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SILVA, Vanessa Nass da. A contação de história nos anos iniciais do ensino 
fundamental na escola e na literatura: aproximações e distanciamentos. 2014. 51 
fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2014. 

 
RESUMO 

 
Este estudo toma como premissa a importância de contar histórias nos Anos iniciais 
do Ensino Fundamental , sendo que esta é uma atividade que ajuda as crianças a 
desenvolverem habilidades importantes. O objetivo foi investigar como a contação 
de histórias é utilizada na sala de aula, se é valorizada pelos professores e se a sua 
prática corresponde às práticas defendidas pela literatura (Tais como: 
ABRAMOVICH, 1997; BUSATTO, 2011; COELHO, 2006).  Foi realizada uma 
pesquisa descritiva de delineamento qualitativo, e as informações foram coletadas 
por meio de observações e entrevistas com dois professores em uma escola pública 
no município de Londrina. Os dados foram analisados com base nas referências 
bibliográficas encontradas. Observou-se que os professores que participaram desta 
pesquisa, valorizam a contação de histórias e em alguns aspectos a prática destes 
se aproxima das práticas defendidas na literatura, enquanto em outros momentos, 
há elementos que ainda podem ser incluídos e enfatizados, no entanto, verificou-se 
que o primordial ocorre, os professores utilizam-se da contação de histórias pelos 
seus próprios benefícios. 
 
 
Palavras-chave: Contação de história. Prática docente. Anos Iniciais. Escola 
Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

SILVA, Vanessa Nass The.The storytelling in the early years of elementary 
school teaching and literature: similarities and differences. 2014. 51fls. completion 
of course work (UNDERGRADUATE EDUCATION) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

This study takes as its premise the importance of storytelling in the early years of 
elementary school, and this is an activity that helps children develop important skills. 
The objective was to investigate how storytelling is used in the classroom, it is valued 
by teachers and their practice corresponds to practices advocated by the literature. A 
qualitative study was conducted, and data were collected through observations and 
interviews with two teachers in a public school in Londrina. The data were analyzed 
based on the references found. It was observed that teachers who participated in this 
research, value the storytelling and some practical aspects of these approaches the 
practices advocated in the literature, while at other times, there are still elements that 
can be included and emphasized, however, found it is paramount that occurs, 
teachers are used in storytelling for their own benefits. 

 

Key-words: Storytelling. Teaching Practice. Initial Years. Public school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contação de história ocorre desde as épocas passadas, em que os 

mais velhos costumavam contá-las com o objetivo de conservar as experiências de 

seus antepassados e transmiti-las às novas gerações. Segundo Torres e 

Tettamanzy (2008): 

 

O ofício de contar histórias é remoto [...] e por ele se perpetua a literatura 
oral, comunicando de indivíduo a indivíduo e de povo a povo o que os 
homens, através das idades, têm selecionado da sua experiência como 
mais indispensável à vida (MEIRELES, 1979, Apud TORRES, 
TETTAMANZY, 2008, p. 2). 

 

Desse modo, a contação de história tornou-se algo muito importante, pois, 

antes da linguagem escrita, todo o saber era transmitido oralmente. Contar histórias 

servia para armazenar a cultura e transmiti-la às gerações futuras, assim como ainda 

afirmam os autores: 

 

Antes da escrita, todo saber era transmitido oralmente. Deve-se a isto toda 
a importância dada à memória nas sociedades tradicionais, pois a memória 
era o único recurso para armazenar e transmitir o conhecimento às futuras 
gerações (TORRES; TETTAMANZY, 2008, p. 2). 

 

Nos dias atuais são muitas as pesquisas existentes a respeito da 

contação de história e muitos autores defendem a importância de haver essa prática 

nas escolas de Educação Infantil e também nas escolas que abrangem os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

Sendo assim, o presente trabalho é referente à prática da contação 

de história nos Anos Iniciais, mais concretamente como o professor realiza essa 

contação dentro da sala de aula, quais recursos utiliza e se conta a história pelos 

seus próprios benefícios e não somente para realização de outras atividades. 

Além desse primeiro capítulo introdutório, o trabalho apresenta mais 

cinco capítulos que visam dialogar esse trabalho com a literatura. Portanto, o  

segundo irá tratar da importância da contação de histórias para as crianças, 



10 

 

 

 

apresentando os benefícios apontados pela literatura que a contação proporciona as 

crianças. O terceiro se refere a algumas orientações, apresentadas pelos autores, 

sobre como esta atividade deve ocorrer.  

O quarto capítulo trata dos tipos de recursos  recomendados pela 

literatura e que podem ser utilizados pelos professores durante a contação. O quinto 

capítulo aborda as orientações trazidas pelos documentos PCN e Proposta 

Pedagógica do Estado do Paraná, relacionadas a prática da leitura e a contação de 

história e por fim, o sexto capítulo aponta pesquisas recentes sobre contação de 

histórias nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, situando o presente estudo neste 

quadro de pesquisas. Posteriormente, os capítulos subsequentes tratam dos 

objetivos referentes à pesquisa, a metodologia aplicada,  análise dos dados colhidos 

e as conclusões estabelecidas. 

O interesse dessa pesquisa surgiu de uma experiência pessoal da 

pesquisadora, desde criança algumas pessoas de sua família costumavam lhe 

contar histórias e estas foram de fundamental importância para seu 

desenvolvimento. Seu avô tinha por hábito contar sobre suas aventuras da 

juventude e seu bisavô também lhe contava muitas histórias, grandes e pequenas, 

reais e fictícias, isso fez com que crescesse fascinada por ler e ouvir histórias.  

No entanto, a pesquisadora estudou em uma escola simples e 

pequena, onde não havia biblioteca e "hora do conto" não era uma atividade 

realizada. Isso fez com que aumentasse seu interesse por entender porque uma 

atividade tão importante para o desenvolvimento das crianças não é tão valorizada 

nas escolas.   
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2  A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA AS CRIANÇAS 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Dentre os autores defensores da contação de história, Souza e 

Bernardino (2011) afirmam o seu imenso valor, pois estimula a criatividade, a 

imaginação, a oralidade, desenvolve nos ouvintes uma facilidade maior de se 

expressar. Comenta que por meio da história, a criança pode externar seus 

sentimentos e minimizar suas angústias, pois permite ao ouvinte pensar sobre 

situações que geram sentimentos difíceis. Segundo o autor, ouvir narrativas 

desenvolve a escrita, incentiva a leitura entre outros benefícios ao desenvolvimento 

da criança. Ademais, a escuta da história é uma forma prazerosa de conhecer o 

mundo e desenvolver a criticidade. 

Também para Sommer (2008), a narração de histórias permite que 

haja um compartilhamento das reações de cada criança, além de se familiarizarem 

com a estrutura de uma história.  

Bessani e Celório (2010) igualmente defendem a contação de 

história como uma atividade que estimula o imaginário da criança, propiciando a elas 

um espaço de autoconhecimento, permitindo ainda que eles vivenciem o lúdico 

através da imaginação. 

De acordo com Abramovich (1997), por meio da história podemos 

sentir emoções admiráveis e o sentido de escutar histórias é muito amplo, a 

narrativa permite por meio do imaginário, entendermos melhor alguns sentimentos. 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, 
como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, 
a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente 
tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve - com toda a 
amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... 
Pois é ouvir, sentir, e enxergar com os olhos do imaginário! (ABRAMOVICH, 
1997, p.17).   

 

Reiter e Hoffmann (2012) explanam que as histórias transmitem e 

ensinam valores e lições de vida, que muitas vezes são conceitos abstratos para 

serem transmitidos para as crianças, que por meio delas podem ser melhor 

compreendidos. Afirmam que essa prática possibilita um maior acesso à cultura e 
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incentivo a leitura. Ela possibilita ainda diferentes vivências, pois a transição pelas 

diversas situações e lugares que as histórias trazem, permitem aos ouvintes 

desenvolverem o senso crítico até mesmo em situações que são alheias a sua 

realidade.  

Conforme defendem, Otte e Kovács (2012), por meio da contação de 

história a criança pode deixar transparecer seus sentimentos, pois ao contarmos 

uma história estamos unindo o real e o imaginário. Para os autores, a criança passa, 

nesse momento, a ter experiências com coisas que não fazem parte de seu 

cotidiano. 

