças gostam e aprendem com mais facilidade, começam a construir seu 

pensamento e elas viajam no mundo da fantasia. É importante que os professores 

percebam as maneiras que a contação de histórias está sendo passada para as 

crianças. É importante trabalhar a contação de história na Educação Infantil para 

que as crianças sejam instigadas a aprender em cada momento da vida, que este 

método esteja vinculado a prática educacional proporcionando a elas um 

desenvolvimento afetivo, cognitivo, intelectual e emocional. A escola precisa ser 

mediadora para que as crianças através da contação de histórias percebam a 

importância de aprender brincando e ao lembrar-se da sua infância tenham boas 

histórias de vida para contar a futura geração. Descobrir e despertar nas crianças o 

gosto e o prazer pela leitura usando a imaginação e a fantasia. 

A escolha do tema se justifica em ser um assunto que já está sendo 

trabalhado em algumas escolas e ao observar os trabalhos dos professores da 

Creche Anita Meneses dos Santos em um estágio, percebemos que a contação de 

histórias chamava a atenção das crianças, e que ao ouvir histórias, elas as 

reproduzem fora do ambiente escolar. Ao contar histórias percebe-se a contribuição 

que ela traz para as crianças, envolvendo-as no encanto das narrações do mundo 

imaginário. A Creche Anita Meneses dos Santos Situada na Avenida Ceziano Alves 

de Macedo no município de Serrolândia – BA. 

Surge como problema de pesquisa de que maneira os professores da Creche 

Anita Meneses dos Santos trabalham a contação de histórias na Educação Infantil 

da referida instituição de ensino. 
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Tendo como objetivo primordial analisar os métodos utilizados pelos 

professores na Educação Infantil na Creche Anita Meneses dos Santos. Analisando 

ainda a importância da contação de histórias para o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Observar as técnicas utilizadas 

pelos professores na Creche no momento da contação de histórias. Descrever 

diferentes maneiras de contar histórias na Educação Infantil. Identificar a importância 

da leitura na formação da criança na Educação Infantil. 

No primeiro capítulo, discute-se a importância do desenvolvimento e da 

aprendizagem das crianças na Educação Infantil na Creche Anita Meneses dos 

Santos. Com o objetivo de contar histórias para as crianças e observar o que elas 

aprendem e como desenvolvem suas atividades relacionadas às histórias contadas. 

No segundo capítulo, abordaremos a arte da contação de histórias na Educação 

Infantil, levando em consideração as técnicas e métodos utilizados para os 

educadores contar histórias. No terceiro capítulo, vamos conhecer as etapas de 

formação das crianças através das leituras na Educação Infantil. Deixando claro que 

é importante um ambiente propício para incentivar o gosto e a importância pela 

leitura no processo de aprendizagem do indivíduo.  

Que a contação de histórias seja uma ferramenta utilizada no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças para que elas possam viajar no 

mundo maravilhoso da fantasia e descobrir o encanto que as histórias podem trazer 

e contribuir para a formação de leitores críticos e capazes de resolver problemas da 

vida em sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1 CONHECENDO O MUNDO DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM 

1.1 O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Desenvolvimento humano é um processo de mudanças físicas, intelectuais, 

emocionais e sociais que o indivíduo passará ao longo do ciclo de sua vida. Cada 

ser humano passará por um estágio de diferentes transformações e aprendizados, 

porém, o desenvolvimento infantil é umas das fases que as crianças mais precisam 

da atenção dos adultos, porque é o momento de interação com a sociedade. 

A criança depende dos adultos para conhecer a sua cultura, como será seu 

comportamento em sociedade, o que ela tem que aprender sobre suas 

transformações com outras pessoas através do convívio social, que também 

acontecem antes da criança chegar ao mundo. Essas mudanças ocorrem 

inicialmente no útero da mãe que é o primeiro momento de contato do sujeito com 

outro ser, assim, se dará um processo de interação e de transformações, em que 

será transmitida a cultura dos pais para a criança.  

Para Piaget 1939, p. 28, o desenvolvimento é construído a partir de uma 

interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio 

em que vive. Por outro lado, é nas trocas com seus iguais que as crianças 

desenvolvem sua autonomia. Através da linguagem no brinquedo e outras 

atividades, desde a fase pré-escolar, elas exercitam a defesa dos seus direitos e vão 

aos poucos aprendendo a argumentar para defender seus pontos de vista. Quando 

o desenvolvimento da criança já lhe permite avaliar as concepções de uma nova 

oportunidade para obter informações e desenvolver sua autonomia, tanto na escolha 

dos livros, como pelo gosto daquilo que contribui para sua formação como individuo. 

A criança é capaz de se desenvolver através de experiências do ambiente em que 

vive, por que ela sozinha não consegue descobrir suas habilidades sem passar por 

um processo sociabilização com um adulto. 

Segundo Jean Piaget 1939, p. 30, o desenvolvimento é um processo 

sequencial marcado por etapas, e defende a tese de que, embora a sequência do 

desenvolvimento seja a mesma para todas as pessoas, a cronologia é variável de 

pessoa para pessoa, Piaget também desenvolve a teoria do desenvolvimento 

humano em estágios, que são os expostos a seguir. 
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Estágio sensório–motor: O primeiro momento do desenvolvimento lógico 

denominado sensório-motor porque nele se verifica uma coordenação sensório-

motora de ação baseada na evolução da percepção e da motricidade. Entende-se 

do nascimento ao aparecimento da linguagem, isto é, do 0 mês até por voltados 2 

anos. Nesta fase, rápida embora importante Piaget situa sua origem de um 

comportamento inteligente. Estágio pré-operatório: Ocorre de aproximadamente 2 

anos até por cerca de 7 anos, e caracteriza-se pela preparação e organização das 

operações concretas. Tendo uma estrutura pré-operatória. (Goulart, 2003, p. 29). 

Estágio operatório: A partir de 7 anos muda-se a forma pela qual a criança 

aborda o mundo, as ações são interiorizadas e passam a constituir as operações. E 

necessário cerca de 5 a 6 anos para que a criança seja capaz de reconstruir, no 

campo da representação, o que já havia construído no plano de ação. Segundo 

Piaget as operações lógicas que vão emergindo ao longo do processo do 

desenvolvimento têm como modelo as operações lógicas matemáticas e se 

organizam como estruturas mentais. (Goulart, 2003, p. 35). 

