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RESUMO 
 
O presente trabalho discorre sobre as contribuições da contação de histórias na vida 
das crianças e o papel daquele que se dispõe a conta - la. Mostra a origem do 
surgimento da literatura infantil e o seu nascimento com o reconhecimento da 
infância que percebe a importância da educação. E com o decorrer de algum tempo 
a percepção da necessidade de apresentar uma literatura especifica para essas 
crianças. Apresenta ainda qual o papel e o destaque desta atividade no contexto 
educativo considerando o que proporciona àqueles que as ouvem. Nas abordagens 
das emoções apresenta descrição dos momentos de prazer e enfoca as 
contribuições importantes para o desenvolvimento cognitivo de quem as ouve. 
Apontará alguns aspectos em que a contação de história envolve os ouvintes e 
também procedimentos necessários que os contadores devem se apropriar referente 
a técnicas e a seriedade deste trabalho, pois terá grande influência em seus 
ouvintes. Para mensurar o quanto este conteúdo é essencial na educação de 
crianças foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa com a coleta de dados através de 
questionário respondido por alunos e professores do Ensino Fundamental de uma 
escola da rede nacional no município de Londrina para confirmar os dados 
bibliográficos. Os resultados demonstram o que já foi confirmado pelos autores que 
as crianças se encantam ao ouvir histórias e estas trazem sentimentos e benefícios 
e para os professores foi possível evidenciar que eles entendem a importância da 
história e reconhecem o preparo que deve haver para quem se propõe a contá – lá. 
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INTRODUÇÃO  

 

Contar histórias é uma arte encontrada nas mais diversas nações, sendo que 

historicamente, a função social do conto representou diferentes papéis de acordo 

com a cultura e as características destas sociedades. 

Com a reformulação da Literatura Infantil voltada para a criança e agora 

respeitando suas especificidades e necessidades os contadores de histórias serão 

importantes na disseminação dessas literaturas, pois irão apresentar as crianças 

com os mais diversos e adequados recursos para apresenta – las. Salienta 

Abramovich (1991) que essa arte é utilizada em vários locais e que todas as 

pessoas se encantam com sua existência, pois exerce uma forte influência na 

formação da criança. Pensando nesta influencia na qual a contação de história tem, 

devemos citar que aquele que se propõe a contar deve ter intencionalidade e se 

preparar para que a história seja condizente ao seu público, sobre isso aponta 

Salem (1970) a respeito da história que quando bem planejada pode atingir as mais 

diversas emoções e sentimentos dos seus ouvintes. 

 

Chegaram ao seu coração e à sua mente, na medida exata do seu 
entendimento, de sua capacidade emocional, porque continham esse 
elemento que a fascinava, despertava o seu interesse e curiosidade, isto é, 
o encantamento, o fantástico, o maravilhoso, o faz de conta. (p.37). 

 

A relação do contar histórias com a criança é forte, pois proporciona 

conhecimentos de largas abrangências permitindo que a criança tenha durante a 

história momentos agradáveis e de prazer. O contar uma história pode divertir, 

estimular a imaginação, permitir uma auto – identificação enfim, isto dentre muitos 

outros objetivos a contação pode alcançar e oferecer as crianças. 

Este trabalho partiu de nossa curiosidade em saber mais sobre esse universo 

da contação de história e quais suas influências na vida de uma criança.  Algumas 

questões nos incomodavam saber para desvelar: Qual importância o contador tem 

neste processo educativo? O reconhecimento da relevância que tem seu papel ao 

transmitir uma história e ainda se percebe o efeito que irá provocar na criança? E o 

teor lúdico que está inserido nesta ação como fator de importância, na busca da 

realidade social da criança? 
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Essas e outras questões nortearam o presente trabalho o qual pode servir de 

instrumento para conscientizar sobre a importância desta temática às pessoas que 

utilizam desta técnica para apresentar às crianças as diversas histórias.  

 A presente pesquisa foi organizada em quatro sessões, sendo que na 

primeira, apresentamos o histórico do surgimento da literatura e suas contribuições 

com o nascimento das histórias voltadas para as crianças. Em decorrência disto, 

discutiremos a importância da técnica e dos diferentes métodos para contar uma boa 

história e finalizaremos esta primeira parte, apontado o papel do contador neste 

processo, explicitando suas funções e suas atribuições. 

Em seguida, citaremos a importância das histórias e como seu surgimento 

exercem influências sobre as crianças. Estabeleceremos uma classificação, tendo o 

suporte teórico de diversos autores, apontando as características e tipos de histórias 

condizentes para cada faixa etária. 

Na terceira sessão, apresentaremos a metodologia utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa. E por último, na quarta sessão, os resultados e 

discussões dos questionários realizados com alunos e professores de séries inicias. 

Diante do exposto, conduzimos à elucidação do proposto traçando os 

seguintes objetivos para o presente estudo: 

 
 

Objetivo Geral 

- Conhecer como ocorre a contação de histórias na realidade investigada e sua 

influência na formação da criança. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar técnicas e metodologias utilizadas pelos contadores de histórias no 

cerne das salas de aula; 

- Refletir sobre o papel frente à atividade de contação de histórias, percebendo a 

trajetória histórica da literatura infantil. 
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1. A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL 
 
 

 
Tendo em vista a valorização da educação da criança e a busca para 

alcançar uma formação na sua totalidade convém entendermos a literatura infantil 

e para tanto se faz necessário fazer um resgate no passado para compreendermos 

como se originou e perceber como está posto hoje. Antunes (1991), em seu livro 

aponta a ausência da infância e de uma literatura específica para esta fase e 

existência de um período contrário do nascimento da literatura infantil antes do 

reconhecimento da criança como um ser diferente do adulto.  

Partindo destes pressupostos, nos conduziremos a um breve relato histórico 

da constituição de um conceito e qual papel da criança na sociedade atual 

considerada moderna, na transição do século XVII para o XVIII. 

 O sentimento e valorização atribuídos à infância nem sempre foram como 

hoje. A criança era considerada como adulto em miniatura, recebendo cuidados 

que não era pertinente a sua idade. De acordo com Áries (1981, p.128), “as 

crianças eram desenhadas como adultos em escala menor, com músculos e 

feições de adulto”. Pois as crianças participavam das atividades dos adultos sem 

nenhuma diferenciação, estavam presente em tudo que era relevante apenas ao 

adulto, não recebiam uma atenção particular e havia alta taxa de mortalidade 

infantil, pela falta de cuidado especial. No que se refere a isto, Zilberman (2003) 

afirma com base em Ritcher: 

 
Na sociedade antiga, não havia a “infância”: nenhum espaço separado do 
“mundo adulto.” As crianças trabalhavam e viviam com os adultos, 
testemunhavam os processos naturais da existência (nascimento, 
doença, morte), participavam junto dele da vida pública (política), nas 
festas, guerras, audiência, execuções, etc., tendo assim o seu lugar 
assegurado nas tradições culturais comuns: na narração de histórias, nos 
contos, nos jogos. (RITCHER, apud ZILBERMAN, 2003, p. 36 - GRIFOS 
DO AUTOR). 

 
 

Partindo desta informação, de não haver uma atenção voltada à criança, 

também não foi pensado numa literatura voltada para suas especificidades e 

particularidades, ou seja, as crianças compartilhavam da mesma literatura que os 

adultos pelo fato de não ser considerada ou existir “infância”.  

 Como já citamos a transição dos séculos XVII e XVIII no contexto de um 

mundo moderno, também houve mudanças deste quadro, com a ascensão da 
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família burguesa e uma reorganização no modelo de família, onde a criança passa 

a ser reconhecida e valorizada, gerando modificações familiares e o pensamento 

sobre criança, como nos afirma o autor:  

 

Começa a ser considerado um ser diferente do adulto, com necessidades e 
características próprias, pelo que deveria diferenciar-se da vida dos mais 
velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida 
adulta. (CUNHA, 1991, p.22) 
 
 

 É neste contexto que a literatura infantil vai surgir, por volta do século XVIII 

com o reconhecimento da infância e a necessidade de uma literatura diferenciada 

que beneficiasse as crianças no âmbito escolar, como mudança de mentalidade 

social, vide o que afiança estes autores: 

 
Um quarto sinal era a identificação das crianças como um grupo de status 
especial, distinto dos adultos, com suas instituições especiais próprias, 
como as escolas, e seus próprios circuitos de informação, dos quais os 
adultos tentaram excluir, de modo crescente, o conhecimento sobre sexo 
e morte. (STONE, apud ZILBERMAN, 2003, p. 38). 

 
 
 

Nesta instância já percebemos uma grande mudança que se somaram ao 

período de industrialização, no papel da mulher e no pensamento daquela 

sociedade. 

A fase da nova constituição familiar também é abordada por Cunha (1991) 

que aponta claramente neste fragmento a divisão destas fases e a afetividade 

dedicada à criança, e assegura: 

 
Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma 
consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era 
concebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como um 
espaço separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos mesmos 
eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A nova 
valorização da infância gerou maior união familiar, mas igualmente os 
meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e manipulação 
de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e 
reformada a segunda, são convocadas para cumprir esta missão (CUNHA, 
apud ZILBERMAM, 2003, p 23).  
 