Já para Silva e Marques (2009), a contação de história é importante, 

pois estimula a linguagem oral, que é determinante para a construção da linguagem 

escrita. Também defendem que a história nos possibilita conhecer diferentes 

situações, lugares e culturas, podemos por meio da contação de história expressar 

diversos sentimentos humanos. Ainda consideram que por a contação de história 

não fornecer tudo pronto aos ouvintes, permite que eles imaginem e criem outras 

histórias. 

Coelho (2006) indica que a história é importante para a imaginação e 

agrada a todos sem diferenciar idade, contexto social e outros e ajuda a lidar com 

situações difíceis: 

 

[...] 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 circunstância de vida 
(COELHO, 2006, p. 12).  

 

De acordo com Busatto (2011), o conto tem o poder de nos 

encantar, pois alimenta nosso imaginário e dá mais brilho ao nosso mundo interior. A 

autora indica ainda que, ao narrar um conto se dá ao ouvinte a possibilidade de criar 

em seu imaginário sua própria história, seu próprio cenário. E acrescentam que os 

contos nos permitem ter esperança, nos indicar valores, nos ajudando a ser bons 

sem ser bobos, ajuda-nos a nos tornarmos mais humanos. 

Pode-se verificar, deste modo, que os autores acima citados nos 

indicam que a contação de história é muito importante para o trabalho educativo. Ela 

desenvolve nos ouvintes muitas habilidades, dentre elas, a imaginação, a 
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criatividade, a oralidade, a criticidade, entre outros, e também permite a criança um 

espaço de autoconhecimento e vivência do lúdico. 

 

2.2 COMO DEVE OCORRER A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Além dos autores discorrerem sobre a importância da contação de 

história, apresentam alguns procedimentos para sua realização, ressaltando a 

importância de se preparar e tomar certos cuidados durante a atividade. Os 

aspectos defendidos pela literatura para a contação de história referem-se à 

adequação do espaço, ao uso de recursos e a conhecimentos necessários ao 

professor.   

De acordo com Souza e Bernardino (2011), o espaço deve ser 

adequado, agradável e aconchegante e o professor pode e deve se utilizar de 

recursos ao contar a história. Considera ainda que as histórias devem ser variadas. 

Por outro lado, para o autor a repetição é sempre positiva, pois permite a criança 

perceber novos detalhes da história. E acrescenta: 

 

Aspectos devem ser considerados para o sucesso da contação de histórias 
em sala de aula. Como espaço físico adequado, expressões e gestos 
utilizados pelo professor/contador, de forma a imitar os personagens; o 
ambiente deve ser harmonioso e aconchegante, sem distrações externas, 
com crianças agrupadas, a preparação de um baú ou prateleiras com livros 
infantis, um tapete de feltro colorido com recortes dos personagens das 
histórias, um avental com velcro onde os personagens possam ser fixados, 
fantoches ou dedoches, os fantoches de vara, de mão e de dedo são 
excelentes recursos para contar histórias aos pequenos, além disso, são 
estimuladores da imaginação e da linguagem, facilitando a concretização 
das fantasias e a expressão dos sentimentos (SOUZA; BERNARDINO, 
2011, p. 10). 

 

Ainda os autores Souza e Bernardino (2011) articulan que a 

participação ativa das crianças na história é muito importante, pois, ela deixa de ser 

somente ouvinte passiva e se torna ativa, temos a possibilidade de determinar 

funções às crianças, como fazer o som de algum animal quando ele aparece. Indica 

que o melhor horário para contar uma história, é normalmente ao fim do dia ou antes 

do recreio quando os alunos estão calmos para pensar e adentrar a história. 
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Coelho (2006) também sugere  a contação com a interação dos 

ouvintes, aponta que é importante saber escolher a história adequada e indica que 

essa forma de contar é interessante quando há um grande número de ouvintes e faz 

com que eles fiquem atentos ao enredo. Nos alerta ainda, que é relevante 

utilizarmos esse recurso, no entanto, é importante que as crianças também 

aprendam a ouvir sem interferir. 

De acordo com Ribeiro (2002) a história não pode ser contada 

somente como recurso pedagógico, ou mesmo para moralizar, ela deve ser contada 

como ato de criação, onde a criança é estimulada a usar de sua imaginação. 

Abramovich (1997) nos indica que ao escolher a história o contador deve conhecer e 

sentir a história, não se deve fazer isso de qualquer jeito, precisa estar familiarizado 

com a narrativa, por isso deve ser lido antes, para que no momento da contação 

consiga passar as emoções exigidas pela narrativa. Afirma que o narrador precisa 

despertar a atenção e emoção dos ouvintes, conscientizando-se de suas próprias 

possibilidades, como sua capacidade de modular a voz, fazer sons e ruídos e 

planejar suas pausas para propiciar o imaginário infantil. 

Otte e Kovács (2012) evidenciam que a contação de história deve 

ser feita com ânimo e entusiasmo, para propiciar aos ouvintes um envolvimento 

prazeroso com a história, apresentam ainda alguns passos para se realizar uma boa 

contação de história: 

 

1) a história ao ser contada e apresentada deve estar bem memorizada. Por 
isso, é imprescindível ler a história várias vezes e estar bem familiarizado 
com cada parágrafo do livro, para não perder “o fio da meada” e ficar 
procurando algum tópico durante a apresentação;  
2) destacar e sublinhar os tópicos mais importantes, interessantes e 
significativos, para que na apresentação recebam a devida valorização;3) 
procurar vivenciar a história. Envolver-se com ela, fazer parte dela e sentir a 
emoção dos personagens e ao apresenta-la atrair os ouvintes para a magia 
da história;4) ao apresentar a história, falar com naturalidade e dar destaque 
aos tópicos mais importantes com gestos e variações de voz, de acordo 
com cada personagem e cada nova situação. No entanto, é preciso cuidar 
para não exagerar nos gestos ou nas entonações de voz; 5) toda história e 
toda dramatização devem ser apresentadas com entusiasmo e paixão. 
Sempre devem transparecer a alegria e o prazer que elas provocam. Sem 
esses componentes, os ouvintes não são atingidos e logo perdem o 
interesse pelo que está sendo apresentado (OTTE; KOVÁCS, 2012, p. 6). 
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Conforme as ideias de Reiter e Hoffman (2012) contar histórias não 

é algo difícil, mas exige do professor/contador, um comprometimento e envolvimento 

com a história, para eles é preciso buscar a inter-relação entre os diversos públicos, 

e explorar as diversas potencialidades existentes neste público, isso deve ser feito 

pela técnica, sabendo qual a melhor forma de contar uma história e também ao 

contar uma história, fazê-lo com amor. 

Busatto (2011) propõe que ao narrar contos, devemos fazê-lo com o 

coração, se entregando a essa tarefa com prazer e boa vontade. É preciso que o 

narrador se identifique e goste do que será contado, indica que esse envolvimento 

faz toda a diferença. Para a autora, é importante prezar pela qualidade literária, 

evitando obras que reduzam ou simplifiquem os contos. A autora em sua técnica 

indica três vias, ritmo, intenção e imagens e discrimina essas imagens em verbais, 

sonoras e corporais.  

Salienta ainda que o ritmo a narrativa consiste em observar os 

movimentos, em que direção se movimenta, altura do movimento, tamanho do 

movimento, intensidade e velocidade do movimento, a intenção precisa ser 

investigada, é preciso compreender a intenção correta do texto para transmiti-las 

corretamente. Imagens verbais são descrições dadas pelos contos e fazem toda a 

diferença, imagens sonoras, são os sons dotados de imagens, onomatopeias, e por 

fim, as imagens corporais, que são os movimentos que surgem e se transformam em 

imagens. Afirma que essas ações enriquecem o conto, entretanto, nos alerta que 

tudo na narrativa deve ser usado com coerência e moderação. 

Para Busatto (2011), a forma ideal de se contar histórias é aquela 

mais agradável ao contador, desde que ele se atente aos elementos da contação. 

Indica que contar histórias em locais fechados acarreta uma sensação de 

aconchego e aconselha que os ouvintes estejam distribuídos em semicírculo. 

Durante a contação, o contador pode ou não se utilizar de recursos. 