Estágio das operações concretas: O estágio das operações concretas 

constitui, pois, uma fase de transição entre ação e as estruturas lógicas mais gerais, 

que implicam uma combinatória e uma estrutura de “grupo”. Essas operações 

nascentes se coordenam em estruturas de conjuntos elementares, que Piaget 

denomina “agrupamentos”. Na fase de operações concretas a criança compreende 

de cada uma dessas formas de reversibilidade, sem, com tudo, coordena-los. 

Segundo Piaget: 

 

Não se aprende a experimentar simplesmente vendo o professor 

experimentar, ou dedicando-se a exercícios já previamente organizados: só 

aprende a experimentar, tateando, por si mesmo, trabalhando ativamente, 

ou seja, em liberdade e dispondo de todo o tempo necessário (PIAGET, 

1949, p. 39). 

 

 

As crianças desenvolvem sua capacidade afetiva através das experiências 

com o próprio corpo, com o ambiente em que vive, com a interação com outras 

crianças despertando a autoestima, a sensibilidade e o raciocínio lógico do 

pensamento. Cada criança tem o seu tempo para desenvolver suas habilidades, 

portanto os educadores têm o compromisso de ajudar as crianças respeitando seu 

desenvolvimento durante as fases dos estágios.  O processo de desenvolvimento da 
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criança acontece através das experiências que são adquiridas durante a sua vida, 

constrói o pensamento crítico, aprende a compreender o mundo em que vive e 

começa a diferenciar o que é bom ou ruim, desperta a afetividade, dependendo da 

vivencia no mundo em que está inserido. Para Piaget: 

 

A criança pequena, estando mais desenvolvida do ponto de vista sensório-

motor do que do da lógica verbal, proporcionar-lhes esquemas de ação 

sobre os quais possa basear-se posteriormente. Por conseguinte, uma 

educação sensório-motora, tal como se pratica, por exemplo, na casa das 

crianças de Genebra favorece a iniciação á matemática (PIAGET, 1939, p. 

37). 

 

 Cada criança tem o seu tempo de aprender, quando forçada a desenvolver 

algumas atividades que ainda não consegue ela pode bloquear seu 

desenvolvimento. Na fase pré-operacional a criança já identifica regras quando 

jogam ou brincam com outras crianças, respeitam e obedecem a sua vez e sabendo 

que pode perder ou ganhar à partida.  

 As crianças já veem as regras como produto do ajuste entre contemporâneos 

e admitem que podem mudá-las desde que haja acordo unânime, ajuste 

democrático. O exemplo deixa claro o caráter consensual, carregado de 

reciprocidade, da elaboração de regras num momento mais adiantado de 

desenvolvimento. O incentivo de um adulto e a colaboração de um educador na vida 

de uma criança é um passo importante para o desenvolvimento do pensamento, pois 

faz com que a criança se desvincule das situações concretas e imediatas sendo 

capaz de identificar e perceber mudanças que ocorrem no ambiente em que está 

inserido.  

 

1.2  A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 A aprendizagem é um processo contínuo que adquire competências, 

habilidades, conhecimentos e que vai se construindo através do comportamento que 

será utilizado na sociedade. A criança ao chegar à escola já vem com uma bagagem 

de casa e que essa aprendizagem é como se fosse um diamante bruto que passa a 

ser lapidado no convívio escolar. 
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 Para Vygotsky (1984, p. 99), o aprendizado é considerado, assim, um aspecto 

necessário e fundamental no processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Nessa perspectiva, é o aprendizado que possibilita e movimenta o 

processo de desenvolvimento: “[...] o aprendizado pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 1984, p. 99). Desse ponto de vista, o 

aprendizado é o aspecto necessário e universal, uma espécie de garantia do 

desenvolvimento das características psicológicas especificamente humanas e 

culturalmente organizadas. 

 A aprendizagem das crianças acontece muito antes delas irem à escola por 

ter influência das pessoas com elas convivem, quando os pais ou parentes são 

leitores que a criança tem contato com livros, revistas, lápis e outros ela já chega à 

escola com uma bagagem que ajuda bastante no ensino que é oferecido, pois já tem 

uma noção básica do que o educador ensina. Aprender depende da metodologia 

que é oferecida e do interesse do aluno para colher as informações necessárias 

para sua aprendizagem, além do incentivo da família, o apoio, o entusiasmo, e o 

prazer de estar aprendendo com outras crianças nas brincadeiras e no dia a dia na 

escola. Para Vygotsky: 

 

A primeira tarefa de investigação científica é revelar essa pré-história da 
linguagem escrita; mostrar o que leva as crianças a escrever; mostrar os 
pontos importantes pelos quais passa esse desenvolvimento pré-histórico e 
qual a sua relação com o aprendizado escolar (VYGOTSKY, 1984, p. 121). 
 
 

 Diante do que foi abordado, a aprendizagem do indivíduo acontece com a 

interação cultural do grupo do qual ele faz parte, se a criança vive em uma 

comunidade que não é instigada a falar ela não desenvolverá sua linguagem e não 

conseguirá utilizar a fala para se comunicar com outras pessoas. A criança se 

desenvolve até com o manuseio de um brinquedo, ela descobre as formas de 

montar, observa as cores, o tamanho, descreve o objeto e suas características, é 

capaz de observar diferenças comparando outros brinquedos do seu cotidiano. É 

através da imitação realizada na brincadeira que a criança aprende a obedecer a 

regras e perceber valores, a pensar e agir na sociedade com seu comportamento e 

desenvolvimento cognitivo. 
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 É importante que o educador participe do momento das brincadeiras com as 

crianças, estimule o seu imaginário, e dedique alguns minutos para organizar o 

espaço da sala de aula, e criar um ambiente atrativo, divertido e produtivo junto com 

elas. Um aspecto importante para um melhor relacionamento é a utilização do 

lúdico, o professor sai da posição de autoritário e transmissor do conhecimento para 

se tornar mediador e facilitador da aprendizagem, interferindo no processo apenas 

para direcionar atividades educativas.  