 
Como percebemos, através dos referenciais teóricos citados, com o 

desabrochar do sentimento de infância, a literatura que antes era pensada e 

escrita para o adulto,surgem novas preocupações e formas de se apropriar de 

textos infantis que respeitassem as particularidades da criança. Esta 
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transformação foi pensada pela escola, que juntamente com este processo de 

mudança passa a se preocupar com o educar das crianças, desencadeando um 

processo de reforma educacional. A escola constitui uma das responsáveis pelo 

nascimento da literatura infantil.  

Conforme Zilbemam (2003), a Literatura Infantil que foi reformulada 

juntamente com a escola, são convocadas para cumprir essa missão. E afirma que 

as primeiras produções infantis foram no final do século XVII e durante o século 

XVIII, através de grande preocupação da escola em fornecer às crianças essa 

nova literatura tendo ligação entre instituição e gênero literário, considerando isto, 

os primeiros textos foram escritos por pedagogos e professores clássicos. 

Corroborando com isto, Cunha (1991) assegura: 

 

                            Fica evidenciada a estreita ligação da literatura infantil com a pedagogia, 
quando vemos, em toda a Europa, a importância que assumem os 
grandes educadores da época, na criação de uma literatura para 
crianças e jovens. Suas intenções eram fundamentalmente formativas e 
informativas, até enciclopédicas. Bons exemplos disso são as obras de 
Comenius, Basedow, Campe, Fénélon, entre outros (1991, p.23). 

 
 

Como vimos, a literatura infantil será o inicio para uma formação e por parte 

dos educadores outras valorizações começam a ser estabelecidas até mesmo 

como formação mental. Nos apontamentos de Coelho (1991), afirma sobre a 

necessidade de valorizar a literatura infantil, como abertura de uma melhor 

formação voltada para a criança em novos conceitos de vida, observe esta 

afirmativa:  

 

                           Dentro desse processo inovador, a criança é descoberta como um ser que 
precisava de cuidados específicos para a sua formação humanística, 
cívica, espiritual, ética e intelectual. E os novos conceitos de Vida, 
Educação e Cultura abrem caminhos para os novos e ainda tateantes 
procedimentos na área pedagógica e na literária. Pode-se dizer que é 
nesse momento que a criança entra com um valor a ser levado em 
consideração no processo social e no contexto humano. (...) Nos rastros 
dessa descoberta da criança surge também a preocupação com a 
literatura que lhe serviria para a leitura, isto é,para a sua informação sobre 
os mais diferentes conhecimentos e para a formação de sua mente e 
personalidade.(COELHO, p.139). 

 

Percebemos então que o contexto histórico e as novas conceituações sobre a 

criança e a infância promoveram transformações no entendimento da formação 

das mesmas e com o conteúdo dos materiais produzidos. 
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No decorrer do surgimento da literatura infantil, as produções e os materiais 

foram se adequando as crianças. Desta forma, então, observam-se duas 

tendências e modificações de obras já existentes. Cunha (1991, p. 23) destaca que 

nos “clássicos fizeram-se adaptações; do folclore, houve apropriação dos contos 

de fadas, que até então não eram voltados aos pequenos”. 

Quanto às adaptações efetuadas, e de acordo com Coelho (1991) “a verdade 

é que as tradições e adaptações torcem a seu bel prazer a “moral’ dessas fábulas, 

a ponto de as tornarem o oposto do que pretendia o autor, originalmente” (p.107). 

Para tanto se torna necessário uma organização literária. 

A literatura infantil foi se tornando universal ao mesmo tempo em que foram 

surgindo vários representantes que assumiram a escrita infantil e propuseram 

diferentes obras. Entre eles os autores mais importantes, podemos citar: Andersen, 

Carlo Colodi, Amicis, Lewis Carroll, J.M.Barrie, Marki Twain, Charles Dickens, 

Ferenc Molnar. Estes autores difundiram uma divulgação da literatura infantil por 

muitos países e o Brasil não se eximiu desta nova realidade. 

 No Brasil, não sendo diferente, teve a literatura infantil voltado a obras 

pedagógicas, sendo estas adaptações de produções portuguesas. Neste país a 

verdadeira literatura infantil brasileira foi representada por Monteiro Lobato que 

introduziu uma essência que a literatura infantil precisava em seu surgimento. 

Inseriu uma série de inovações com suas obras utilizando humor para criticar as 

situações políticas e sociais, sendo então Monteiro Lobato nacionalista. 

 Nesta transição de formas literárias Monteiro Lobato, empreende suas 

historias que passam por enorme aceitação. No que se refere a isto, Coelho (1995) 

então, nos assegura: 

 

                         Foi em pleno período de confronto entre tradicional (formas já 
desgastadas do Romantismo? Realismo) e o moderno 
(representado pelo modernismo de 22) e Monteiro Lobato inicia a 
invenção literária que cria o verdadeiro espaço da literatura infantil 
no Brasil. (p.57). 

 
 
 Estes contextos literários procederam então à propagação no Brasil da 

literatura infantil e seus meios como recurso pedagógico dentro das escolas.  

 Sendo assim, a valorização da criança e o seu reconhecimento vão tomando 

mais posicionamento perante a sociedade, elas passam a ter mais importância.  
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E a literatura infantil vai caminhando para atender essas crianças que precisam 

de uma literatura especifica para sua formação.  

 A introdução desta literatura no ambiente escolar exigiu dos atuais 

educadores componentes que lhes capacitassem como contadores de história 

que abordaremos no tópico a seguir. 

 
 
1.1 As Diferentes Formas de Contar Histórias 
 
 

A história infantil infiltrada dentro da escola precisa ser entendida como meio 

pedagógico e para tanto se faz indispensável uma responsabilidade por parte dos 

professores para que não aborde a leitura de uma historia tão simplesmente, mas 

com objetivo para compor a formação da criança. 

Não se conta uma boa história sem antes haver um preparo prévio para tal 

tarefa. Desta forma se faz necessário estudar o que vai contar e mais do que isso é 

escolher a forma como essa história chegará à criança. Para ressaltar este fato, eis 

como se pronuncia Coelho (2001) “estudar a história é ainda escolher a melhor 

forma ou o recurso mais adequado de apresentá-la” (p.31). 

Tahan (1957) relata que cada história pode se desenvolver uma apresentação 

diferenciada dando riqueza e tornando esta mais viva, mais rica e interessante, 

podendo de forma criativa cativar a criança já no primeiro contato chamando sua 

atenção. 

 Para Tahan (1957), “a apresentação da história pode ser feita de várias 

formas, de acordo com os artifícios ou recursos empregados pelo narrador”. (p.126). 

Assim as histórias não têm um único jeito para se narrar, mas pode e deve ser 

contada utilizando vários recursos e artifícios para que chame mais a atenção de 

seu expectador. Dentre esses recursos, Tahan (1957, p.126) apresenta alguma 

delas: 

 

 

 

História em meiguice; 
História em simples narrativa; 
História lida; 
História com interferência; 
História com gravura; 
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História com cantos; 
História com mágicas; 
História semidramatizada; 
História com sombrinhas; 
História com flanelógrafo; 
História em teatrinhos de varas; 
História desenhada; 
História em colaboração; 
Histórias com ruídos e vozes; 
Histórias com jogos e problemas; 
Histórias com marionetes; 
História em quadrinhos. 

 
 

A autora Tahan (1957) abriu as portas para mais recursos a serem 

explorados na contação de história não permitindo que apenas essas sejam forma a 

ser narrada, mas que use de criatividade e boa vontade para apresentar uma bela 

história. Segundo esta autora a razão e o recurso utilizado na contação fazem toda 

diferença e adverte:  

 

A razão é simples. Nem sempre a história é narrada. Em certos casos 
a história infantil poderá ser dramatizada (teatro infantil, teatro de 
fantoches, teatro de marionetes); semidramatizada (sombrinhas, 
flanelógrafo); filmada (cinema, desenhos animados);lida ou 
declamada; sugerida (história desenhada); sem legenda (história 
muda); com colaboração; com interferências de personagens, etc. 
(p.12). 

 
 O contador organizado e amparado por diversos recursos que pode 

enriquecer sua história, mas cada narrador deve saber indicar qual o melhor recurso 

a ser escolhido para aquela história. Segundo Coelho (2001) “[...] cada apresentação 

tem vantagens especiais, corresponde a determinados objetivos e saber escolher os 

recurso é fundamental.” (p.31)  

 
 Segundo Sandroni (1998), as opções da narrativa “são contadas histórias por 

adultos, ou pelas próprias crianças, utilizando-se os materiais mais variados, 

dependendo da criatividade do contador ou de seu relacionamento com o público 

infantil” (p.36). O narrador pode se apropriar de todos estes recursos, para melhor 

contar uma história, mas dentre todos esses recursos, a narrativa ainda é a que 

mais trabalha e estimula a imaginação e a criatividade. 

Coelho (2001), também aponta os recursos utilizados, mas dentre todos 

estes recursos, a mais fascinante de todas é a simples narração em que o narrador 
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irá  livremente utilizar de sua voz e gestos para dar vida a história, segundo afiança 

esta  autora: 

 
A simples narrativa é a mais fascinante de todas as formas, a mais 
antiga, tradicional e autêntica expressão do contador de histórias. Não 
requer nenhum acessório e se processa por meio da voz do narrador, 
de sua postura. (COELHO, 2001, p.31). 