Busatto (2011) sintetiza suas ideias nos indicando que devemos ter 

esses elementos como centrais: 

 

Estes são tópicos centrais que devemos ter em mente ao narrar uma 
história: identificar-se com o conto, contar de boa vontade e com prazer, 
desfrutar de seus encantos, aprender as intenções corretas transformando-
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as em imagens visuais nítidas, encontrar o ritmo certo, não representar, e 
se valer de objetos que possam sugerir as imagens contidas no texto 
(BUSATTO, 2011, p. 78). 

 

Já para Silva e Marques (2009), contar histórias não é algo simples 

e exige do contador tornar a história algo estimulante para os alunos, sendo assim 

uma atividade desafiadora que proporciona a resolução de conflitos, raciocínio e 

estímulo da imaginação. 

Coelho (2006) assinala alguns cuidados que é preciso ter ao contar 

histórias, indica que é necessário considerar fatores como, ponto de vista literário, 

interesse e idade dos ouvintes, condições socioeconômicas, e o gosto pessoal de 

quem conta a história, podendo ou não utilizar-se de recursos para fazê-lo. Ressalta 

a importância de haver uma conversa antes da história para preparar o público que 

irá ouvi-la, é importante deixar que as crianças falem à respeito do tema da história, 

tragam a sua realidade para a história, assim se predispõem a ouvir e o narrador 

pode conhecer melhor seu público. 

Há ainda outros aspectos apontados por Coelho (2006). A autora 

propõe que o contador entenda que o mais importante é a história e, como 

transmissor, deve contar a história com naturalidade. Para que isso aconteça é 

preciso que se conheça a história e saiba utilizar-se de seu corpo para bem 

expressar-se. Cita ainda, que a voz é o principal instrumento utilizado pelo narrador, 

pois, a voz sugere o que aconteceu, indica que é preciso ter clareza, boa dicção, 

procurar estudar a respeito da literatura infantil e as reações e gosto das crianças e 

o que aponta como primordial, o contador precisa gostar de crianças. Para mais, a 

autora apresenta ainda a importância de o contador conhecer o local onde será 

contada a história, é preciso organizá-los de forma que possam ver o contador e os 

recursos que ele possa estar utilizando. Pode iniciar a história com uma frase ou 

canção que indique a eles que a história vai começar, o melhor momento é quando a 

criança não esteja com fome ou sono, para que possa sentir e imaginar a história, o 

tempo de duração da narrativa depende da faixa etária dos ouvintes. 

Ademais Coelho (2006), aponta que no caso de interrupções o 

narrador precisa sempre manter uma postura calma, indicando com um olhar ou 

sorriso a quem o interrompeu que espere a história se findar, terminada a história ele 

terá a oportunidade de falar. Garante que, após a contação, é importante deixar que 



17 

 

 

 

comentem a história, não é preciso formular questões de interpretação, mas deixar 

que falem sobre suas impressões, que façam relações com seu cotidiano, assim o 

contador pode descobrir os efeitos da história  e aprimorar sua prática. 

Percebemos, então, que são muitos os cuidados a serem tomados 

ao se contar histórias, observando esses requisitos a literatura defende que o 

professor pode colher resultados mais satisfatórios em relação ao desenvolvimento 

do imaginário infantil e ainda a muitos outros benefícios. 

 

 2.3 RECURSOS E POSSIBILIDADES DIANTE DAS HISTÓRIAS 

 

A história pode ser apresentada de diversas formas, sendo na forma 

de simples narrativa, com o livro, com imagens, com flanelógrafo, uso de objetos, 

fantoches, dedoches, transparências, slides, entre outras alternativas. Aqui serão 

apresentadas algumas destas e qual a melhor forma de utilizá-las, de acordo com as  

recomendações dadas pelos autores. 

Coelho (2006) apresenta-nos que a forma de simples narrativa é a 

que permite a criança imaginar de forma pessoal a história e seus personagens, esta 

é a forma que mais estimula a criatividade e também é a forma pela qual o autor fica 

mais livre para contar. 

Ao falar da utilização do livro para a contação de história, Coelho 

(2006) explicita que para utilizar o livro é preciso identificar as histórias nas quais 

são indispensáveis a apresentação do mesmo, pois as ilustrações servem de 

complemento à história narrada.  A autora indica ainda que para utilizar o livro é 

necessário observar alguns detalhes para não prejudicar a narrativa: 

 

Devemos mostrar o livro para a classe virando lentamente as páginas com a 
mão direita, enquanto a esquerda sustenta a parte inferior do livro, aberto 
de frente para o público. Narrar com o livro não é, propriamente, ler a 
história. O narrador a conhece, já a estudou e a vai contando com suas 
próprias palavras, sem titubeios, vacilações ou consultas ao texto, o que 
prejudicaria a integridade da narrativa (COELHO, 2006, p. 33). 
 

A mesma autora traz as possibilidades da utilização do flanelógrafo, 
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indica que as melhores histórias para esse recurso são aquelas onde o personagem 

entra e sai de cena constantemente. O flanelógrafo é um quadro em madeira, 

revestido em flanela de cor azul preferencialmente, pois este servirá de cenário. As 

figuras também podem ser confeccionadas em flanela, papel camurça, colam-se 

pedaços de lixa atrás dos desenhos para que possa fixar no quadro depois. 

(COELHO, 2006, p. 40)  

Coelho (2006) ainda alerta que é preciso compreender que usar o 

flanelógrafo não implica apenas movimentar gravuras no quadro: 

 

Não confundir uso do flanelógrafo com apresentação de gravuras. São 
situações distintas para histórias diferentes. Na gravura reproduz-se a cena. 
No flanelógrafo, cada personagem é colocado, individualmente, ocupando 
seu lugar no quadro, o que dá ideia de movimento (COELHO, 2006, p. 40). 

 

Outros autores trazem mais algumas possibilidades que podem ser 

utilizadas durante a contação. Busatto (2011) apresenta a utilização de objetos como 

um recurso estimulante nesta atividade, podendo ser qualquer objeto, ainda que 

objetos inusitados, fazendo deles personagens.  

Ademais, Ribeiro (2000) aponta as vantagens de se utilizar de 

fantoches, indica que eles facilitam a concretização das fantasias e expressão dos 

sentimentos, não importando se são de vara, mão, dedoches, chamam a atenção 

das crianças e as encantam, levando-as a descobrirem as suas possibilidades na 

voz e outras. 

Os autores acima mencionados expressam que os recursos são 

importantes, mas o primordial é saber escolher que recurso utilizar para cada 

história, sem esquecer de observar as reações de quem ouve a história. 
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3 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  NOS DOCUMENTOS OFICIAIS E NAS 

PESQUISAS 

 

3.1 A CONTEMPLAÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NOS PCN, CURRÍCULO BÁSICO PARA A 

ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ E NA PRÁTICA DO PROFESSOR 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, 

trazem a leitura como algo primordial e de grande necessidade e apresentam 

diversas propostas de atividades que a favorecem e estimulam. No entanto, não 

trata muito sobre a contação de história. Falam, entretanto, sobre a leitura em voz  

alta, comentando que essa não é uma prática comum na educação: 

 

A leitura em voz alta feita pelo professor não é uma prática muito comum na 
escola. E, quanto mais avançam as séries, mais incomum se torna, o que 
não deveria acontecer, pois, muitas vezes, são os alunos maiores que mais 
precisam de bons modelos de leitores (BRASIL, 1997, p.42). 

 

Verifica-se, portanto, que a contação de história não é um tópico 

muito discutido por esses documentos.  

O currículo básico para a escola pública do estado do Paraná, 

apresenta algumas orientações quanto ao uso da oralidade, escrita e leitura em sala 

de aula. A preocupação desse documento centra-se na alfabetização desses alunos: 

 

Nesse sentido, poderá propor atividades que coloquem a criança em 
contato com material escrito, abundante e diversificado (rótulos, revistas, 
jornais, placas, etc.), possibilitando ações sociais de uso da leitura e da 
escrita. Entre essas atividades se incluem: ler, para as crianças, poesias, 
histórias, notícias; escrever, em todas as oportunidades que surgirem, 
bilhetes, recados ou convites para os pais, professores ou colegas de outras 
classes; fazer o registro, (por escrito, e/ou com desenho) das histórias e 
causos contados pelas crianças (PARANÁ, 1990, p. 36). 