 Segundo Vygotsky: 

O aprendizado de modo geral e o aprendizado escolar em particular, não só 
possibilitam como orientam e estimulam processos de desenvolvimento. 
Neste sentido argumenta: “[...] todas as pesquisas experimentais sobre a 
natureza psicológica dos processos de aprendizagem da aritmética, da 
escrita, das ciências naturais e de outras matérias na escola elementar 
demonstram que o seu fundamento, o eixo em torno do qual se montam, é 
uma nova formação que se produz em idade escolar. Estes processos estão 
todos ligados ao desenvolvimento do sistema nervoso central.” [...] 
(VYGOTSKY, 1995, p. 75).  

 
 

  A aprendizagem é um processo contínuo e significativo na escola ou em 

outros ambientes. É necessária a participação ativa do educador para facilitar essa 

aprendizagem e o mesmo deve agir com atitudes diferenciadas para garantir a 

capacidade do aluno como ele é. As crianças aprendem tudo que observam as 

ações e atitudes estabelecendo relações afetivas, a partir de suas vivências e 

práticas realizadas no ambiente escolar e na sociedade em geral. Assim, junto com 

seus familiares e outros grupos sociais a criança aprendia, através de tradições e 

costumes, as noções básicas de convivência e aprendizagem para que ela se 

tornasse um sujeito ativo, criativo, independente e conhecedor de seu mundo e 

cultura.  

Essa abordagem valoriza as concepções da construção do conhecimento, 

através das relações que as crianças estabelecem no ambiente em que vivem. Não 

basta que apenas o professor organize práticas significativas, mas que o educando 

tenha disposição de aprender. A aprendizagem se dá através de avaliações 

contínuas do conhecimento das crianças para obter um diálogo entre aluno-

professor permitindo à criança atingir níveis de evolução mais elevados. 
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2 A ARTE DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  A contação de histórias é um método importante para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças nas séries iniciais, pois estimula a imaginação e 

desperta nelas o gosto pela leitura. Contar histórias é uma ferramenta para ser 

utilizada diariamente na Educação Infantil com o objetivo de formar crianças leitoras 

interessadas em ler outros livros. É importante trabalhar a contação de histórias na 

Educação Infantil, por possibilitar que as crianças viajem por espaços mágicos, 

auxiliando a criatividade, o desenvolvimento, a curiosidade em descobrir o que 

acontece no final de cada história. 

O ato de contar histórias possibilita descobrir habilidades na aprendizagem do 

aluno e deve estar vinculada a prática educacional, para despertar sentimentos e 

emoções na vida do indivíduo. O educador ao contar uma história deve fazer 

questionamentos para as crianças, perguntando se gostaram da história contada 

quais foram suas personagens favoritas, desenvolver atividades relacionadas à 

mesma para que elas recontem para outros colegas, pais e pessoas da sociedade e 

que essas histórias sejam atrativas, divertidas, fantasiadas e dramatizadas em 

ambientes coloridos e descontraídos despertando o mundo imaginário. 

Na contação de histórias as crianças expressam suas emoções, alegrias, 

tristezas, caras e bocas que permitem pensar e comparar fatos fictícios com a 

realidade. Essa foi à maneira que a humanidade descobriu para expressar e 

transmitir experiências e valores necessários para o convívio social. No entanto, as 

histórias de vida se tornam interessantes para que as crianças percebam a 

importância de aprender brincando e ao lembrar-se da sua infância tenham boas 

histórias para contar. De acordo com Craidy e Kaercher: 

 

As crianças reproduzem cenas familiares e eventos que chamam sua 
atenção como festas de aniversário e cerimônias de casamento e 
dramatizam experiências vivenciadas no cotidiano (ida ao médico, compras 
ao supermercado). A TV, o cinema, o teatro, as histórias de livros ou 
revistas em quadrinhos também são estímulos para a criação de cenas. 
(CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 96).   

 

Através da reprodução as crianças refletem o mundo e descarregam suas 

emoções preocupam-se em ordenar, desenvolver e imitar o papel do adulto no 

contexto em que estão inseridas, seguindo o exemplo do professor ou de familiares. 
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Nesta fase, percebem a curiosidade em manusear o livro, têm contato direto com o 

cenário, sente-se atraídas pela caracterização de personagens, ilustrações e cores 

do livro despertando o desenvolvimento afetivo, cognitivo, intelectual e social.  

A contação de histórias tem o poder de encantar as crianças, desperta o 

encantamento pela leitura e muitos se identificam com as histórias contadas, quem é 

tímido começa a se envolver nas atividades em sala de aula. Através dos contos, as 

crianças refletem valores e constroem sua visão de mundo desenvolvendo relações 

interpessoais no meio em que vivem. Citando Bettlhem: 

Para mim este trabalho deixou claro que se as crianças fossem criadas de 
um modo que a vida fosse significativa para elas, não necessitariam ajuda 
especial. Fui confrontado com o problema de deduzir quais as experiências 
na vida infantil mais adequadas para promover sua capacidade de encontrar 
sentido na vida; dotar a vi- da, em geral, de mais significados. Com respeito 
a esta tarefa, nada é mais importante que o impacto dos pais e outros que 
cuidam da criança; em segundo lugar vem nossa herança cultural, quando 
transmitida à criança da maneira correta. Quando as crianças são novas, é 
a literatura que canaliza melhor este tipo de informação. (BETTLHEM, 2011, 
p. 4). 
 