 
 

Sendo a palavra a matéria-prima para se contar história, o narrador deve 

levar em consideração o vocabulário, que precisa ser compatível ao público ao qual 

deseja contar, permitindo fácil entendimento para as crianças. Pensando nisso 

Tahan (1957), apresenta três maneiras de se contar uma história: 

 
História narrada na primeira pessoa: o herói principal da história é o próprio 
narrador 
História narrada na terceira pessoa: quando o narrador não figura na história, 
não tem a menor interferência no enredo e não conhece os personagens da 
história. Todos os contos como: “Era uma vez...”, “Vivia antigamente...” são 
histórias na terceira pessoa. 
História entrecruzada ou mista: quando escrita na 1ª  pessoa, o narrador não 
sendo o herói da história conhece e exerceu  alguma interferência no 
desenrolar dos episódios  que formam a história.( p.123-124). 

 
  

É necessário organizar o corpo da história, podendo a criança entender por 

completo, então uma história deve ter sempre começo, meio e fim. Coelho (2001) e 

Tahan (1957) classificam como estrutura da narrativa, os seguintes elementos: 

 

1) Introdução – formado pela parte inicial da história. (A introdução 
diz quando, onde e quem; 2) enredo – é a sucessão dos episódios, 
os conflitos que surgem e a ação dos personagens; 3) Clímax ou 
ponto culminante – surge como resultante única, e bem destacada de 
todos os eventos e conflitos que formam o enredo. E o ápice, onde o 
ouvinte muitas vezes prende a respiração, aguardando os próximos 
acontecimentos; 4) Desfecho – é o desenrolar da trama. O desenlace 
final da história. (COELHO, 2001, p.21 apud TAHAN, 1957, p.79) 
 

 
E ainda sobre a organização de contar historia, o contador tem o objetivo de 

internalizar a historia com sua realidade de vida, conforme indicam Sandroni e 

Machado (1998): 

 

A partir de histórias simples, a criança começa a reconhecer e 
interpretar sua experiência da vida real. Histórias que começam com 
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“era uma vez” e terminam com “viveram felizes para sempre” 
permitem-lhe pensar sobre coisas que podiam ser assustadoras, mas 
não são, porque ela já sabe de antemão que tudo vai acabar bem. 
(1998, p.15). 

 
 

O momento reservado para a contação de uma historia deve ser planejado 

pelo professor. Qual a criança que não gosta de ouvir uma historia? Trata-se de um 

momento especial. Por isso fazem um rebuliço. Então preparar as crianças para a 

história também é essencial, e não deve ser contada com as crianças agitadas. 

Coelho (2001) sugere uma música. Segundo a autora “Isso exerce um efeito mágico. 

Cantar, bater palmas, levantar os braços facilita a concentração dos ouvintes”. (p.54) 

Tahan (1957) denomina em primeiro momento as chamadas fórmulas 

clássicas iniciais. Em segundo momento as fórmulas clássicas conclusivas que dão 

ênfase para o que irá começar e finalizar uma história. Explicitaremos a seguir no 

que consiste estes dois momentos. 

No primeiro momento as frases iniciais citadas por Freire apud Tahan 

(1957), que os contadores de histórias preferem utilizar como: 

 

Era uma vez... 
Havia, antigamente... 
Vivia outrora... 
Havia uma vez... 
Contam que... 
Conta-se que, antigamente... 
No tempo em que os animais falavam... 
No tempo de Dante... 
Antigamente, quando Adão era cadete... 
Diz que era uma vez... 
Um rei tinha um filho... 
Num reino muito rio e muito bonito... 
Vou contar u “causo”... 
Era um dia... 
Naquele tempo... 
Quando Nosso Senhor andou pelo mundo... (p.90) 
 

 
 Estas frases não devem divagar sem sentido algum, mas deve ser um canal 

para transmitir as crianças que estes prelúdios significam a narrativa de alguma 

historia muito interessante. Assim como é importante o inicio, o mesmo valor é a 

finalização, que é o segundo momento. 

 No segundo momento as frases conclusivas citadas por Freire apud Tahan 

(1957), que aparecem sempre nos contos de fadas como: 
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Eles se casaram e foram muito felizes... 
E os dois viveram muito felizes... 
Viveram ricos e felizes por muito tempo... 
Houve festanças a valer no dia do casamento...sendo todos felizes... 
Entrou por uma perna de pinto, saiu por uma perna de pato... 
(p. 93-94) 

 

Como vimos as narrativas de história não podem ser consideradas meros 

historias. Mas o preparativo para um tempo de relacionar historia e vida real ou 

realidades do mundo inserido nas historias infantis. Segundo Cascudo (1978, p.236), 

“para findar as fórmulas são várias e raro será o narrador que as esqueça. Pode 

parecer mesmo um retoque pessoal sugestivo”. È o requinte da técnica o saber 

”fechar bem” uma história. Ao contar uma história este deve pensar sempre para 

quem será destinada está história, sendo importante usar um vocabulário e um livro 

que seja compatível ao público destinado. 

Entendemos então que contar historia requer certa habilidade. Para tanto no 

próximo tópico retrataremos o que é ser contador de história. 

 

1.2. O Contador de Histórias 

 
  

Quem já não ficou sentado em uma varanda junto com os amigos, familiares 

contando acontecimentos que já lhes aconteceram? É neste momento que contar 

história se faz presente, pois contamos histórias sem ao menos percebermos.  

 Segundo Sandroni (1998), “todo mundo sabe contar histórias, casos 

acontecidos, lembranças de família, histórias que seus pais, tios ou avós contavam 

quando você era pequeno. Histórias inventadas ou adaptadas.” (p.21). 

O contador de histórias não é uma novidade, afinal foi reconhecido nos 

tempos mais remotos, tendo privilégios e tendo papel de destaque.  

 

Desde os tempos mais remotos o homem, percebendo que 
cada habilidade que possuía era um recurso á sua disposição 
para conquistar o respeito e a veneração dos seus 
semelhantes, começou a cultivar o seu talento e a especializar-
se nas artes. Para entreter àqueles que o cercavam e receber a 
sua aprovação e admiração, usava ele, com especialidade a 
arte de contar histórias. Pouco a pouco, o contador de histórias 
se tornou o centro de atenção popular pelo prazer que suas 
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histórias proporcionavam. (CHAVES, apud TAHAN, 1957, 
p.16). 

 

A autora afirma que na Idade média, o contador de histórias era bem vindo e 

respeitado em toda parte, conforme afirmativa: 

As crônicas atestam que na Boemia, na Áustria e nas Ilhas 
britânicas, os trovadores, os sagreis, os jograis, os bardos e os 
menestréis, obtinham passaportes quando outros não podiam 
obtê-los. Esses eram os que, cantando, recitando, declamando, 
iam de palácio em palácio, de aldeia em aldeia, contando 
histórias tão do gosto popular da época. (CHAVES, apud 
TAHAN, 1957, p.17). 

 

Nos dias de hoje, o contador tem o seu valor e prestígio. Há pessoas que 

cultivam esta arte e procuram se desenvolver e se especializar para fazer desta arte 

reconhecida e aceita. 

Por isso o papel de um contador de histórias não se restringe apenas ao 

espaço escolar, mas cabem às famílias, aos professores, bibliotecários, ou 

simplesmente, àqueles que possuem dom especial. Segundo Coelho (ano) “contar 

histórias é uma arte, por conseguinte requer certa tendência inata, uma 

predisposição, latente, aliás, em todo educador, em toda pessoa que se propõe a 

lidar com crianças”. (p. 50) 

  A própria Bussato (2003) articula que “contar histórias é uma arte porque 

traz significações ao propor um diálogo entre as diferentes dimensões do ser”. (p.10) 

O contador tem papel fundamental. É muito importante para a formação de 

uma criança ouvir histórias e segundo Abramovich (1997), “[...] escutá-las é o início 

da aprendizagem para ser um bom leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo.” (p.16) 

Sendo assim, a história quando contada seja ela por qualquer que seja, deve 

vir do coração buscando ao narrar contar e encantar aquele que ouve. Segundo 

Abramovich  (1991) “o contar é o uso simples e harmônico da voz.” (p.18) 

O simples fato de ler um livro não significa contar uma boa história, é preciso 

salientar a algumas características que um bom contador deve ter por isso Tahan 

(1957) vai além e nos apresentar que: existem algumas características que devemos 

levar em conta para sermos bons contadores:”viver a história, ter confiança em si 
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mesmo, ter espírito inventivo, muita originalidade,poder de impressionar e atração 

pessoal”. (p.45) 

Já para Coelho (2001) “a arte de contar histórias possui segredos e técnicas, 

depende de certa tendência inata, mas que pode ser desenvolvida, cultivada”. (p.9). 

 O contador de histórias precisa estar consciente que a história é a mais 

importante, pois ele é apenas o transmissor, desta forma é necessário buscar 

conhecimento e se preparar para que a história chegue da melhor forma para a 

criança, por isso o contador deve estar preparado e buscar segurança que é 

adquirida na certeza que conhece a história. Afirma Coelho (2001) que conhecer a 

história, ter domínio da técnica traz naturalidade e segurança para quem conta 

 Para que isso aconteça o contador vai escolher a história que mais mexe com 

ele, é como se o conto escolhesse o contador, assim automaticamente o contador 

teria mais apropriação na hora da contação da história. Segundo Simonsn “é preciso 

ter tempo para sonhar os contos, isto é, ruminá-los interiormente, mas também é 

preciso ter a oportunidade de praticá-los, senão podem ser esquecidos” (SIMONSN, 

1987, p.29). O que o autor está afirmando é que o contador deve se preparar.  