 

Especifica que o professor deve buscar tornar a aprendizagem da 

escrita um momento de desenhar ideias, por isso deve se utilizar de todos os 

recursos, inclusive contar histórias ou mesmo propor que seus alunos contem 

histórias. Indica que a alfabetização se dá por meio do professor e o contato que ele 

proporciona da criança com o livro. 
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No início do processo de alfabetização é através do professor, sobretudo, 
que se dará contato da criança com o conteúdo dos textos escritos em 
língua padrão. O professor lê para as crianças e, ao realizar o ato de ouvir, 
elas já realizam, também, uma forma de leitura (PARANÁ, 1990, p. 38). 

 

O documento propõe também que a criança deve ter contato com 

diferentes leituras e o professor deve ler para ela essa diversidade de textos. Indica 

ainda que é importante o aluno tomar gosto pela leitura e isso pode se dar por meio 

do diálogo entre professor e aluno sobre os textos lidos. Todavia, percebe-se a 

leitura mencionada, não se refere à contação: 

 

Também o gosto pela leitura e o despertar pelo prazer de ler podem nascer 
através de momentos de interação entre o professor e alunos e entre 
alunos, através de diálogo sobre textos lidos e da valorização à leitura do 
outro (PARANÁ, 1990, p. 49). 

 

Enquanto nos documentos curriculares a contação de história pouco 

aparece, nas escolas, as pesquisas evidenciaram que a contação de história não 

ocorre da maneira que deveria. Segundo Souza e Bernardino (2011):“Durante muito 

tempo o ato de contar histórias nas escolas era tido como uma forma de entreter, 

distrair e relaxar as crianças, e ainda em algumas instituições continua a ser assim” 

(SOUZA; BERNARDINO, 2011, p. 1). 

Bessani e Celório (2010) ressaltam que, com as novas tecnologias, 

a arte de contar histórias ficou esquecida, e quando são contadas sempre tem por 

trás um objetivo pedagógico, ou são utilizadas para moralizar as crianças. Os 

autores também destacam que muitas vezes as escolas possuem tantas atividades 

que a contação de história acaba ficando em segundo plano, ou mesmo sendo vista 

como algo desnecessário diante de tantas outras atividades. 

Busatto (2011) ainda salienta que muitas vezes o conto de literatura 

oral é utilizado nas escolas nos meses folclóricos para valorizar o folclore, não 

recebendo a atenção necessária, quando deveriam ser reconhecidos como 

patrimônio da cultura e sabedoria brasileira. 
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3.2 PESQUISAS QUE INVESTIGAM A RESPEITO DE COMO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ESTÁ 

OCORRENDO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Foram verificados vários bancos de dados de várias universidades, 

tais como UNICAMP, USP, UNESP e os sítios eletrônicos “Períodicos CAPES”, e 

”Domínio Público”, entre outros acervos online e muito pouco foi encontrado em 

relação a contação de histórias nos Anos Iniciais. Apenas alguns trabalhos foram 

encontrados e aqui descritos seus objetivos e os principais resultados encontrados 

pelos pesquisadores responsáveis. 

Uma pesquisa foi realizada pela PUC-RS, pelos pesquisadores 

Kirchof e Silveira (2009), a partir de relatos de observação de contação de histórias, 

realizadas por alunos de graduação em cumprimento a uma atividade solicitada na 

disciplina de Literatura Infantil. Os dados foram constituídos entre os anos 2005 a 

2007, as observações contemplaram 22 municípios, tanto pelo sistema público, 

quanto o sistema particular de ensino, totalizando 62 escolas públicas e 51 escolas 

particulares, e também outros espaços como bibliotecas e feira do livro em Porto 

Alegre. 

Nessas observações, os alunos puderam constatar a presença do 

livro e também de outros recursos como flanelógrafo, uso de fantasias, aventais, 

fantoches. Atividades complementares que faziam referência aos personagens 

também foram encontradas, como por exemplo, a conversa após a história sobre a 

mensagem que esta trazia. Foram observados alguns aspectos quanto à escolha 

dos livros: a relevância literária não era considerada, livros que ensinam a civilidade, 

outros que têm por objetivo formar um tipo de sujeito, por exemplo, sujeito religioso, 

sujeito solidário, entre outros. Observou-se na prática desses professores a ênfase 

na mensagem após a história, como também uma grande preocupação com o 

registro da atividade.  Outra percepção quanto à escolha do livro é que muitos 

professores buscam histórias de acordo com algum projeto que estão realizando ou 

a algum problema que estão encontrando na sala de aula. Algumas professoras 

ainda apresentaram que seu objetivo era trabalhar com as emoções da criança. 
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Mattos (2009) realizou seu trabalho em uma escola central de 

Londrina, e neste foi aplicado um questionário para os alunos de uma turma da 1° 

série do Ensino Fundamental, e também para os professores. Seu trabalho tinha por 

objetivo perceber como a contação ocorre naquela realidade investigada e também 

descobrir a influência desta na formação da criança. Os alunos e professores 

relataram que a contação de história proporciona um momento prazeroso e traz 

aprendizagem aos alunos. 

Ramos (2011) realizou uma pesquisa qualitativa em uma escola 

próxima ao centro da cidade de Londrina, foram selecionados para a participação 

desta pesquisa alguns alunos do 2° ano do Ensino Fundamental, duas professoras e 

também a participação indireta da bibliotecária. Essa pesquisa tinha por objetivo 

identificar se a contação de história contribui para a formação de leitores. 

A pesquisadora primeiramente interveio, contando seis histórias para 

ambas as turmas, esse procedimento tinha por objetivo observar as reações dos 

alunos no momento da contação. Ela realizou também uma entrevista com as 

professoras e os alunos. Com os alunos as entrevistas se deram nos momentos 

destinados a hora do conto e com as professoras as entrevistas ocorreram antes, 

durante e depois das intervenções, esta última tinha por objetivo identificar as 

possíveis mudanças ocorridas com os alunos, quanto ao gosto pela leitura. As 

conversas com a bibliotecária foram realizadas informalmente com o objetivo de 

verificar a assiduidade dos alunos na biblioteca. 

Ramos (2011) pode verificar que as crianças entendem que a leitura 

é uma ação que as permitem adquirir conhecimento para saber responder aos 

questionamentos da professora. As crianças também informaram que a família tem o 

hábito de ler para elas e a pesquisadora entende isso como muito importante, pois, 

não é somente a escola a responsável pela formação de leitores. A pesquisadora 

percebeu que as crianças comparam a história com a realidade por elas vividas, que 

as crianças entendem a influência do livro sobre elas. As crianças demonstraram 

interesse em prolongar a escuta ao término da história e também revelam interesse 

em rever o mesmo livro, tocá-lo. Ramos (2011) verificou que houve um aumento 

pela procura de livros, a partir da prática da contação de história e por isso cabe ao 
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professor se preparar, utilizar e explorar suas possibilidades e outros recursos para 

a execução dessa atividade. 

Ademais, outros trabalhos foram encontrados, no entanto, a maioria 

deles não se referia a como ocorre a contação de história nos Anos Iniciais. Muitos 

deles tinham o olhar voltado à Educação Infantil entre outros objetivos que não 

estavam voltados a descobrir como esta ocorre, explicitavam outras características 

do trabalho com a leitura e com a própria contação. 

Com isso, esse presente trabalho contribui para com as pesquisas já 

existentes à respeito do tema, pois, traz mais alguns dados e informações de como 

a contação de história vem ocorrendo na prática, evidenciando também a 

importância dada pelo professor a esta atividade.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

A contação de história pode ser um excelente recurso na prática dos 

professores, favorece o desenvolvimento dos alunos em muitos aspectos, por isso 

buscou-se investigar como o professor está realizando este trabalho em sala de 

aula, se valoriza essa atividade e se sua prática atende ao que é apresentado pela 

literatura consultada.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo específico deste trabalho é investigar como está 

ocorrendo a contação de histórias na escola, tendo como foco a análise de um caso 

que se refere à contação em uma turma dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Pretende-se verificar se os procedimentos defendidos na literatura ocorrem em sala 

de aula; investigar também como a concepção do professor acerca da importância 

da contação de história relaciona-se tanto com a literatura como com sua prática. 

Busca-se compreender quais são os elementos considerados importantes pelo 

professor ao contar história e se ele realmente utiliza esses elementos durante a 

contação. Dessa forma essa pesquisa está norteada pelas seguintes questões: 

1 - A contação de histórias ocorre nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental?  

2 - Se a contação de histórias está sendo realizada, como se dá 

essa atividade na prática? 