 

A contação de histórias deve ser uma atividade prazerosa para a criança seja 

ela contada oralmente ou lendo livros. Neste sentido, as palavras e os desenhos se 

tornam fantasias e o contador precisa produzir gestos na fala, reações e expressões 

faciais e corporais que expressem medos, alegrias, tristezas, felicidade e 

curiosidade para descobrir o que acontecerá no final de cada história. A escolha do 

livro é feita pela faixa etária de cada criança para que ela possa entender e 

compreender a história com facilidade e clareza, também é importante frisar que se 

essas histórias sejam repetidas em diferentes momentos da vida da criança, porque 

a cada versão a criança consegue interpretar com mais convicção, é uma nova 

experiência para a vida do aluno. Contar histórias é momento de interação entre o 

contador e ouvinte, contar é uma arte, incentiva para o caminho imaginário, desperta 

os sentimentos e desperta novos conhecimentos, além de adquirir saberes e 

incentivar o gosto pela leitura. A contação de histórias durante muitos séculos era a 

única forma de expressar os sentimentos, e de compartilhar as suas histórias de 

vida. De acordo com Mellon: 

As fogueiras e lareiras, ao redor das quais pessoas de todas as idades se 
reúnem em busca de conforto e calor sob os lentos movimentos do sol, da 
lua e das estrelas são imagens de nossos eu interiores. Temos um local 
gerador de calor e luz dentro de nós. Ao redor dessa fonte, sentimentos, 
imagens e palavras se encontram. (MELLON, 2006, p.23).  
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O poder de despertar o dom de contar histórias está dentro de nós mesmos, 

desde pequenas as crianças já têm esse poder de recontar e criar contos cabe ao 

seu responsável mais próximo despertar o interesse para que a contação de 

histórias ganhe lugar específico na vida da criança e contribua para seu aprendizado 

e desenvolvimento. Assim, como toda arte, existem técnicas para contar histórias, 

além de tudo, é necessário ter prazer pelo que se faz. Refazer ou adaptar histórias 

do cotidiano para que as crianças se sintam envolvidas nas mesmas e que elas 

possam recontar para outras pessoas do se convívio. Através da contação de 

histórias as crianças são instigadas a aprender em cada momento da vida como 

enfrentar as dificuldades que são apresentadas as elas. 

Segundo Mellon:  

 

O mundo da imaginação, embora estável, é uma região profunda. Há nele 
constante movimento e transformação- como crianças brincando. Aos 
poucos você pode se orientar e interpretar o que acontece dentro dele. 
Pode sentir o prazer da descoberta de novas fronteiras em volta das 
potentes configurações que se adiantam e desaparecem nas profundezas 
de sono de sua imaginação e as entrelaçam com sua consciência comum. 
(MELLON, 2006, p. 245). 
 
 

A imaginação é um instrumento poderoso para a vida da criança e possibilita 

a interação entre outros indivíduos na sociedade em que vive. Os educandos viajam 

por espaços mágicos, habitados por príncipes, princesas, fadas, bruxas, reis, 

rainhas, animais falantes, gigantes enormes, coisas do outro mundo contado com 

encanto e fantasia. Essas histórias devem ser contadas de um jeito divertido, com 

utilização de fantoches, fantasias e adereços que encantem as crianças que estão 

na plateia, é interessante que os profissionais envolvam esses educandos nas 

histórias que estão sendo dramatizadas para se sentirem personagens integrantes 

no contexto narrado. 

É importante que o educador ao contar histórias deixe os educandos livres 

para manusear o livro, criar e contar suas próprias histórias, o contador deve dar 

vida aos personagens da história, mudar a postura do corpo, os tons de vozes, as 

histórias precisam ter começo, meio e fim. Além de transformar comportamentos 

instiga a imaginação e faz o indivíduo refletir sobre sua própria vida. Bettelheim 

afirma que: 
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Para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve 
entendê-la e despertar sua curiosidade. Mas enriquecer sua vida deve 
estimular-lhe a imaginação: ajuda-la a desenvolver seu intelecto e a tomar 
claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e 
aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
surgir soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve de 
uma só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade- e 
isso sem nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito a seus 
predicamentos e simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e 
no seu futuro. (BETTELHEIM, 2011, p. 5). 
 
 

Conhecer a personalidade das crianças é importante, pois irá trazer sua 

realidade para as histórias, ao mesmo tempo o educador estará trabalhado as suas 

emoções, seus medos, seus sonhos, suas alegrias e as suas dificuldades.  É na 

contação de histórias que as crianças conhecem o seu eu.  As crianças passam por 

várias fases de desenvolvimento e cada fase é importante e deve ser respeitada, 

começam a conhecer coisas novas, desenvolve novas habilidades e aprendem aos 

poucos resolver os problemas que são expostos pela sociedade. A criança busca 

significados para os acontecimentos que ela vive e se interligam nos contos de 

fadas. Ainda citando Bettlheim: 

Quando os contos de fadas estão sendo lidos para crianças em sala de aula 
ou em bibliotecas durante a hora da estória, as crianças parecem 
fascinadas. Mas com frequência elas não recebem nenhuma oportunidade 
de meditar sobre os contos ou reagir de outra forma; ou eles são amontados 
imediatamente com outra atividade, ou outra estória de um tipo diferente 
lhes é contada, o que dilui ou destrói a impressão que a estória das fadas 
criou. Falando com crianças depois de uma experiência dessas, vê-se que a 
estória poderia não lhe ter sido contada apesar do bem que possa lhe ter 
feito. Mas quando o contador dá tempo ás crianças de refletir sobre as 
estórias, para que mergulhem na atmosfera que a audição cria, e quando 
são encorajadas a falar sobre o assunto, então a conversão posterior revela 
que a estória tem muito a oferecer emocional e intelectualmente, pelo 
menos para algumas crianças. (BETTLHEIM, 2011, p. 62). 
 
 

Através das histórias que a crianças são estimuladas a aprendizagem, contar 

histórias pode transformar a vida de uma criança. Em um filme clássico ‘‘Como 

estrelas na terra’’ um professor substituto usa em uma das atividades a contação de 

história para trabalhar um déficit de aprendizagem que um garotinho tem, ele faz 

toda uma encenação, conta histórias de pessoas que sofriam com o mesmo 

problema que ele sofre, usou objetos na sala de aula. O mundo que as crianças 

descobrem através das histórias transforma atitudes e traz perspectivas de dias 

melhores para a formação das mesmas e abre caminhos para mudar a realidade. As 
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histórias também são consideradas como atividades lúdicas e uma obra de arte para 

a aprendizagem das crianças. Mellon saliente que: 

 

Qualquer esforço despendido para recontar uma grande história seguindo a 
imagem interior da história com os olhos da mente, e talvez adaptando nova 
linguagem à do original, trará à tona sua criatividade. Aprender a contar pelo 
menos uma grande história antiga verbantim com todo o coração alerta para 
seu significado, da coragem para contar futuras histórias, velhas ou novas, 
inventada por você para uma ocasião especial. (MELLON, 2006, p. 246). 
 