 Mesmo estando preparado não deve significar ser saliente, pois é a historia 

que deve ser destacada para que haja interação com a criança ouvinte. Sobre 

interferir na apresentação, Coelho (2001) garante: 

 

Por isso - e aí vai mais um segredo – o narrador deve estar consciente 
de que importante é a história, ele apenas conta o que aconteceu, 
emprestando vivacidade narrativa, cuidando de escolher bem o texto e 
recriando – na linguagem oral, sem as limitações impostas pela 
escrita. A história é que sugere o melhor recurso de apresentação, 
sugere, sugere inclusive as interferências feitas por quem a conta. 
(COELHO 2001, p.11). 
 

Quanto menor a preocupação em alcançar tais objetivos explicitamente, 

maior será a influencia do contador de histórias. “O compromisso do narrador é com 

a história, enquanto fonte de satisfação de necessidades básicas das crianças”. 

(COELHO, 2001, p. 12) 

Para Ribeiro (2004) “um bom contador (e leitor) de história não avalia pela 

quantidade de livros lidos e sim pela intensidade com que ele faz as suas leituras e 

releituras, pelo modo com que lê trata as histórias e os livros”. (p.34) 

O contador na visão de Bussato é que “[...] ao contar doamos o nosso afeto, a 

nossa experiência de vida, abrimos o peito e compactuamos com o que o conto quer 
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dizer. Por isso torna-se fundamental que haja uma identificação entre narrador e o 

conto narrado.” (BUSSATO, 2005, p.47) 

Todas estas considerações sobre o contador de história são imprescindíveis 

pois como foi dito, o que mais importa para a formação da criança e contextualizar 

com seu mundo lúdico e real são artefatos mediante a importância das historias, o 

que trataremos logo a seguir. 
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2. A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS 

 
 
 
 De acordo com Meireles (1984), o contar história ocorre em toda parte do 

mundo, este impulso de contar histórias nasceu do homem, no momento em que 

sentiu necessidade de se comunicar uns com os outros. O ser humano deseja 

comunicar-se, deseja dizer algo para àqueles que o cercam. 

  A história não se concentrada em um único objetivo, ela tem várias funções 

que podem despertar e influenciar em seu ouvinte estimulando diversas áreas. 

 Tahan (1957) considera a importância das histórias em cinco aspectos: 
 

1ª) Recreativo – é um suave   divertimento para as crianças. 
2ª) Educativo -  a história pode educar, pois guardamos  na memória 
tudo que ouvimos. 
3ª) Instrutivo – podemos colher muitos ensinamento e informações. 
4ª) Religioso – ensino religioso  e educação religiosa dos povos. 
5ª) Físico – as histórias oferecem ações benéficas para pessoas 
enfermas. (p.20) 
 
 

 Machado (2002) levanta a importância da história como incentivo á leitura. 

Considerando que um dos maiores objetivos da escola é fazer com que os alunos 

tenham o gosto pela leitura, sendo algo que não deve ser obrigada, mas cabe ao 

professor encontrar uma forma, uma estratégia para manifestar no aluno a vontade 

de ler. Umas das formas a ser usadas, pode ser as histórias contadas, pois, como 

diz Meireles (1979):  o gosto  de ouvir é como o gosto de ler.para quem gosta de 

ouvir  histórias provavelmente gostará de lê-las.(p.42) 

 
Ninguém tem que ser obrigado a ler nada. Ler é um direito de cada cidadão, 
não é um dever. E alimento do espírito. Igualzinho a comida. Todo mundo 
precisa, todo mundo deve ter a sua disposição – de boa qualidade, variada, 
em quantidades que saciem a fome. Mas é um absurdo impingir um prato 
cheio pela goela abaixo de qualquer pessoa. Mesmo que se ache que o que 
enche prato é a iguaria mais deliciosa do mundo. (MACHADO, 2002, p.15). 

 
  

 De acordo com Coelho (1993), a criança quando tem contato com bons 

modelos literários, não só desperta a sua imaginação, como também facilita a 

expressão de idéias e a expressão corporal, quando busca imitar e representar os 

personagens das histórias, se coloca no lugar dos personagens das fábulas e dos 
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contos de fadas. “As histórias são um “Abra-te Sésamo” para o imaginário, onde a 

realidade e a fantasia se sobrepõem”. (DOHME, 2000, p.05) 

 Mas o ouvir histórias não só despertará o gosto pela leitura e o despertar para 

a imaginação, ela irá proporcionar ao ouvinte a descobrir soluções para seus 

problemas, conflitos e emoções o levando a resolução dos mesmos  

 
[....] a história é importante alimento da imaginação. Permite a auto-
identificação, favorecendo a aceitação de situações desagradáveis, ajuda a 
resolver conflitos, acenando com a esperança. Agrada a todos, de modo 
geral, sem distinção de idade, de classe social, de circunstancias de vida. 
(COELHO, 2001, p.12) 
 

 
 Outro ponto, Betleheim (1979) justifica a importância do conto no 

desenvolvimento psicológico das crianças. Para ele os contos de fadas além de 

tratarem de problemas universais, ajudam a lidar com problemas psicológicos nas 

fases de integração da personalidade. 

Sobre a importância da história Tahan (1957) cita em seu texto a professora 

Leda do Amaral Freire, de Dom Pedrito. Para a professora primária, o conto infantil é 

uma chave mágica capaz de revelar mil segredos; uma alavanca com o poder de 

realizar milagres; uma força bastante poderosa para arrastar todas as montanhas de 

Dificuldade (TAHAN, 1957, p. 18). 

  Ao ouvir uma história a criança pode desenvolver e alcançar diversos 

objetivos, como apresenta Tahan (1957) em seu livro. 

 
a. Expansão da linguagem infantil - enriquecendo o vocabulário e facilitando a 

expressão e a articulação; 
b. Estímulo à inteligência - desenvolvendo o poder criador do pensamento infantil; 
c. Aquisição de conhecimentos – alargando os horizontes e ampliando as 

experiências da criança; 
d. Socialização – identificando a criança com o grupo e ambiente, levando – a 

estabelecer associações, por analogia, entre o que ouve e o que conhece; 
e. Revelação das diferenças individuais - facilitando à professora o conhecimento de 

características predominantes em seus alunos, evidenciadas através das reações 
provocadas pelas narrativas; 

f. Formação de hábito e atitudes sociais e morais - através da imitação de bons 
exemplos e situações decorrentes das histórias, estimulando bons sentimentos 
na criança   e incitando –a na vida moral; 

g. Cultivo da sensibilidade e da imaginação - condição essencial ao 
desenvolvimento da criança; 

h. Cultivo da memória e da atenção – ensinando a criança a agir e preparando - a 
para a vida; 

i. Interesse pela leitura - familiarizando a criança com os livros e histórias, 
despertamos, para o futuro, esse interesse tão necessário. (p.21) 
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 Se observarmos o que diz o autor sobre a importância da história na vida da 

criança, pode - se compreender que ela proporciona um ambiente rico de estímulos, 

podendo a criança desenvolver–se em apenas ouvir uma história. “o conto infantil é 

uma chave que abre as portas da inteligência e da sensibilidade da criança, para 

sua formação integral.” (CARVALHO, 1989, p.18). Todavia a contação de histórias 

influencia em todas as áreas e colabora para o crescimento da criança abrindo 

portas para uma formação integral, considerando a criança como um todo e que 

necessita desta formação. 

 

2.1 A Criança e as Histórias 

 

As histórias podem ser um grande aliado do educador                                                                   

em suas várias possibilidades. O contar histórias pode divertir, estimular a 

imaginação, quando bem contada pode atingir outros objetivos, como: educar, 

instruir, conhecer melhor os interesses pessoais, desenvolver raciocínio, ser ponto 

de partida para trabalhar algum conteúdo programático, assim podendo aumentar o 

interesse pela aula, favorece a compreensão de situações desagradáveis e 

ajudando a resolver conflitos e agrada a todos independente de idades, e classe 

social.  

 

Contando histórias, narrando lendas, sugerindo leitura de contos e tradições, 
está o Professor proporcionando à criança uma atividade sadia, uma 
oportunidade para desenvolver a imaginação, enriquecer vocabulário, 
complementar experiências e atender à curiosidade da vida em suas estréias 
pelo mundo do encantamento. E ainda, pela trilha sinuosa da História desce o 
psiquiatra ao fundo, por vezes obnubilado, da alma infantil, e lá vai descobrir 
inquietações, prevenir angústias e desvendar a origem de perigosos 
recalques. (TAHAN,1957, p.8). 
 

 
 Coelho (1986) relata a respeito da história que “ [...] A história aquieta, serena, 

prende a atenção, informa, socializa, educa.” (p.12) pensando nisto podemos 

entender que a história contada envolve muitos sentimentos que mexem com os 

seus ouvintes, por isso não é neutra, pois ao ouvir ela está interferindo e 

influenciando na pessoa que a ouve.  

 Haja vista que a criança irá ouvir uma história e se envolverá com os seus 

personagens ao se identificar com eles levando do fictício daquela história para  a 

vida real, para sua própria vida e para isso Amarilha (1997), afirma  que “através  do 
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processo de identificação  com os personagens, a criança passa a viver o jogo 

ficcional projetando–se na trama da narrativa” (p.18). Sob essa perspectiva é que  a 

criança irá experimentar  e poderá viver temporariamente vários sentimentos dos 

personagens da história,podendo   com isso ter suas experiências sem  correr 

nenhum risco. 