3 - Qual a concepção do professor a respeito da importância de se 

realizar essa atividade? 



25 

 

 

 

5 BENEFÍCIOS 

 

Esta pesquisa foi realizada com a expectativa de proporcionar a 

compreensão de como o trabalho com a contação de história ocorre dentro da 

escola e possibilitar reflexões sobre as prováveis necessidades formativas e 

estruturais que esses professores apresentam para melhorar sua prática. 
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6 HIPÓTESE 

 

Apesar da pouca importância dada aos documentos curriculares à 

contação de história e da sua insuficiente abordagem na sala de aula abordada pela 

literatura, as recentes pesquisas já apontam algumas evidências de que este 

trabalho vem sendo realizado de alguma forma, e por isso esperava-se no início 

dessa pesquisa encontrar a ocorrência da contação de história. Mesmo que o 

professor não tivesse disponibilidade de tempo e recursos para bem desenvolvê-la, 

era esperado que o professor, pelo menos, tivesse vontade para realização dessa 

atividade. 
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7 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada é descritiva com delineamento qualitativo, pois 

busca analisar especificamente a prática de dois professores, assim como procura 

compreender como suas concepções sobre a importância dessa atividade relaciona-

se com o seus fazeres e com o que é atualmente defendido pela literatura.   

Para isso, foi realizada a observação da atuação desses 

profissionais durante as aulas regulares em uma turma do 3° ano dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e também durante a Hora do Conto na biblioteca, sendo 

cada um responsável por um destes dois momentos. Para a realização da 

observação foi construída uma tabela, em que foram organizados os requisitos 

defendidos na literatura para se realizar uma boa contação de história (APÊNDICE 

A). Durante o trabalho de observação, foi assinalada a ocorrência ou a não 

ocorrência desses elementos, bem como realizados apontamentos qualitativos sobre 

os procedimentos adotados pelos professores.  

O campo de observação foi em uma escola localizada no município 

de Londrina. Procurando-se evitar vieses, adotou-se como critério de seleção a 

escolha de uma escola que possui seu Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), intermediário. Evitou-se, dessa forma, escolher escolas que se 

destacam por seus índices altos ou baixos. A observação ocorreu no período da 

manhã, por dois meses, indo até a escola duas vezes por semana, variando os dias 

para poder abranger as diferentes atividades da rotina semanal, totalizando 

dezesseis dias de observação. 

Além da observação foi utilizada uma entrevista com o professor 

responsável pela turma, e com o professor responsável pela hora do conto. O 

questionário realizado, buscou contemplar informações sobre a concepção do 

professor a respeito da contação de história (Apêndice B), esta entrevista foi 

gravada e depois arquivada com o professor orientador que se compromete mantê-

la sob sigilo.  

Este projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética, e para 

garantir os direitos dos entrevistados, estes assinaram um Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido, no qual será garantido que o nome da escola e dos professores 

serão preservados e não aparecerão nas publicações decorrentes desta pesquisa.  

 

7.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Uma referência utilizada para auxiliar no processo de análise será 

Marshall e Rossman (2002). Tais autoras consideram que o processo de análise de 

dados em uma pesquisa qualitativa é geralmente subjetivo e interpretativo. Nesse 

processo, o pesquisador busca nos dados afirmações sobre o tema estudado. 

Segundo as autoras (2002, p. 155), o processo de análise envolve 

sete fases: a) organização dos dados; b) imersão nos dados; c) geração de 

categorias e temas; d) codificação dos dados; e) desenvolvimento de interpretações 

a partir de memorandos analíticos; f) busca de compreensões alternativas; e g) 

escrita de um relatório ou outro formato de apresentação do estudo.  

Na primeira, a fase A) organização dos dados, o pesquisador deve 

passar um tempo organizando seus dados, podendo ser em fichas, cartões entre 

outros, é importante que o pesquisador anote quais tipos de dados está colhendo, 

também anote nomes, datas, horários e locais.  

A fase B) imersão nos dados, implica ao pesquisador familiarizar-se 

com os dados, lendo várias vezes, para evitar dessa forma reduzir os dados 

coletados. 

 Na fase C) geração de categorias e temas, o pesquisador precisa 

identificar os temas, as ideias mais relevantes, para assim gerar categorias que 

servirão de base para a pesquisa, essas categorias precisam ser relevantes e estar 

dotadas de significado. Na presente pesquisa, foram criadas algumas categorias, 

por exemplo, importância da contação, como deve ocorrer, benefícios que a 

contação traz ao desenvolvimento, entre outros. 

Partindo para a fase D) a codificação dos dados, é o momento onde 

o pesquisador irá representar formalmente seu pensamento analítico, criando dessa 

forma códigos, podendo ser por meio de palavras-chaves, pontos coloridos, entre 

outros, os códigos ficam a critério do pesquisador. Nesta pesquisa, a codificação de 
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dados foi realizada por cores, as informações foram separadas por cores de acordo 

com as categorias as quais pertenciam. 

Na fase E) desenvolvimento de interpretações a partir de 

memorandos analíticos, o pesquisador irá entrelaçar os temas, buscando encontrar 

os significados existentes entre eles, interligando, buscando trazer sentido, 

explicações e conclusões para as suas interpretações. 

Na fase F) busca de compreensões alternativas, o pesquisador 

buscará outras explicações plausíveis para os dados, explicações diferentes das que 

ele já havia feito até este momento. Sempre é possível mais de uma explicação para 

os dados e o pesquisador precisa identificá-las e depois perceber porque a 

explicação que ele oferece é a mais adequada. 

A fase G) escrita de um relatório ou outro formato de apresentação 

do estudo, permite que o pesquisador interprete os dados por meio de palavras ou 

relatórios, podendo ser um modo de apresentação da pesquisa, ou mesmo 

delineando os capítulos que serão inclusos no documento final.   

Na presente pesquisa, procurou-se contemplar esse processo, 

apenas não utilizando-se da fase G) desenvolvimento e interpretações a partir de 

memorandos analíticos. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1 A OCORRÊNCIA E FREQUÊNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

Durante a observação e coleta de dados, foi possível identificar a 

ocorrência da contação de histórias diariamente, exceto em dias de comemoração 

ou atividades extracurriculares na escola, essa atividade ocorre não apenas na 

denominada "hora do conto", mas, em outros momentos da rotina. 

 

8.2 COMO OCORRE A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

De acordo com o observado sobre como a contação de história 

ocorre na escola, a professora 1 relatou que acha importante a prática desta 

atividade todos os dias, para que assim as crianças criem o hábito de ouvir histórias, 

indicou que por meio da rotina estabelecida se torna mais fácil eles prestarem 

atenção, já que estão esperando pela história, a professora relatou ainda, que 

prefere iniciar a história antes mesmo que as crianças tenham tirado o material da 

mochila, dessa forma se distraem com menos facilidade. 

Diferenciando-se da prática da professora 1, Souza (2011) 

apresenta que o melhor momento para realizar a contação de histórias é ao fim do 

dia ou antes do recreio, quando as crianças estão mais calmas. Podemos aqui 

questionar se a atitude da professora não é mais propícia, pois, durante as 

observações foi possível perceber o envolvimento das crianças com a história, e o 

horário em que ela realizava a contação contribuía muito para que eles estivessem 

atentos a história, isso gera dúvidas, pois, diferente de Souza (2011) acredita-se que  

antes do recreio ou ao fim do dia, não são os momentos em que as crianças estão 

mais calmas. 

A professora informou que prefere contar história no início da aula, 

pois em outros momentos eles podem ficar cansados e acabar por não prestar 

atenção indicou ainda que ela também pode ficar cansada, com a voz falha e acabar 

comprometendo a atividade.  
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Então, esse tipo de rotina eu fui estabelecendo  com o tempo, eu percebi 
que o melhor horário era na entrada, porque depois eles estão cansados, 
eles não prestam atenção direito, e como eu considero a leitura muito 
importante, então eu sempre começo com ela, estabelecendo uma rotina. 
(Professora 1) 

 

A literatura consultada, mais voltada para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, não comenta sobre a importância de se contar história diariamente 

para desenvolver a atenção da criança, nem para desenvolver o hábito de ouvir 

histórias. Entretanto, Busatto (2011) ressalta a importância de educar as crianças 

para ouvirem histórias, de forma que percebam que a história exige um público 

preparado para recebê-la.  