 

A contação de histórias é uma tradição passada de geração para geração, as 

crianças desde muito cedo ouve histórias de seus avós, pais, tios, vizinhos e 

começam a reproduzir estes contos, ficam fascinados com o que ouvem dos mais 

velhos sendo ouvintes e observadores deste contexto, essas histórias eram 

contadas em roda de conversas com parentes e vizinhos que se reuniam ao redor 

das fogueiras para ouvir os contos, era uma grande aprendizagem para os ouvintes. 

O educador precisa desenvolver tarefas que tenham significados importantes para a 

vida das crianças da Educação Infantil, para que as emoções e imaginações se 

transformem em sentimentos positivos e experiências necessárias para o futuro.  
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3 A FORMAÇÃO DE LEITORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A leitura na Educação Infantil é uma ferramenta muito importante para o 

desenvolvimento das crianças. Para despertar o interesse pela leitura é necessário 

que em casa ou na escola o adulto incentive-as com o manuseio de diferentes livros 

que contenham gravuras, sejam bem ilustrados e contenham conteúdos 

interessantes e diversificados.  Pensar nas crianças e na sua relação com os livros é 

pensar no futuro desses leitores mirins para serem adultos que tenham o hábito de 

ler para a formação de uma nova mentalidade. A escola é lugar privilegiado para a 

criança ter contato com o livro e despertar o interesse pela leitura esse é o espaço 

que deve ser lançado às bases para a formação do indivíduo. 

Contar histórias é uma atividade antiga é um dos recursos mais adequados 

para ensinar na Educação Infantil, para que esse processo aconteça o educador 

precisa desenvolver atividades relacionadas às histórias contadas para enriquecer 

seu aprendizado tanto na escola como na sociedade em que está inserido. 

Existe uma grande diferença entre ler um livro e narrar uma história, ler uma 

história para a criança é interessante porque ela vai querer saber o que está escrito, 

o educador pode começar a ler e não terminar a história, essa maneira poderá 

instigar o gosto pela leitura. Contar a mesma história de forma divertida chama muito 

mais a atenção, pelo motivo dos gestos, vozes dos personagens. Contar histórias é 

uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura auxiliando no desenvolvimento 

e aprendizagem da criança, desperta um mundo de possibilidades, raciocínio logico, 

reflexão, atenção, sensibilidade e a descoberta da própria identidade. Craidy e 

Karecher sinalizam: 

Para formar crianças que gostem de ler e viajar na leitura e literatura uma 
possibilidade de divertimento e aprendizagem precisou ter, nos adultos, 
uma relação especial com a literatura e a leitura: Precisamos gostar de ler, 
e ler com alegria, por diversão; brincando com o texto, discordando, 
desejando mudar o final da história em fim, costurando cada leitura, como 
um retalho colorido, a grande colcha de retalhos-coloridos significa que é 
nossa história de leitura. (CRAIDY e KARECHER, 2001, p.119). 

 
 

A convivência das crianças na Educação Infantil com a prática de leitura e 

escrita se dá através do conversar, falar, escutar histórias, desenhar, brincar 

escrever e ler atribuindo sentido ao aprendizado. A criança que em seu convívio tem 

oportunidade de folhear livros, revistas, jornais, ouve histórias e brinca de escrever, 

mesmo que não seja alfabetizada ela já faz parte de um mundo letrado. Apenas para 
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ter noção das ideias de linguagem definidas por Piaget e por Vygotsky, e por sua 

importância, é que se estabelecem esses paralelos e, mesmo evidenciando algumas 

diferenças, pode-se inferir que eles próprios concordariam com a necessidade de 

estimular a leitura e a escrita nas crianças com amplas possibilidades de acesso à 

cultura letrada. (CARDOSO E EDNIR, 2002, p. 334). 

A criança é capaz de desenvolver um comportamento letrado no processo de 

ensino aprendizagem, utilizando recursos para desenvolver e possibilitar aos 

educandos o convívio diário com textos de qualidade que transmite ao leitor o prazer 

pela leitura. É importante contar histórias para as crianças para instigar as emoções, 

desenvolver a imaginação, a criatividade, o raciocínio lógico, ser crítico e despertar o 

gosto pela leitura, esse é o papel fundamental do contador. É papel do educador 

incentivar na criança a importância da leitura e a contribuição que as histórias 

trazem para a vida desses educandos e que eles tenham interesses para serem 

futuros leitores. O gosto pela leitura é um dos desafios para os educadores por que 

os livros estão sendo deixados e lado e as histórias esquecidas. Considerando o que 

dizem Craidy e Karecher: 

Equivale dizer que tornar um livro parte integrante do dia a dia das nossas 
crianças é o primeiro passo para iniciarmos o processo de sua formação 
como leitores como sendo pessoas que leiam, com fluência e frequência, 
mas também por prazer, por desejo próprio. É igualmente importante frisar 
que, quando me refiro á leitura, estou concebendo a como um processo 
amplo de construção de sentidos, que não se reduz apenas ao domínio da 
palavra escrita, mas que, fundamentalmente abrange as diversas 
linguagens que fazem parte do dia a dia da Educação Infantil. (CRAIDY e 
KARECHER, 2001, p. 127). 
 
 

Formar crianças leitoras é uma tarefa que deve ser iniciada desde cedo, para 

que elas se tornem futuramente indivíduos que leiam por prazer e por gosto, e não 

por obrigação. Na era digital, as crianças são facilmente distraídas e curiosas com 

essas tecnologias. Que podem, ao mesmo tempo contribuir e também atrapalhar as 

crianças a terem um hábito pela leitura, crianças que são incentivadas a terem 

contato com os livros desde pequenas, não serão facilmente distraídas pelas 

tecnologias. 