 Sob este assunto, Bettelheim (1985), afirma que “a estória abre visões 

gloriosas que permitem à criança vencer sentimentos momentâneos de absoluta 

desesperança. De forma a creditar na estória e fazer da visão otimista dela uma 

parte da sua experiência do mundo, a criança necessita ouvi - la muitas vezes.” 

(p.74). 

 E afirma ainda que: 

 

Escutando repetidamente um conto de fadas e sendo dado tempo e 
oportunidade para demorar-se nele, uma criança é capaz de aproveitar 
integralmente o que a estória tem a lhe oferecer com respeito à 
compreensão de si mesma e de sua experiência do mundo. Só então as 
associações livres da criança com a estória fornecem  - lhe      o significado 
mais pessoal, e assim ajudam – na a lidar com problemas  que a primem. 
(BETTELHEIM,1985, p.74). 
 
 

  A criança internaliza algumas inquietações e sentimentos que mexem com 

seu ser e a história é parceira para ajudar a criança nesta situação., sendo assim, 

Bussato (2003) acredita que, “a arte de contar histórias nos liga ao indizível e traz 

respostas às nossas inquietações”. (p.9). Mas esta chegará diferente para cada 

ouvinte, pois não provocará a mesma sensação nas pessoas que as ouvem, de 

acordo com Bussato (2003), “é a história da vida de cada um que determinará com 

que cores e com que música ela vai soar”. (p.18). 

    Cada criança tem sua especificidade e apresenta necessidades diferentes 

dos outro. É nessa perspectiva que a história irá alcançar cada criança de modo 

diferente permitindo a cada um buscar para si aquilo que é necessário e prazeroso. 

Levando em consideração isto, a historia deve ser levada a sério, pois exige 

cuidados pois exercerá influencias em todas as pessoas que a  ouvem . 

 
[....] é preciso levar a sério algo que provoca relevante impressão e exerce 
grande influencia sobre as crianças. Assim, os grupos de ouvintes foram se 
multiplicando, expandindo-se: filhos, sobrinhos, alunos, no aconchego do 
colo, na sala de aula, em bibliotecas, na praça pública – crianças rotas, 
descalças, crianças bem vestidas de shopping centers, crianças de creches, 
orfanatos, enfermos, incapacitados física ou mentalmente. Em todas essas 
crianças pude perceber o mesmo brilho no s olhos, o sorriso iluminado no 
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rosto – “Conte de novo!”, “conte outra vez!” desta forma a história exerce 
grande influencia sobre a vida daqueles que a escutam. (COELHO, 2001, p.9) 

 
 

Neste aspecto, Dohme (2004) nos diz que ao ouvir histórias elas podem 

provocar conhecimentos vindos do texto e do enredo que se está ouvindo. E a 

imaginação provoca vários sentimentos e emoções. 

 As crianças escutam uma mesma história, mas irão sentir algo diferente 

uma das outras, cada um experimentará será diferente, pois nem mesmo o contador 

irá contá-la da mesma forma que já havia contado, pois o ambiente as pessoas e até 

mesmo o estado de espírito Do contador influenciarão em sua performance. “Cada 

performance nova coloca tudo em causa. A forma se percebe  em performance, mas  

a cada performance ela se transmuda” (ZUMTHOR, 2000, p.38-39). 

Todos ganham com a contação de histórias, sejam os ouvintes que durante 

as histórias foram instigados a pensar, cria e recriar, seja o contador que teve que 

recriar e conhecer mais histórias.  E mesmo se pensarmos na escola os alunos 

como os professores terão uma aula mais atrativa e motivadora ao utilizar das 

histórias. A história faz todos sorrirem, a aula passa a ser divertida brincadeira – e 

gente grande volta a ser criança (COELHO, 2001, p.10). 

 

 
 
2.2. Classificação das Histórias Infantis 
 
 
 A história tem uma contribuição significativa para a criança, desta forma ela 

não pode ser improvisada. A narrativa só terá sucesso se esta for planejada 

organizando o desempenho do narrador. Segundo Coelho (2001), [...] é necessário 

fazer uma seleção inicial, levado em conta, entre outros fatores, o ponto de vista 

literário, o interesse do ouvinte, sua faixa etária, suas condições sócio – econômicas. 

(p.13). 

  A história deve se bem escolhida, o contador não deve escolher uma história 

se essa não lhe agrada, pois não conseguirá passar a emoção para a criança. 

Bussato relata que “antes de sensibilizar o ouvinte o conto preocupa em sensibilizar 

o contador”. (BUSSATO, 2003, p.55), desta forma é preciso que haja relação entre o 

conto e o contador.  
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Coelho (2001) compara a contação e a escolha da história com um quadro 

artístico e uma peça musical, segundo ela 

 

A história é o mesmo que um quadro artístico ou uma bonita peça musical: 
não poderemos descrevê-los ou executá-los bem se não os apreciarmos. Se 
a história não nos desperta a sensibilidade, a emoção, não iremos contá-la 
com sucesso. Primeiro, é preciso gostar dela, compreendê-la, para transmitir 
tudo isso ao ouvinte. Quando me interpelam nos curso de treinamento 
dizendo: “Não gosto de contar histórias tristes, que devo fazer?” A resposta 
óbvia é: “Não as conte. Escolha o que gosta de contar”. (p.14-GRIFOS DO 
AUTOR). 

 
   A seleção das histórias devem se encaixar com o interesse do público 

ouvinte, e esta deve apresentar diversos fatores que vão de encontro com a 

necessidade das crianças, essa preocupação é expressa por Coelho quando 

salienta: “Antes de contar uma história, precisamos saber se trata de assunto 

interessante, bem trabalhado. Se é original, se demonstra a riqueza de imaginação e 

se consegue agradar as crianças.” (COELHO, 2001, p.14). Para a autora a história é 

um alimento para a imaginação e deve ser dosada de acordo com sua estrutural 

cerebral. É relevante pensar na maturação de cada criança e o estágio emocional 

que a criança se encontra, a história tem que alcançar a criança sem haver 

saturação. 

 Sob esta perspectiva é que Tahan (1957) considera não só a história 

que irá contar mais também a duração da história é muito relevante o contador deve 

ter em mente o tempo a durar uma história pensando em cada faixa etária.  

 

[...] e de todo interesse, paras o narrador, que a história deixe, no espírito dos 
ouvintes, a impressão de que foi curta breve e rápida. Isso é preferível a que 
a narrativa pareça longa a ponto de impacientar o ouvinte. As histórias que se 
arrastam, por muito tempo, tornam-se fastidiosas, desagradáveis. O tempo da 
narrativa deve ser cuidadosamente controlado. Para as narrativas em classe 
o tempo máximo de uma história deve estar, aproximadamente, dentro dos 
seguintes limites citados pela experiência: 
Classe pré – primária- 6 minutos 
Classe primária – 8 minutos 
Classe ginasial – 15 minutos 
Classe de adolescentes – 20 minutos (FREIRE apud Tahan,1957, p.98). 
 

 
Para Tahan (1957), as classificações das histórias devem ser preocupação 

para todos que engajam em contar histórias, sendo eles professores, educadores, 

bibliotecários e narradores de histórias. Não se deve contar qualquer história para as 
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crianças, há uma classificação a ser respeitada, Tahan menciona quatro critérios 

que pode ser seguido para a classificação das histórias. 

 

1º de acordo com a idade ou adiantamento do ouvinte; 
2º de acordo com a relação entre o narrador (atuante) e o enredo da história; 
3º de acordo com a forma pela qual a história é apresentada; 
4º de acordo com o gênero ou natureza da história. (TAHAN, 1957, p.111) 
 
 

 Coelho (2001) considera: “a duração da narrativa depende da faixa etária e do 

interesse que suscita 5 a 10 minutos para os pequeninos, de 15 a 20 minutos para 

os maiores.” (p.54) 

 E acredita que a história só pode ser assimilada de acordo com o 

desenvolvimento da criança, não podendo a história ser algo que não se encaixe 

com a faixa etária especifica. A autora reafirma esta idéia, “A história também é 

assimilada de acordo com o desenvolvimento da criança e por um sistema muito 

mais delicado e especial. (COELHO, 2001, p.15).      
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3. METODOLOGIA 
 
 
 
 A metodologia aplicada procedeu através de pesquisa qualitativa de caráter 

indutiva, isto é, partindo de conceitos e idéias provenientes de dados encontrados 

nos referenciais teóricos, ou seja, como pesquisador nos inserirmos no contexto 

escolar, para contrapor as perspectivas interpretativas sempre objetivando conhecer 

a realidade posta naquele ambiente escolar, conforme nos assegura Bradley (1993) 

o pesquisador é aquele que olha para a realidade e a interpreta.  

Os procedimentos interpretativos serão representados em forma numérica e 

percentuais para a leitura dos dados coletados pelo questionário. Segundo Oliveira 

(2005) o desenvolvimento de um estudo com base em uma abordagem qualitativa é 

uma tentativa de se explicar os resultados e as características de uma investigação 

sem medições quantitativas. 

Este método qualitativo teve como característica principal transcrições de 

resultados dos questionários, apreendidos através da coleta de dados em sistema 

optativo mediante respostas previamente estabelecida como: ‘Sim, Não e Não tenho 

certeza’ e analisados posteriormente.  Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para 

fundamentação teórica dos conceitos relacionados ao estudo. Está pesquisa 

bibliográfica teve inicio desde o momento em que se definiu o tema da pesquisa e 

prosseguiu em execução durante o desenvolvimento do trabalho, no momento da 

análise e tratamento dos dados coletados, bem como no período de conclusão da 

pesquisa, para propiciar uma revisão da literatura. 