Em relação ao espaço da contação, foi observado que a atividade se 

dá sempre no mesmo lugar, a professora 1 conta a história na sala de aula e o 

professor 2 realiza a contação na biblioteca. A literatura defende que o "espaço deve 

ser agradável e aconchegante." (Souza; Bernardino, 2011). Os espaços disponíveis 

para essa contação não oferecem o aconchego apropriado, em sala cada criança 

permanece sentada em sua carteira, então as crianças que se sentam no fundo da 

sala tem mais dificuldade em visualizar as imagens e o livro. A biblioteca possui um 

espaço pequeno, as crianças ficam sentadas em mesas coletivas, não há um 

espaço próprio para a realização dessa atividade. 

Outro aspecto importante discutido por muitos autores, é que o 

professor precisa conhecer a história que será contada, para assim poder transmitir 

as emoções que esta exige. Otte e Kovács (2012) ressaltam que a história precisa 

estar bem memorizada, é preciso o contador falar com naturalidade e destacar os 

tópicos mais importantes. Abramovich (1997) aponta a importância de: 

 

[...] ler o livro antes, bem lido, sentir como nos pega, nos emociona ou nos 
irrita... Assim, quando chegar o momento de narrar a história, que se passe 
a emoção verdadeira, aquela que vem lá de dentro, lá do fundinho, e que, 
por isso, chega no ouvinte [...] (ABRAMOVICH, 1997, p. 20). 

 

Os professores entrevistados expressaram sua opinião em relação 

ao aspecto apontado acima. O professor 2 indicou que costuma ler muitas vezes a 

história que será contada e geralmente ao contar sabe a história praticamente de 
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cor, com isso ele consegue mostrar as ilustrações e interpretar juntamente com as 

crianças. Também afirmou buscar selecionar histórias e coleções que já conhece.  

A professora 1 nos indicou que considera importante ler as histórias 

antes de contar aos alunos, no entanto, diferente da literatura, disse que algumas 

vezes seus alunos escolhem histórias e pedem que ela conte para eles, e também 

considera interessante ir descobrindo juntamente com eles a história. 

Em observação a professora 1, foi possível perceber que mesmo 

nas vezes que não lê o livro com antecedência consegue contar de forma natural, 

ainda que enrosque em algumas palavras. Observando o professor 2, constatou-se 

que realmente lê as histórias muitas vezes, praticamente as decora para contar aos 

seus alunos. 

Outro item apontado pelos professores são os cuidados que devem 

ser tomados na hora de selecionar a história, a professora 1 relatou que sempre 

observa a idade para qual a história esta destinada, procura sempre selecionar livros 

os quais os autores são por ela conhecidos, autores dos quais ela gosta, informou 

trabalhar na biblioteca no contra turno e garantiu que isso ajuda na hora de 

selecionar os livros. O professor 2  atua somente na biblioteca, por isso seleciona 

histórias para 1° e 2° anos e outras histórias para 3°, 4° e 5° anos. 

Podemos relembrar que Coelho (2006) aponta que é importante 

conhecer os ouvintes para então selecionar a história, é preciso observar suas 

necessidades e seus gostos, também indica que é preciso escolher histórias do 

interesse das crianças, idade, condições econômicas, entre outros. Além disso, 

aponta ainda como muito importante considerar o gosto pessoal do narrador, é 

preciso que o narrador seja o primeiro a gostar da história que será contada, pois, é 

difícil contar histórias bem, se não se gosta do que se conta.  

Ademais Busatto (2011) afirma que ao escolher a história é preciso 

atentar-se a qualidade literária da obra, evitando que os contos estejam 

simplificados ou reduzidos. Coelho (2006) também apresenta a importância de se 

observar a qualidade literária dos livros.  

Outro aspecto fundamental a ser salientado se refere a importância 

de se ler e contar histórias de diferentes gêneros literários. A professora 1 relatou 

que gosta de ler livros variados, para que seus alunos tenham contato com vários 
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tipos de leituras. Em observação ao professor 2 foi possível constatar que ele faz 

uma pré-seleção dos livros que serão emprestados para as crianças, nessa seleção 

são contemplados diversos gêneros, livros de contos, contos de fadas, fábulas, 

poesias, informativos, entre outros. Porém ele também explicou que seleciona os 

mais novos para deixar na escola e os mais velhos empresta para que as crianças 

levem para casa, pois, elas não costumam ter muito cuidado com os livros. Todavia, 

é importante refletir se o cuidado com o livro não é algo a ser ensinado e trabalhado 

com as crianças e a família, se com a ajuda dos pais e responsáveis não seria 

possível ensinar as crianças que é preciso tomar cuidado com o livro para conservá-

lo sem rasuras e estragos. 

Também em observação a prática do professora 1 foi possível 

verificar a preocupação desta em contar histórias variadas, de diferentes gêneros 

literários, contou histórias sem texto, poemas, livros informativos. Relembrando que 

a literatura aponta que cada um destes traz benefícios às crianças.  

Foi possível observar em seu trabalho a utilização de histórias sem 

textos que, como afirma Abramovich (1997), mesmo sendo mais utilizada com 

crianças pequenas, além do prazer de folhear um livro bonito, oferece a 

oportunidade para que as crianças interpretem a história de modo pessoal: 

 

E, ao prescindir do verbo, dão toda possibilidade para que a criança o use... 
Oralizando essas histórias, colocando um texto verbal, desenvolvendo 
algumas das situações apenas sugeridas (personagens que aparecem 
apenas como figuração, como elemento de perturbação do todo ou para 
salientar um momento ou uma possibilidade insólita), ampliando um detalhe 
proposto e daí refazendo o todo, de modo novo e pessoal [...] 
(ABRAMOVICH, 1997, p. 32).  

 

Constatou-se um trabalho com poesia, a prosa poética, poesias 

narrativas, que como apontado por Abramovich (1997) oferecem um leque de 

possibilidades, despertam as emoções das crianças e podem servir de estímulo para 

pensarem na situação do autor, e o que ele sentiu no momento da escrita. 

A professora 1 realizava juntamente com eles, leituras de livros 

informativos, que tratavam diversos temas, tais como, meio ambiente, espaço solar, 

questões familiares.  Leituras essas que propiciam as crianças encontrar respostas 
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para suas curiosidades, descobrir sobre a existência humana. Livros que trataram 

assuntos difíceis, por exemplo, assuntos de família, de inclusão, entre outros.   

O trabalho da professora 1 também contempla os contos de fadas, 

por exemplo, obra dos Irmãos Grimm. Relatou gostar de utilizar esses contos, por 

perceber que eles vão além do conteúdo em si, trabalham questões internas das 

crianças, questões familiares, sentimentos e emoções, nesse sentido Bettelhein 

(1980) afirma que: 

 

Para dominar os problemas psicológicos do crescimento - superar 
decepções narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de 
abandonar dependências infantis; obter um sentimento de individualidade e 
de autorização, e um sentido de obrigação moral - a criança necessita 
entender o que está se passando dentro de seu eu inconsciente. Ela pode 
atingir essa compreensão e com isto a habilidade de lidar com as coisas, 
não através de devaneios prolongados - ruminado, reorganizando e 
fantasiando sobre elementos adequados da estória em resposta as 
pressões inconscientes às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar 
com este conteúdo. É aqui que os contos de fada têm um valor inigualável, 
conquanto oferecem novas dimensões à imaginação da criança que ela não 
poderia descobrir verdadeiramente por si só. Ainda mais importante: a 
forma e estrutura dos contos de fadas sugerem imagens à criança com as 
quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar melhor direção a 
sua vida. (BETTELHEM, 1980, p. 16). 

 

Os contos de fadas permitem às crianças desenvolver a capacidade 

de compreender situações difíceis, por meio de devaneios assim como afirma 

Bettelheim (1980), por isso se tornam uma ferramenta importante de auxílio para 

que questões interiores sejam resolvidas. 

Souza e Bernardino(2011) também atestam a importância das 

histórias serem variadas, afirma que a repetição é sempre positiva e aponta também 

aspectos relacionados a organização do espaço não contemplados na prática dos 

professores. 