Incentivar as crianças a ler na primeira fase da vida é um dever da família, por 

que é o primeiro contato que elas têm, porque a criança aprende através da 

interação que tem como os adultos. Se a criança tem uma mãe, pai ou irmão leitor 

que tem sempre contatos com os livros, ela passará a seguir os exemplos que tem 
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dentro de casa. A leitura tem grandes contribuições para o desenvolvimento estimula 

a imaginação e a criatividade, melhora a pronúncia, a comunicação com outras 

crianças entre tantos outros benefícios. Segundo Vygotsky: 

O problema da relação entre desenvolvimento e aprendizagem, para 
Vygotsky, era, em primeiro lugar, um problema teórico. Uma vez que na sua 
teoria, a educação estava muito ligada ao desenvolvimento e que este 
ocorre no meio sociocultural real, suas análises recaem, diretamente, sobre 
a educação escolar. (VYGOTSKY, 2010, p. 30). 
 

Mas incentiva as crianças a terem um hábito pela leitura não é só entregar um 

livro ou sou ler e pronto, é preciso ter técnica e gostar de ler também, escolher os 

tipos de livros para cada etapa da vida da criança é importante. Um livro só 

contendo textos sem nenhum tipo de ilustração não vai conseguir prender a atenção 

delas e os livros são divididos por categorias.  A criança que tem um contato com o 

livro é fundamental mesmo que elas ainda não saibam decodificar as palavras, mas 

aos poucos elas acabam percebendo que esse “objeto” o livro, faz parte da sua vida 

e que é fundamental para o seu desenvolvimento. Os autores salientam que: 

 

Nessa fase os com grandes ilustrações que ocupam a maior parte das 
páginas que contam a história permitindo que as crianças pequenas 
recontem a história sem um auxílio de um adulto, são importante e 
favorecem a autonomia da criança frente ao livro. (CRAIDY e KARECHER, 
2001, p. 84). 

 
 

Nessa idade os livros que chame a atenção das crianças devem ser coloridos, 

imagens grandes, de fácil manuseio, livros 3D são ótimos, livros de pano, de 

borracha, alguns livros são caros, mas algumas escolas já possuem esses livros. 

Entregar lápis e giz de cera para que elas possam riscar os livros se torna 

fundamental, elas associam que o lápis é para ser usado nos livros, e aos poucos 

faz do livro sua preferência, inicialmente como um objeto, o livro vai ganhando 

significado para elas. 

Algumas crianças com dois anos já dominam boa parte da linguagem, já 

conhecem as cores, os animais, os transportes, os objetos e mantém uma 

comunicação bem afetiva com as pessoas que a cercam. As atividades que 

envolvem a leitura e a escrita são importantes e que as mesmas sejam 

desenvolvidas de maneira lúdica incentivando a ato de ler e escrever como processo 

de ensino e aprendizagem. 
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4 METODOLOGIA 

 

Toda investigação científica tem um ponto de partida, o pesquisador busca 

evidências da realidade para a resolução do problema. O investigador tem o 

compromisso de buscar conhecimento sobre o objeto de pesquisa, revelando os 

métodos e técnicas utilizados no campo pesquisado para alcançar o objetivo 

desejado. Este artigo tem como objetivo a pesquisa qualitativa que busca 

significados na qualidade do ensino baseado em uma realidade que não pode ser 

quantitativo. Bibliográfica, pois tem um contato maior com o que já foi publicado 

sobre o ambiente pesquisado. Também foi utilizada a pesquisa de campo que nos 

leva a ter uma experiência com o real, a descritiva ou exploratória foi utilizada para 

fazer uma análise minuciosa sobre o tema pesquisado. Realizou-se também a 

entrevista não estruturada que permite o entrevistador desenvolver com liberdade 

uma conversa sobre o tema investigado, e a observação participante artificial 

quando o pesquisador tem contato direto com o ambiente de pesquisa se 

envolvendo nas atividades desenvolvidas.  

Neste artigo foi utilizada a pesquisa qualitativa que responde as questões 

muito particulares. Ela se preocupa nas ciências sociais, com nível de realidade que 

não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 22). A pesquisa 

bibliográfica que tem como objetivo um contato maior com o que já foi publicado e 

conhece novos olhares, nas diversas áreas do conhecimento. Permitindo as 

pesquisadoras buscar em outras fontes tudo aquilo que já foi publicado, escrito, 

fotografado e filmado sobre o tema de pesquisa. De acordo com os autores: 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundária, abrange toda bibliografia 
já tornada publica em relação ao tema de estudo, desde publicações 
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
material cartográfico etc..;, até meios de comunicação orais: rádio, 
gravações em fita magnéticas e audiovisuais: Filmes e Televisão. Sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências 
seguidas de debates que tenham sido transcrito por alguma forma, que 
publicadas, que gravadas. (LAKATOS e MARCONE, 2007, p. 185). 
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No entanto, a pesquisa de campo foi escolhida porque permite uma 

experiência com o real e obter coletas de dados nas observações no campo 

pesquisado. Além de analisar o que acontece no ambiente de pesquisa permite 

interpretar o que é visto pelo pesquisador no cenário em que está sendo observado.  

Segundo Lakatos e Marcone, (2007,p. 186). Pesquisa de campo é aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 

comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.  A 

pesquisa descritiva é escolhida e mais adequada para o tema de pesquisa do 

presente trabalho, que é a contação de histórias. Com o objetivo de pesquisar, 

analisar, interpretar, observar e aproximar o pesquisador do local pesquisado 

permitindo a convivência com o corpo docente e a familiaridade com atividades 

desenvolvidas no ambiente investigado. Gil esclarece que: 

As pesquisas descritivas são, juntamente com exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuação prática. As etapas da pesquisa são as entrevistas não a pesquisa 
exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias...De todos os tipos de pesquisa, estas são as 
que apresentam menor rigidez no planejamento. Pesquisas exploratórias 
são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visões gerais, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 
especialmente quando o tema escolhido é estruturado, observação 
participante artificial, análise de documentos. (GIL, 2008, P. 27-28). 
 