 

  

3.1 Contexto da pesquisa 
 

 A pesquisa de campo foi realizada no Instituto de Educação Estadual de 

Londrina (IEEL). A escola foi selecionada por conveniência pela mãe da 

pesquisadora, visto nela trabalhar, como funcionária que presta entre outros serviços 

o de apoio à aos prestados pela biblioteca. A escola é situada na região central de 

Londrina. Todavia, a sua localização não determina a classificação socioeconômica 

de seus alunos, porque os matriculados residem em diversos bairros da cidade.  
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 A escola é considerada a segunda maior de Londrina e ocupa fisicamente a 

extensão de uma quadra. Conta em suas instalações com 33 salas de aula, além de: 

uma sala de vídeo; um salão nobre; uma quadra de esporte coberta; uma sala para 

professores; salas para os supervisores e orientadores (ambientes distinto) e com 

duas salas para a coordenação. Refeitório, cantina, e demais dependências exigidas 

legalmente para seu funcionamento, completam a infra-estrutura da escola.  

 O estabelecimento de ensino dispõe de uma biblioteca que funciona nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, a qual oferece um acervo aproximado de 

8000 exemplares constituído de livros, além de enciclopédias e alguns periódicos. 

Uma variedade de livros infanto-juvenil, de literatura brasileira, americana, inglesa, 

francesa, encontra-se à disposição, além de livros técnico-científicos especialmente 

disponibilizados para os estudantes do curso Formação de Docentes. 

 Em termos de recursos humanos, além de uma diretora geral, três diretoras 

auxiliares (uma em cada turno), 10 pedagogos, coordenadores de curso, 

coordenadores disciplinares, uma equipe de apoio administrativo para coordenação, 

de apoio técnico administrativo, secretária geral, funcionários de serviços gerais, 

etc., compõem o quadro funcional. 

 A escola investigada atende em três períodos, alunos da Educação Básica: 

Ensino Fundamental e Médio Geral, e oferta a modalidade de Formação de 

Docentes.   

No período matutino os alunos de Ensino Médio compõem 37 turmas. No 

período vespertino são ofertadas matrículas para oito turmas do Ciclo Básico de 

Alfabetização das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e para 21 turmas de 5ª a 8ª 

série. Cada turma atende, em média, 35 alunos e nas 1ª a 4ª séries 35. No período 

noturno há a oferta do Ensino Médio (três turmas) e no curso de Formação de 

Docentes, (duas turmas).  Nas cinco turmas de alunos matriculados no Ensino 

Médio estas são divididas entre os alunos do curso Integrado e Subseqüente. 

 

 

3.2. Participantes 

 

  O presente trabalho foi desenvolvido junto a alunos e professores do Ensino 

Fundamental. Um total de 35 alunos-participantes da 1ª série compôs a amostra. A 
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turma selecionada foi uma turma da 1ª série A, com 35 alunos matriculados, porém 

no dia da coleta apenas 28 estavam presentes e contribuíram para a pesquisa.  

 Pesquisada realizada, teve a participação de 6 professores de 1ª a 4ª e 

educação especial que responderam ao questionário. 

  Dos 28 alunos-participantes, 13 são do sexo feminino e 15 do sexo 

masculino. A idade média dos participantes da 1ª série é de seis anos e sete anos. 

Dos 6 professores participantes, todos são do sexo feminino, sendo alguns de 1ª a 

4ª série do Ensino Fundamental e outros da Educação Especial. 

 

 

3.3 Materiais 

 

 O instrumento utilizado foi um questionário (Apêndice A). Este instrumento 

compõe-se de uma parte para identificação do participante, com três questões 

gerais sobre o aluno respondente: escola, nome e idade; E seis questões gerais 

sobre o professor respondente: sexo, idade, formação, tempo de experiência, escola 

e série que leciona. A segunda parte contém uma série de enunciados sobre 

práticas e atitudes acerca da contação de histórias, apresentados como itens 

independentes com opção para três tipos de respostas: “sim”, “não” ou “não tenho 

certeza”.  

 

 

3.4 Procedimentos para coleta e análise de dados 

 

   Inicialmente foi realizado um contato informal, com a coordenadora das 

séries iniciais, no qual foi explicado o trabalho a ser executado, bem como 

apresentadas as suas razões. De imediato a autorização foi concedida. 

Posteriormente, o trabalho a ser executado foi apresentado e explicado ao professor 

da 1ª série A, por essa coordenadora. Apesar da insistência a coordenadora 

dispensou a assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido (Apêndice B), 

justificando que: “o acadêmico precisa de espaço para desenvolver pesquisas e que 

a escola tem muita plasticidade e precisa estar em constante registro para repensar 

as práticas escolares”.  
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 A aplicação do Questionário para os alunos transcorreu no dia 11 de maio do 

ano de 2009, a entrevista foi conduzida pela auxiliar do curso de magistério que 

estagiava nesta sala auxiliando a professora. A professora optou em fazer a 

entrevista tirando um aluno por vez da sala na companhia da estagiária para 

responder o questionário.  

 Inicialmente, a professora comunicou aos alunos quanto à importância de 

suas respostas, deixando claro que não existiam respostas erradas e não contaria 

como nota. Após essas explicações a auxiliar foi conduzindo cada aluno 

particularmente no lado de fora da sala para começar a preencher a parte dos dados 

pessoais. Em seguida, a auxiliar lia cada enunciado e o aluno respondia 

silenciosamente e ela só passava para o próximo, quando terminava de responder a 

alternativa.  

 A aplicação para os professores transcorreu na semana do dia 11 a 15 de 

maio de 2009. O questionário foi entregue pela coordenadora para os professores 

em suas respectivas salas, a coordenadora explicou o objetivo da pesquisa e pediu 

que ao término fosse entregue na sala da coordenação. 
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4. RESULTADOS  

 

 

 Foram analisados os resultados da pesquisa realizada com alunos e 

professores a respeito da contação de história, sua prática e influências. Entendo 

que o pesquisador é um interpretador da realidade, desta forma os resultados se 

basearam na análise e contagem dos dados que surgiram no questionário de acordo 

com as respostas do método qualitativo indutivo.  

 
A investigação qualitativa que defendemos substitui a resposta pela 
construção, a verificação pela elaboração e a neutralidade pela 
participação. O investigador entra no campo com o que lhe interessa 
investigar, no qual não supõe o encerramento no desenho metodológico 
de somente aquelas informações diretamente relacionadas com o 
problema explícito a priori no projeto, pois a investigação implica a 
emergência do novo nas idéias do investigador, processo em que a o 
marco teórico e a realidade se integram e se contradizem de formas 
diversas no curso da produção teórica. (GONZÁLEZ REY, 1998, p.42)  

 

 O procedimento realizado foi contagem somatória, separando por gêneros, 

em seguida tabelado por categorias e logo efetivado o cálculo por porcentagem. 

 Os resultados obtidos não fugiram da realidade colocada pelos referenciais 

teóricos. Os professores e alunos pesquisados colocaram a contação de história 

como um instrumento em potencial dentro da sala de aula, servindo de auxilio para 

os professores e trazendo momentos prazerosos e de aprendizagem para os alunos. 

 

 

4.1 Incentivo, Sentimentos e Expectativas sobre a contação de Histórias 

 

Os dados coletados foram analisados por categorias de acordo com os 

conteúdos dos itens como segue: 

A – Incentivo a contação de histórias (itens 1; 2; 3; e 4) 

B – Sentimentos com relação à contação de histórias  

            B.1. Atitudes positivas (item 6) 

      B. 2. Atitudes negativas (item 5) 

   C – Expectativas em relação com a contação de histórias. 
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Para cada conjunto de informações, os dados foram comparados por gênero. 

 

 

4.1.1 Incentivos à Contação de Histórias 

 

Os alunos-participantes da 1ª série (n=28) assinalaram que 99% da sala 

“gostam de ouvir histórias” e apenas 1% demonstra não estar certo se realmente 

gosta dessa prática. Para demonstrar o local onde as crianças mais ouvem histórias 

e tem tido incentivo para esta prática tiveram as opções na “família”, na “escola” e 

“emprestar livros na biblioteca” apenas no requisito de emprestar livros na biblioteca 

obtivemos 100% das crianças. No requisito da participação da “contação na família”, 

foram 82% das famílias que contam histórias para os alunos da 1ª série e 18% 

assinalaram não ouvir histórias em casa. Nas respostas sobre a participação da 

“contação na escola” 96% confirmam escutar histórias na escola e apenas 3% 

assinalaram não ouvir histórias na escola. 

As respostas em pouco diferenciam os meninos das meninas da 1ª série. Das 

meninas 100% consideraram “gostar de ouvir histórias” e 100% assinalaram em 

ouvir histórias na “família”, na “escola” e “emprestam livros na biblioteca”. Entre os 

meninos-participantes da 1ª série, 93,3% “gostar de ouvir histórias” e 6,6% 

registraram não ter certeza se gosta ou não. Os lugares apontados em contar 

histórias, 66,6% tem a “participação da família” na contação de história  e 33,3% não 

tem a “participação da família”.E 93,3% assinalaram “ouvir histórias na escola”, 

contra apenas 6,6% assinalou não para esta alternativa.E para o empréstimo de 

livros na biblioteca 100% dos meninos emprestam livros para levar para casa. 