Durante a entrevista a professora 1 indicou outro item que acha 

importante trabalhar ao contar a história, julga necessário apresentar as informações 

contidas no livro, tais como, autor, ilustrador, editora, e acha importante ler a 

biografia do autor para mostrar aos alunos que qualquer um pode ser autor de um 

livro.  
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Como aponta Abramovich (1997) na leitura em sala de aula, é 

importante perceber o livro, falar do título, quais as impressões do contato com o 

livro impresso, o que acha da paginação, do tamanho das letras, para se obter a 

opinião das crianças e para que elas possam perceber esses elementos contidos no 

livro. 

Outro aspecto significativo é saber as possibilidades que a história 

permite e os momentos em que pede a utilização de recursos. De acordo com 

Coelho (2006) as formas de apresentar a história deve ser alternado e deve ser 

escolhido de acordo com as circunstâncias e o local. O professor 2 indicou que o 

maior recurso por ele utilizado é a própria voz, e que outros recursos como, por 

exemplo, montar cenários é um pouco mais difícil, e acaba sendo feito com pouca 

frequência. “Acho que a própria voz acho que ela já contribui muito, a forma como 

você conta, envolver os alunos, de repente, recursos quando é possível a gente 

monta algum cenário, mais nem sempre é possível, a voz é o principal” (Professor 1) 

Já a professora 1 em sua fala não indica se utiliza de recursos, em 

observação foi possível constatar, que em muitas situações que utiliza apenas da 

voz, algumas vezes mostra as imagens do livro, mas, a maioria das vezes não, no 

entanto, possui uma boa dicção e sempre permite que seus alunos manuseiem o 

livro após a história. 

Abramovich (1997) aponta para a necessidade do professor 

conscientizar-se de suas possibilidades, para assim propiciar o imaginário infantil. 

Coelho (2006) afirma que ao estudar a história é preciso saber escolher qual a 

melhor forma de apresentá-la e afirma que cada recurso tem suas vantagens 

específicas.  

Em relação à prática da professora 1, Abramovich (1997) afirma que 

é importante mostrar as crianças que o que ela ouviu está impresso em um livro, é 

interessante esse manuseio do livro, no sentido de folhear, explorar e voltar a algum 

momento que pra ela foi importante. 

Outro item observado foi à utilização da voz, para fazer ruídos, 

mudar a entonação de acordo com o que a história pede. Na fala da professora 1, 

ela indicou que gosta muito de contos de terror, pois, para contá-los tem que mudar 

a altura da voz, gosta de utilizar a voz para ruídos, para assustar as crianças, 
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indicou que utiliza-se das possibilidades de sua voz para não cair na mesmice. Em 

observação a professora, foi possível perceber essa preocupação, em algumas 

histórias ela realmente faz um trabalho diferenciado com a voz, em outras não faz, 

mas é possível perceber que esses ruídos seriam interessantes em algumas destas 

histórias.  

O professor 2 indicou que também gosta de mudar a entonação da 

voz, diferenciar os personagens, procurando envolver as crianças, no entanto, foi 

possível perceber que perde a voz com facilidade. Ele explicou que quando está 

rouco, procura histórias que não exijam tanto envolvimento vocal, histórias que não 

demandam muitos ruídos ou mudanças na voz e quando não é possível ele não lê 

para eles e deixa que somente manuseiem os livros contidos na biblioteca. 

A voz é na realidade o principal elemento de um contador de 

histórias, e a literatura aponta que ela é a principal responsável em transmitir as 

emoções existentes na história. Segundo Abramovich (1997) é bom que o contador 

saiba usar as possibilidades e as modalidades de sua voz. Outros autores como 

Coelho (2006), ressaltam a importância da utilização da voz com clareza e boa 

dicção, no entanto, é importante realizar isso com coerência e utilizar-se da voz com 

moderação, contando a história de forma natural. 

Em relação a outros aspectos apontados pela literatura, como por 

exemplo, explorar as possibilidades existentes no público ouvinte (REITER E 

HOFFMAN, 2012), utilizar-se do corpo durante a contação, organizar os ouvintes de 

forma que possa ver os recursos utilizados, iniciar com uma canção ou frase 

(Coelho, 2006), estes não foram observados na prática de ambos os professores. 

Outro item importante foi observado na prática da professora 1, ela 

permite e incentiva que seus alunos também contem e recontem histórias aos seus 

amigos. Os alunos mostram gostar e participar dessa proposta com bastante 

interesse. Todavia não foram observadas nas práticas de ambos os professores 

iniciativas voltadas a estimular os alunos para que participem ativamente da história. 

Não propuseram em nenhum dos dias que fizessem algum som, ruído, entre outros, 

participando da narrativa. 

Bussato (2011) afirma que estimular as crianças a recontarem as 

histórias que ouvem e lêem, ajuda-as a desenvolverem habilidades importantes, e 



37 

 

 

 

também estará em contanto com seus afetos e sentimentos, provocado um 

amadurecimento. Souza e Bernardino (2011) também evidenciam que é interessante 

que os alunos participem da história, de forma ativa. 

 

É interessante levar as crianças a participarem da contação, essa energia 
infantil deve ser direcionada e aproveitada no contexto da história, ficando 
os alunos incumbidos de fazer o toque de uma campanhia ou outra 
onomatopéia qualquer, esses recursos interativos convidam a criança a ser 
uma ouvinte ativa e não passiva (SOUZA; BERNARDINO, 2011, p 245). 

 

A professora também trabalha com vários projetos de incentivo a 

leitura. Em sala de aula ela disponibiliza uma caixa que contém uma variedade de 

textos, frases, histórias, pequenos livros, quando as crianças vão terminando as 

atividades podem ir até a caixa e escolher o que querem ler, mas, é importante 

salientar que elas não são obrigadas, fazem-no se quiserem. 

Outro projeto com o qual a professora trabalha é a troca de livros de 

casa, neste, as crianças trazem livros normalmente de coleções mais acessíveis, 

para trocarem com os amigos, eles realizam a troca uma vez por semana, por 

exemplo, se a criança trouxer dois livros, pode levar outros dois para ler, as crianças 

gostam bastante deste projeto. 

A sacola de leitura é um projeto que envolve também os pais dos 

alunos. A professora manda para casa uma sacola na qual disponibiliza vários tipos 

de livros, revistas, gibis, livros de poesias e também livros que envolvam o interesse 

dos pais, para que eles também possam participar desse projeto concretamente. A 

professora envia dentro da sacola um caderno onde os pais e as crianças podem 

relatar o que acharam da leitura, dos livros que mais gostaram, é uma única sacola 

no rodízio e permanece com eles por dois dias.  

 

8.3 IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA OS PROFESSORES 

 

Depois de tratar das possibilidades existentes para a realização 

dessa atividade, ambos os professores apontam benefícios que esta traz aos 

alunos, benefícios estes que estão envolvidos aos conteúdos trabalhados na escola 
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e o primordial, os benefícios de ouvir a história pela história e também o prazer em 

ler e ouvir histórias. Por isso, na sequência serão apontados alguns itens que eles 

demonstraram considerar importantes na realização da contação de história. 

Relacionados aos conteúdos, a professora 1 indica que a contação 

de histórias permite às crianças aumentar o vocabulário, e a partir dessa atividade 

passam a conhecer diferentes gêneros textuais e reconhecê-los. Indicou, por 

exemplo, que quando inicia a leitura eles já identificam se é prosa,  poesia, porque é 

uma poesia, e relatou que ao receber o resultado da Provinha Brasil foi possível 

perceber que isso era o que as crianças tinham maior dificuldade. Com a realização 

da contação de histórias, percebeu uma grande melhora nesse sentido. 

O professor 2 apontou que a contação de história contribui para as 

produções dos alunos, por exemplo, as produções de texto. Ajuda-os a relembrarem 

palavras difíceis, desenvolve a curiosidade e criatividade, faz com que elas queiram 

pesquisar palavras nos dicionários e estabeleçam comparações entre os livros. 

Aponta ainda que sempre busca contar histórias curtas, que contenham uma 

mensagem que possa ser discutida e tragam algum significado para as crianças. 

É necessário o professor ter consciência que o mais importante não 

é moralizar as crianças ou simplesmente trazer alguma mensagem a elas, mesmo 

porque elas mesmas retiram da história o que para elas é relevante. É preciso que o 

professor compreenda que há diferenças entre conversar sobre as impressões que 

ficaram da história e comentar questões interpretativas e moralizadoras das 

histórias. Nesse sentido Coelho destaca que: 

 

Comentar não significa propor questões interpretativas e muito menos 
destacar a mensagem contida na história. A criança por si só percebe essa 
mensagem e a revela nas colocações que faz. São comentários 
interessantes, oportunos, engraçados, algumas vezes denunciando conflitos 
existenciais (COELHO, 2006, p. 57). 