 

A entrevista foi escolhida por ser um instrumento que obtém informações, 

para conseguir dados é bem proveitoso para chegar ao objetivo que se pretende. 

Segundo Lakatos e Marcone, (2007, p. 199) “A entrevista não estruturada o 

entrevistador tem a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção 

que considere adequada”. Essa entrevista permite o pesquisador através de uma 

conversa guiada investigar fatos e descobrir informações importantes para conseguir 

dados com foco no objetivo pesquisado. 

 

A técnica de observação não estruturada ou assistemática, também 
denominada espontânea, informal, ordinária, simples, livre, ocasional e 
acidental, consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 
pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas. 
(LAKATOS e MARCONE, 2007, p. 194). 
 

 
Na observação participante pretendemos nos integrar, ficar perto e vivenciar 

as atividades desenvolvidas. Permite o pesquisador estar inserido no ambiente 
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investigado e participar de todas as atividades do grupo deixando-se confundir com 

eles, através desta observação o pesquisador torna-se membro do local de pesquisa 

fica conhecido como componente do corpo docente da escola. Ainda de acordo com 

Lakatos e Marcone: 

  

A observação participante consiste na participação do real do pesquisador 
com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com 
ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e 
participar das atividades normais deles. (LAKATOS e MARCONE, 2007, p. 
196). 
 
 

O objetivo na pesquisa foi analisar e observar como a contação de histórias 

estava sendo aplicada pelos professores para crianças na Educação Infantil e se 

contribuiu para o aprendizado dos educandos. A contação de histórias é uma 

atividade fundamental para o desenvolvimento e o processo de ensino-

aprendizagem na Educação Infantil, pois estimula a formação do indivíduo 

permitindo o uso da imaginação e criatividade levando a criança a pensar e 

comparar fatos fictícios com o mundo real. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A pesquisa foi aplicada na Creche Anita Meneses dos Santos que fica situada 

na Avenida Ceziano Alves de Macedo, município de Serrolândia-Ba, com o intuito de 

observar a contação de história na Educação Infantil e qual a sua importância para a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos. Surgiu a inquietação de 

pesquisar sobre as maneiras que seriam utilizadas pelos professores no momento 

da contação de histórias. Através das observações entrevistas feitas no local de 

pesquisa perceberam-se alguns métodos e técnicas que eram utilizados pelos 

educadores como utilização de fantoches, caracterização de personagens, 

ornamentação do cenário, histórias dramatizadas, encenadas, dinâmicas e de fácil 

entendimento para as crianças.  

Além de observar as técnicas e métodos, observou-se a importância que a 

contação de histórias tem para o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos 

incentivando e despertando a criatividade, a imaginação, o raciocínio lógico, o prazer 

pela leitura e o gosto de aprender brincando. 

É importante lembrar que a função de um relatório não é aliciar o leitor, mas 
demonstrar as evidências a que se chegou através da pesquisa. Portanto, 
na seleção do material a ser apresentado (e terá de haver uma seleção), o 
pesquisador não pode ser dirigido pelo desejo natural de ver confirmadas 
suas previsões à custa de dados que as refutam. Todos os dados 
pertinentes e significativos devem ser apresentados, e se algum resultado 
for inconclusivo tem de ser apontado. (LAKATOS e MARCONI, 2007, p. 
231). 
 
 

Essas observações foram realizadas em variadas datas entre os meses de 

fevereiro a abril do corrente ano. No dia 15/02/2019 onde foi observado o 

comportamento das crianças ao ouvir histórias com as técnicas que as educadoras 

utilizavam para chamar a atenção e o que seria importante para o ensino 

aprendizagem dos educandos. Segundo a fala das professoras “É importante 

trabalhar com essa ferramenta na Educação Infantil para despertar a imaginação, 

intepretação e a criatividade aprendendo em cada momento da vida viajando no 

mundo maravilhoso da fantasia”.  

Observou-se que no dia 22/02/2019 a contação de histórias foi realizada com 

os professores que se reuniram com seus alunos no momento reservado para a 

contação, que foi realizada pelos educadores. Os mesmos utilizavam livros bem 

ilustrados, dramatizações, personagens caracterizados, fantoches e um cenário bem 
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organizado com o tema da história, as crianças ficavam fascinadas com o que 

estava sendo encenado. Os educadores enfatizam que a contação de histórias é um 

instrumento no qual a criança aprende brincando. Foi relatado pelos educadores que 

“Na contação de histórias as crianças conseguem socializar com os colegas e 

aumenta o repertório de palavras, trabalham as emoções, a área da linguagem e os 

sentimentos dos educandos”.  

No dia 15/03/2019 as educadoras narraram a história utilizando instrumento 

de corda, com músicas infantis para animar a contação de histórias. O momento foi 

bem descontraído, as crianças ficaram envolvidas com o conto que estava sendo 

encenado e com as personagens que surpreendia as crianças todo momento em 

que apareciam no cenário. Uma das educadoras salientou a importância de resgatar 

as histórias antigas para não se perca a essência do que era contado antigamente. 

De acordo com Bettelhem: 

 

Para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-
la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve 
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 
claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e 
aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções para os problemas que a perturbam. (BETTELHEM, 2002, 
p. 5). 
 
 

No dia 29/03/2019 foi utilizado instrumento de corda para animação da 

criançada enquanto era organizado o cenário, a história foi encenada pelas 

educadoras utilizando uma televisão produzida com caixa de papelão e gravuras 

ilustrando as imagens transmitidas pelo aparelho. A história encenada foi dos 07 

cabritinhos falando da desobediência dos cabritinhos que abriram a porta para 

estranhos que a mamãe tinha proibido. As crianças ficaram curiosas para descobrir 

o que iria acontecer no final de cada história e também são instigadas a interpretar e 

recontar o que foi ouvido. Observa-se que a todo o momento as crianças repetem os 

gestos que as contadoras de história fazem, a maneira utilizada conseguiu chamar a 

atenção de todas as crianças. Segundo relato de uma professora: “É interessante 

que seja resgatado às histórias antigas dos livros clássicos porque hoje utiliza 

muitos livros emborrachados e 3D”. 