O Quadro 1 apresenta a síntese das respostas por gênero quanto às 

condições de acesso para a contação de histórias que os participantes dispõem. (1; 

2; 3 e 4). 
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QUADRO 1: Incentivo à contação de histórias por gênero 
1ª série 
(n=51) 

SIM NÃO NÃO TENHO 
CERTEZA 

 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Você gosta de ouvir 
histórias? 13 14 0 0 0 1 

Na sua família 
alguém conta histórias 

para você? 
13 10 0 5 0 0 

Na sua escola alguém 
conta história para 

você? 
13 14 0 1 0 0 

Na escola você 
empresta livros para 
levar para a casa? 

13 15 0 0 0 0 

 

 

4.1.2 Sentimentos em relação à contação de histórias 

Dois dos itens propostos no Questionário foram propostos com o intuito de 

identificar quais atitudes as crianças assinalam ter em relação às histórias. A seguir 

são apresentados os resultados pertinentes. 

 

• Atitudes positivas (item 6) 

 

Entre participantes da 1ª série (n=28), entre meninos (100%) e meninas (100,%) 

concordaram quanto o “ouvir histórias” possibilita sentimentos bons. Essa tendência, 

em termos de gênero, foi registrada nas respostas do item 6, isto é, ao enunciado 

“Quando ouve história você sente coisas boas?” 

O Quadro 2 apresenta as freqüências de resposta para o item. 
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            QUADRO 2: Atitudes positivas acerca da contação de histórias e gênero 

1ª série 
(n=28) 

SIM NÃO NÃO TENHO 
CERTEZA 

 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Quando ouve 
histórias você 
sente coisas 

boas? 

13 15 0 0 0 0 

 

 

• Atitudes negativas (item 5) 

Dos participantes da 1ª série, entre meninas e meninos 89% disseram que 

não “sentem coisas ruins quando escutam as histórias”, porém 7,6% das meninas 

discordam, pois já sentiu algum sentimento ruim ao escutar uma história e apenas 

15,3 não tem certeza de ter sentido alguma coisa ruim.  

Em suma, poucos foram os participantes que demonstraram atitudes 

negativas nas histórias. E entre as meninas e meninos pouco foram as diferenças, 

sendo. O Quadro 3 apresenta por gênero dos participantes a freqüência da resposta. 

 

            QUADRO 3: Atitudes negativas acerca da contação de histórias e gênero  
1ª séries 
(n=28) 

SIM NÃO NÃO TENHO 
CERTEZA 

 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Quando ouve 
história você sente 
coisas ruins. 

1 
 
0 
 

10 15 2 0 

 

Na medida em que para os enunciados de cada item os participantes podiam 

responder “não tenho certeza” ou ainda concordar com o fato de terem em sua 

maioria discordado, interpretamos tais respostas como indicativo de atitudes gerais 

positivas com relação a contação de histórias. 
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4.1.3 Expectativas em relação com a contação de histórias (itens 7; 8; 9 e 10) 

 

No Quadro 4 apresentamos por tipo de suporte, as expectativas que as 

crianças têm em relação com a contação de histórias. 

 

  Quadro 4: expectativas acerca da contação de histórias de acordo com o 
gênero  

1ª série 
(n=28) 

SIM NÃO NÃO TENHO 
CERTEZA 

 
 
 
 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Fem 
(n=13) 

Masc 
(n=15) 

Quando ouve histórias fica com 
vontade de ouvir outra? 

11 13 1 2 0 0 

Você imita o personagem da 
história que ouviu? 

7 6 6 9 0 0 

Você pede para alguém lhe 
contar histórias? 

13 11 0 4 0 0 

Você gosta de histórias 
contadas com recursos, como: 

fantoches, desenhadas, 
gravuras, livro e etc.? 

13 15 0 0 0 0 

 

 

Como pode ser constatado na tabela acima, entre as meninas da 1ª série 

(n=13) o que foi apresentado com maior expectativa referente a contação de história  

foi  de 100% das meninas que pedem para “alguém lhe contar história” e 100%  que 

preferem as histórias contadas com algum recurso, seguido  de 84,6% “tem vontade 

de ouvir outra história” e 53,8% “gostam de imitar os personagens. Entre os meninos  

100% dele gostam dos recursos para a contação de histórias,seguido por  86,6% 

dos meninos que “ tem vontade de ouvir outras histórias”,73,3%  “pedem para 

alguém lhe contar histórias” e por fim, 40% “ imitam os personagens das histórias. 
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4.2 Sínteses de resultados da pesquisa com professores 

 

 Dados levantados através de pesquisa apresentam que 100% dos 

professores contam histórias para seus alunos e as acham importante, pois de 

acordo com todos eles a história provoca sentimentos positivos. 

  Devido a isto foi perguntado a freqüência com que eles separam para a 

contação de história em suas aulas e 100% do professores afirmam não contar 

histórias todos os dias, 66,6% contam histórias semanalmente e mensalmente. No 

planejamento de aula apenas 66,6% colocam as histórias como atividade 

programática em seu planejamento, diferente disso 33,3% não colocam a contação 

das histórias no planejamento. 

 Já que a contação de história faz parte do cotidiano da sala de aula foi 

questionado se eles se preocupam na hora da escolha da história em escolher um 

livro de acordo com a classificação de interesse para cada idade e 100% dos 

professores fazem a escolha através da classificação. 

 O recurso também é utilizado, 83,3% aproveitam dos recursos para 

acrescentar na hora da contação de histórias e apenas 16,6% assinalou não utilizar 

nenhum tipo de recurso. Seguido disto também é a mesma quantidade para as 

diferentes técnicas para contar histórias. 

 

 

QUADRO 5 - Pesquisa realizada com professores do Ensino Fundamental, por 
série 

 SIM NÃO NÃO 
TENHO 

CERTEZA 
1. Você conta histórias para seus alunos? 6 0 0 

Concorda que a história provoca na criança sentimentos 
positivos? 

6 0 0 

A freqüência que conta historia em sala de aula é diário? 0 6 0 
A freqüência que conta historia em sala de aula é semanal? 4 2 0 

2. A freqüência que conta historia em sala de aula é 
mensal? 

4 2 0 

No planejamento de aula você inclui e registra a contação 
de história? 

4 2      0 

Estabelece algum critério para classificar as histórias 
infantis? 

6 0 0 

Você acha importante contar histórias? 6 0 0 
Você utiliza recurso ao contar histórias? 5 1 0 

11. Utiliza técnicas diferentes para contar histórias? 
 

5 1 0 
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A análise dos dados angariados pelo Questionário utilizado para a coleta de 

informações permitiu que identificássemos algumas das percepções dos 

participantes, alunos da 1ª série do Ensino Fundamental (N=28), no que se refere a 

diversos aspectos relacionados a contação de histórias e sentimentos dos mesmos 

acerca dessa prática.  

Conforme relatado, os alunos da 1ª série do Ensino Fundamental, a maioria 

apontou o prazer que tem ao ouvir histórias e os professores tem se envolvido nessa 

prática dentro de sala da aula proporcionando aos alunos momentos prazerosos em 

que a narrativa de histórias se faz presente. 

Relato colocado por Coelho (2001) em seu livro sobre as alunas do 

magistério e suas experiência com a contação de histórias que encontra alunos 

desmotivados com o ouvir história, devido ao professor não envolve-los com este 

universo.  

Alunas do curso de magistério voltam animadas do estágio, quando podem 
constatar o sucesso das narrativas entre as crianças e seus depoimentos 
são enriquecedores: 
Classe: quarta série do primeiro grau. 
Fala dos alunos antes da narrativa: 
- Aqui as professoras nunca contam histórias. 
- Não quero ouvir, eu não sou do primeiro ano. 
- Não demore. Essa besteira é um porre. 
- Não quero ouvir mais mentira. 
- Me deixa. Não quero ouvir mais bobagem. 
Após a narrativa: 
- Eu gostei. Pensei que fosse boba. 
- Eu gostei! Fiquei até com pena de acabar. 
- Quando você vai contar outra? 
- Que jóia! 
- Que história linda! 
- Ela não devia ter ido com o príncipe...  
- Devia sim. Ela ficou mais feliz (p.11) 

 

  Podemos comparar esses relatos com as crianças pesquisadas, que na 

entrevista assinalaram ter contato com a contação de história na escola e alguns 

com a família e que essas histórias trazem vários sentimentos que na maioria são 

bons e permitem que a criança experimente coisas novas. E que a criança ao ter 

contato se apaixone com a narração das histórias e passa a ser um ouvinte atento e 

admirador das histórias. Então podemos entender modo geral, as atitudes acerca da 

contação são positivas trazem àqueles que a ouve bons sentimentos e coisas boas, 

mas do que pode trazer sentimentos ruins. 
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Por isso depositam expectativas no momento de ouvir histórias. E espera 

que seja diferente e que prenda sua atenção, sendo esta bem preparada. Foi 

possível confirmar esta expectativa com os alunos pesquisados que em 

unanimidade assinalaram gostar de histórias bem contadas que tenha recursos que 

enriqueça este momento, a estética da contação é importantíssimo, seu ouvinte tem 

necessidade disso.  