No dia 05/04/2019 a contação de história foi sobre os 03 porquinhos, foram 

produzidos pelas educadoras os cenários bem chamativos. As professoras que 

estavam contado histórias, se caracterizaram de acordo com as personagens 
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presentes na história, durante as conotação de história todas as crianças ficam 

empolgadas para ouvir e ver a encenação da história. Percebeu-se a interação que 

as crianças tiveram e a maneira como que elas demostram seus sentimentos 

durante a contação e as técnicas utilizadas conseguiram prender a atenção das 

crianças. A professora falou que a contação de histórias tem o objetivo de despertar 

nas crianças a curiosidade, não ficar acomodado com situações de desconforto, 

fazer as atividades com entusiasmo, aumentar o vocabulário de palavras, 

desenvolve habilidades cognitivas, afetivas, emocionais que serve de lições para a 

vida no contexto social.  

Foi realizada a observação não estruturada participante, na qual o observado 

e o observador ficam mais à vontade para coletar dados importantes para a 

pesquisa. Sobre o método de observação, Lakatos e Marconi saliente em que: 

 

O observador participante enfrenta grandes dificuldades para manterá 
objetividade, pelo fato de exercer influência no grupo, ser influenciado por 
antipatias ou simpatias pessoais, e pelo choque do quadro de referência 
entre observador e observado. O objetivo inicial seria ganhar confiança do 
grupo, fazer os indivíduos compreenderem a importância da investigação, 
sem ocultar o seu objetivo ou missão, mas, em certas circunstâncias, há 
mais vantagem no anonimato. (LAKATOS e MARCONI, 2007, p. 192).  
 
 

As professoras relataram que a contação de história é um instrumento 

importante para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, pelas histórias 

as crianças aprendem lições de vida, aprendem a interpretar, através da história de 

chapeuzinho vermelho eles aprendem que não podem falar com estranhos e 

aprendem a deixar de ser preguiçosos. 

Ao observar como acontece a contação de histórias na Educação infantil e os 

efeitos no processo de ensino aprendizagem, percebe-se a importância destes 

contos para o desenvolvimento das crianças de 06 meses a 04 anos de idade na 

Creche Anita Meneses dos Santos. Através das entrevistas não estruturadas no 

momento de conversas com os educadores entende-se que a contação de histórias 

faz parte da rotina diária da sala de aula e que cada história tem um objetivo a ser 

alcançado, percebendo comportamentos, sentimentos, emoções, medos, alegrias e 

timidez, além de ser uma atividade prazerosa de se fazer tem que ser feita com 

amor e dedicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho contribuiu para a valorização da contação de histórias na sala 

de aula, instigando a imaginação e criatividade das crianças, proporcionando um 

maior desenvolvimento e aprendizagem em todos os aspectos: cognitivo, físico e 

psicológico. A contação de histórias na Educação Infantil é uma ferramenta 

importante para as crianças da Creche Anita Meneses dos Santos, pois estimula a 

imaginação, a criatividade e o desenvolvimento. É o momento em que as crianças 

são instigadas a aprender em cada momento da vida a desenvolver habilidades, e 

que, ao lembrar-se da sua infância tenha lindas histórias para contar. Com essa 

pesquisa pretendeu-se alcançar os seguintes objetivos: Analisar os métodos 

utilizados pelos professores na contação de histórias na Educação Infantil os 

educadores utilizam vários caminhos para chegar o objetivo desejado como 

ornamentação do cenário, caracterização dos personagens, histórias lúdicas e de 

fácil entendimento, fantoches, máscaras entre outros.  

  Analisar a importância da contação de histórias para o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças, com relação à prática pedagógica, enfatizou-se que as 

crianças aprendem brincando e viajam no mundo da imaginação através das 

histórias contadas, elas criam contos com personagens fictícios e imaginários 

trazendo para o contexto em que estão inseridas. Observar as técnicas utilizadas 

pelos professores na Creche Anita Meneses dos Santos, os educadores utilizam 

diferentes técnicas para contar histórias, como ambiente organizado, histórias 

dinâmicas, com objetos confeccionados pelos educadores que chame a atenção das 

crianças. Existem diferentes maneiras de contar histórias na Educação Infantil, 

essas histórias podem ser contadas oralmente ou lendo livros, narradas, encenadas, 

dramatizadas e utilizando imagens ilustrativas. Identificar a importância da leitura na 

formação da criança, a contação de histórias é uma ferramenta importante para 

incentivar o gosto pela leitura na Educação Infantil, interpretar e descobrir o prazer 

de aprender brincando.  

Foi utilizada a pesquisa qualitativa que busca significados na qualidade do 

ensino baseado em uma realidade que não pode ser quantitativo. Utilizou-se 

também a pesquisa bibliográfica, este tipo de pesquisa é para ter um contato maior 

com aquilo que já foi publicado sobre o tema, e na pesquisa de campo, o 

pesquisador tem uma experiência com o real e consegue obter dados através das 
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observações com o campo pesquisado. A pesquisa descritiva serve para aproximar 

o pesquisador do tema investigado tem o objetivo de desenvolver, esclarecer e 

modificar ideias e conceitos sobre a investigação.  

A entrevista não estruturada tem como objetivo obter informações através de 

conversa guiada tendo liberdade de desenvolver ações a partir os dados coletados. 

Na observação não estruturada participante, o pesquisador se envolve nas 

atividades desenvolvidas no local pesquisado ficando mais perto da realidade do 

que está sendo investigado. De que maneira os professores da Creche Anita 

Meneses trabalham a contação de histórias na Educação Infantil? Os professores 

utilizam várias técnicas e métodos para contar histórias com dinâmicas e atividades 

lúdicas e prazerosas que envolvem as crianças, desenvolvendo o senso crítico, a 

criatividade, a imaginação e a interpretação para enfrentar problemas no contexto 

social. Através do que foi pesquisado, percebe-se que a contação de histórias tem o 

poder de encantar as crianças, despertar o prazer pela leitura, à imaginação, a 

criatividade, aumenta o repertório de palavras, a interpretação, a socialização com 

outras crianças e contribui para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e emocional. 
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