 

É preciso técnica, muita técnica, decorrente da experiência, para não fazer 
da história narrada outra coisa diferente do que se propõe. As regras não são 
fixas, mas a transparência dos recursos utilizados fazem - nos descobrir que 
é preciso  ensaiar muito ;   que não se pode abrir mão da qualidade literária  
dos textos contados; que contar uma história é diferente de dizer ou explicar 
uma história; que a voz e o corpo  precisam contar juntos [...] ( SISTO, 2005, 
p.75). 

 

Na pesquisa realizada com os professores do Ensino Fundamental foi 

possível perceber que os professores entendem a história como uma prática 

necessária e que esta pode trazer benefícios aos seus alunos, por isso utilizam da 

contação de histórias em sua sala de a aula. Pois entendem que a o contar histórias 

é importante para seus alunos. “Tirar da criança o encanto da fantasia pela arte, 

particularmente a arte do desenho, da forma, das cores e a literatura (que 

representa todas), é sufocar e suprimir toda a riqueza do seu mundo interior.” 

(CARVALHO, 1989, p.19)   

Então identificamos que a contação de histórias está presente na sala de 

aula semanalmente e mensalmente. Os professores planejam um tempo para contar 

histórias aos seus alunos valorizando o potencial e a magia que as histórias têm e 

não apenas restringindo este momento à atividades pedagógicas, mas considerando  

o que as histórias podem exercer em seus alunos. Contrário do que refere Patrini 

(2005) ao citar Lagarde que aponta os professores utilizando a contação de histórias 

como recurso pedagógico, desmerecendo e abafando  a beleza  que os contos 

apresentam. 

 A tendência é esconder a parte do sonho e privilegiar o lado útil e 
pedagógico. [...] isto se reduz consideravelmente a magia do conto porque 
eu acredito que há muitas coisas que atuam no inconsciente e, querendo 
usar o conto como um instrumento psicológico e pedagógico, nós o 
“digerimos”, nós o esvaziamos de sua substancia essencial. (p.44). 
 
 

O contar história é algo muito sério, apesar de ser um momento 

descontraído, prazeroso ele carrega em si ações que mexem diretamente com 
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aqueles que os ouvem, por isso para quem se dispõe a contar deve se apropriar 

desta prática com responsabilidade, pois “As estórias são para a criança o que 

foram as parábolas de cristo para os cristãos, para homens: sementes para germinar 

e frutificar.” (CARVALHO, 1989, p.17-18). Pode-se perceber com a pesquisa que 

todos os professores são conhecedores de que para a arte  de contar exige um fazer 

anterior, um preparo, um domínio prévio e que este deve ter bons textos, enfim , a 

maioria dos professores assinalaram afirmando estas necessidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Entre as considerações para finalizar o presente relato, destaco as que me 

foram possíveis de propor, por ora. Assim o faço, porque nenhum autor pode dar 

como finalizado, para si ou outros, o que seu texto possibilita. Qualquer texto escrito 

é uma produção que possibilita diálogos e questionamentos contínuos por parte de 

quem o escreve e lê. 

  Com as pesquisas feitas sobre a contação de histórias, foi possível constatar 

uma valorização sobre o ato de contar por parte tanto dos alunos como dos 

professores. Podendo então confirmar que a contação de histórias tem papel 

importante para a formação dos alunos e para a prática do professor. 

Entendendo que a contação de histórias pode ser um ato provocativo a ser 

utilizado pelo professor, levando a criança a questionar, argumentar, levantar 

hipóteses, comparar a história com a sua própria vida trazendo respostas para si.  

Haja vista que o contador deve ter consciência que não adianta apenas boa 

vontade para a arte de contar, mas compreender que ao contar histórias se está 

interferindo na formação de quem a ouve, mexendo com seus sentimentos, valores 

e aprendizagens, por isso a arte de contar exige um fazer anterior e de no mínimo 

técnica e emoção e técnica e repertório (SISTO, 2007). 

O contar histórias tem aberto caminhos como uma opção completa para a 

prática de quem pretende contar, podendo ser uma soma pessoal e social que o 

contar proporciona quando alguém se dispõe independente do espaço. 

Quando a pessoa que se dispõe a contar leva em consideração o preparo 

prévio, o planejamento e o cuidado de contar uma boa história pode levar o seu 

ouvinte a ouvir muito mais do que as palavras querem dizer. A partir desta ótica foi 

possível perceber que os alunos entrevistados sentem mais prazer na história 

quando está vem bem preparada e que a técnica e os recursos têm muita 

importância. Os livros de contos infantis devem ser lidos e conhecidos, mais do que 

qualquer outro, por aqueles que educam uma criança. Não só na escola, pelo 

professor, mas no lar: particularmente pelas mães. Mas, é lógico, para isso todos 
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precisam algum treinamento, imprescindível à tão simples, mas, ao mesmo tempo, 

tão complexa tarefa. 

Sendo assim, os professores pesquisados em suas respostas assinalaram 

entender esta necessidade e que estes conhecimentos já fazem parte de sua prática 

e que também reconhecem a importância. 

Os resultados obtidos por esta pesquisa é que os alunos têm necessidade de 

uma boa história e que a própria mexe com o seu eu. Enfim uma boa história tem 

papel importante.  

Os resultados obtidos podem servir tanto para a escola na qual foi realizado o 

presente trabalho para fundamentar ações de apoio, quanto pode instigar outros a 

se preocuparem em conhecer o perfil de seus alunos, como ouvintes. E também 

provocar no professor a busca e seriedade da arte de contar histórias. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 
 
ESCOLA: ___________________________________________________. 
NOME: ______________________________________IDADE: ____ANOS 
 
As respostas a este questionário não valem nota, nem existe resposta correta. 
Interessa que responda com sinceridade. 
 
Leia com atenção com atenção e USE (X) na coluna correspondente. Informe 
se concorda (SIM) ou não (NÃO) em caso de dúvida assinale (NÃO TENHO 
CERTEZA). 
 
 

 SIM NÃO NÃO 
TENHO 
CERTEZA  

1. VOCÊ GOSTA DE OUVIR HISTÓRIAS? 
 

   

2. NA SUA FAMÍLIA ALGUÉM CONTA HISTÓRIAS PARA VOCÊ? 
 

   

3. NA SUA ESCOLA ALGUÉM CONTA HISTÓRIAS PARA VOCÊ? 
 

   

4. NA ESCOLA VOCÊ EMPRESTA LIVROS PARA LEVAR PARA 
CASA? 

 

   

5. QUANDO OUVE HISTÓRIA VOCÊ SENTE COISAS RUINS? 
 

   

6. QUANDO OUVE HISTÓRIA VOCÊ SENTE COISAS BOAS? 
 

   

7. QUANDO OUVE HISTÓRIA FICA COM VONTADE DE OUVIR 
OUTRA? 

 

   

8. VOCÊ IMITA O PERSONAGEM DA HISTORIA QUE OUVIU? 
 

   

9. VOCÊ PEDE PARA ALGUÉM LHE CONTAR HISTÓRIAS? 
 

   

10. VOCÊ GOSTA DE HISTÓRIAS CONTADAS COM 
RECURSOS,COMO:FANTOCHES,DESENHADAS,GRAVURAS,
LIVRO E ETC.? 

 

   

 
Obs.: As informações serão utilizadas apenas para levantamento de dados 
estatísticos. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 
 

Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) 
Idade:__________ 
Formação:__________ 
Tempo de experiência:_________ 
Escola:____________ 
Série que leciona:_____________ 
 
Leia com atenção com atenção e USE (X) na coluna correspondente. Informe 
se concorda (SIM) ou não (NÃO) em caso de dúvida assinale (NÃO TENHO 
CERTEZA). 
 

 SIM NÃO NÃO 
TENHO 
CERTEZA  

3. Você conta histórias para seus alunos?    
4. Concorda que a história provoca na criança 

sentimentos positivos? 
 

   

5. A freqüência que conta historia em sala de 
aula é diário? 

 

   

6. A freqüência que conta historia em sala de 
aula é semanal? 

 

   

7. A freqüência que conta historia em sala de 
aula é mensal? 

8.  

   

9. No planejamento de aula você inclui e registra 
a contação de história?      

 

   

10. Estabelece algum critério para classificar as 
histórias infantis? 

 

   

11. Você acha importante contar histórias? 
 

   

12. Você utiliza recurso ao contar histórias? 
 

   

11. Utiliza técnicas diferentes para contar 
histórias? 
 

 

   

 
Obs.: As informações serão utilizadas apenas para levantamento de dados 
estatísticos. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
 
 

A pesquisa, sob minha responsabilidade, tem por objetivo obter informações 

relativas a prática da contação de histórias da 1ª série do Ensino Fundamental. As 

análises de suas respostas serão utilizadas na pesquisa para meu Trabalho de 

Conclusão de Curso em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina, cujo 

Titulo provisório é “A literatura infantil contemporânea e a contação de histórias”. 

 Em hipótese alguma as análises das respostas possibilitarão a identificação 

dos participantes. 

  

Antecipadamente, agradeço sua disposição e empenho em possibilitar 

a coleta juntos aos alunos sob Vossa responsabilidade. 

 
        

Bruna Daniella Souza Mattos 
 

 
 
 
Concordo com o exposto acima, autorizando a coleta e uso das respostas junto 
aos alunos para a pesquisa supramencionada. 
 

Londrina, ___ de ________________ de 2009. 
 

Assinatura: __________________________________ 
 

Nome: _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 