 

Em observação a professora 1, foi possível perceber que em 

algumas situações ela utilizou-se da contação de história para introduzir conteúdos e 

também leu livros informativos que estavam relacionados com o que havia sido 

trabalhado anteriormente na aula.  
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Entretanto, é evidente que a professora 1 também possui a 

preocupação de contar história pela própria história. Faz isso com frequência, 

procurando não pedir atividades posteriores a contação e é perceptível que após a 

história não tem por objetivo moralizar ou apenas transmitir mensagens as crianças, 

conversa com eles a partir dos questionamentos que eles mesmos trazem a ela. Já 

o professor 2 costuma conversar sobre a mensagem que a história traz, mas, por 

outro lado, também deixa as crianças falarem suas impressões.  

Apesar de valorizarem a contação como recurso didático ou 

moralizador, a fala e a prática desses professores também contemplam os 

benefícios relacionados ao simples prazer de ouvir histórias. 

Por meio de sua fala a professora 1 expressou que não trabalha 

para ter leitores assíduos, mas age com compromisso diante da leitura, para que 

não seja uma cobrança, algo pesado, mas algo prazeroso, assim o gosto pela leitura 

vai sendo consequência. Indicou que não crítica as crianças que não lêem, mas 

elogia muito as crianças que gostam da leitura. E a seguir indica que é necessário 

que eles percebam que os professores deles gostam de ler: 

 

[...] A leitura em si vai sendo ensinada, que é uma coisa que você como 
ensina matemática, como ensina a ciências, você ensina a ler e eles 
percebendo que a gente gosta de ler vão sendo induzidos a leitura e eu 
acho que isso se perpetua depois (Professora 1). 
 

Na fala da professora podemos perceber que defende que com seu 

exemplo possa incentivar seus alunos a gostarem de ler. De acordo com Busatto 

(2011), é importante que o professor realize a contação, sentindo prazer em 

desenvolver esta atividade para que dessa maneira possa envolver quem ouve. 

Outro aspecto importante contemplado na compreensão de ambos 

os professores é que a história por si só já traz aos alunos muitos benefícios e que é 

importante contar a história sem cobranças. A professora 1 indica que muitas vezes 

ela é surpreendida pelo interesse das crianças por determinada história e isso vale 

muito mais do que cobrar resumos, cobrar dados da história. Já o professor 2 

indicou em sua fala que o mais importante é o que a criança vai levar da história 

para sua vida. 
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Podemos recordar os inúmeros benefícios citados na literatura 

consultada e mencionados na seção 2, desse trabalho, que o ouvir histórias 

proporcionam as crianças, dentre eles, estimula a imaginação, criatividade, 

oralidade, trabalha sentimentos e questões complexas, desenvolve a escrita e 

estimula à leitura, as crianças podem, por meio da história, vivenciar o lúdico, 

aprender valores e ter acesso a cultura, pensar criticamente entre tantas outras 

habilidades que são desenvolvidas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desta pesquisa,  foi possível constatar que, no 

contexto pesquisado, a contação de histórias ocorre nos Anos Iniciais do Ensino 

Fudamental. Verificou-se também que alguns pontos defendidos pela literatura são 

contemplados pela prática ou pelo discurso dos professores pesquisados e em 

outros momentos os professores trazem outros elementos.  

Constatou-se que os professores defendem alguns aspectos que a 

literatura traz, por exemplo, eles reconhecem a importância desta atividade ser 

realizada com frequência e compreendem sua importância para o desenvolvimento 

das crianças. Algo essencial que a literatura defende e é em muitos momentos 

contemplados pelos professores, é a importância de se contar histórias pelos 

benefícios que ela por si só traz aos alunos, sem atividades posteriores, também 

contar diversas histórias de diferentes gêneros literários, usar a voz para fazer sons 

e ruídos, ler a história antes de contá-la a fim de conhecê-la e apresentar as 

informações contidas no livro, tais como, nome, capa, autor entre outros.  

Foi possível verificar que os professores observados valorizam um 

aspecto não contemplado na literatura, aspecto esse que ajudam a trazer novas 

reflexões. Apontam a importância de se estabelecer rotina, para que os alunos se 

habituem a ouvir histórias, ter um horário para a realização da atividade. Outra 

reflexão possibilitada é quando, diferente da literatura, a professora 1 defende que o 

momento mais adequado para a realização da contação não seja ao fim do dia ou 

antes do intervalo, ela costuma contar no início antes de qualquer outra atividade, a 

observação a prática indicou que realmente é um bom horário para realização dessa 

atividade, as crianças estão mais tranquilas para ouvir e adentrar a história.  

Alguns aspectos indicados pela literatura não foram contemplados 

na fala e na prática dos professores, em alguns momentos um dos professores se 

utiliza da contação para evidenciar mensagens com objetivos de moralização, o que 

não é necessário, a literatura aponta que as crianças percebem essas mensagens. 

Outro aspecto observado é que o espaço da biblioteca não é aconchegante, e na 

escola não há um ambiente aconchegante e apropriado para a realização desta 

atividade. Também não foi identificado a utilização de recursos para a contação.  
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Percebemos que os professores algumas vezes utilizam-se de livros 

informativos e também literários para trabalhar com conteúdos conceituais de outras 

disciplinas escolares. Isso não é totalmente negativo, pois, o prazer pela leitura pode 

enriquecer as aulas dadas. Todavia, é importante que isso seja feito com muita 

cautela, pois, é importante considerar que a história também deve ser contada em 

momentos em que prioriza-se os benefícios que por si só carrega, senão, corre-se o 

risco da criança  não sentir prazer ao ouvir história. O professor deve sempre 

preservar o momento da contação de história com o objetivo único de propiciar o 

prazer por ouví-las. Todavia, ao contar histórias para trabalhar com outras 

disciplinas, o professor deve ser extremamente cuidadoso para que o prazer trazido 

pela contação não seja prejudicado com atividades mecânicas e cansativas.  

No entanto, evidencia-se que o primordial ocorre, há frequentemente 

momentos em que os professores se utilizam da história visando os próprios 

benefícios que esta traz aos alunos, sem depois buscar atividades após a contação, 

na fala e também durante as observações foi possível identificar que ambos 

percebem essa necessidade e a importância desta para o desenvolvimento das 

crianças. 

Contudo, é sempre possível melhorar a prática, e por isso essa 

pesquisa suscitou algumas questões que podem ser tema para futuras 

investigações: Por que o professor não se utiliza de recursos? A escola não 

disponibiliza de materiais? Falta tempo para o planejamento e o preparo? O 

professor não foi preparado para isso durante sua formação?  Por que o local de se 

contar a história, não é preparado para ser mais aconchegante? Não há recursos 

para a preparação desses locais? Falta tempo para o professor se dedicar à 

organização desse ambiente? 

Essa pequisa tem a importância de trazer informações sobre como a 

contação de história vem ocorrendo e sobre as dificuldades que os professores 

apresentam. Estes dados trazem subsídios para estabelecer prioridades ao oferecer 

condições estruturais e formações inicial e continuada de professores. .  

Paralelamente, também foi possível notar que os documentos 

curriculares que norteiam a prática do professor pouco valorizam essa atividade e 

trazem alguns aspectos relacionados a leitura em voz alta somente, nada indicam a 
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respeito da contação de história, sendo importante que futuros materiais 

contemplem a contação, dando-lhe sua devida importância e orientando os 

professores em sua realização.  

Nesse sentido, este trabalho proporcionou à pesquisadora em 

formação,  uma reflexão acerca da prática dos professores dos Anos Iniciais,  

compreensão da importância da contação de histórias para o desenvolvimento dos 

alunos, a familiaridade com os procedimentos que a literatura aponta como 

relevantes na hora da contação e a compreensão de como esses procedimentos 

contribuem para a boa realização desta atividade e o melhor envolvimento dos 

alunos. 

Por fim, conclui-se que a hipótese inicial foi comprovada, pois 

realmente a contação de histórias ocorre nos Anos Iniciais, não da forma idealizada 

pela literatura, no entanto, com certo grau de comprometimento por parte dos 

professores. 
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APÊNDICE A – Tabela de observação e coleta de dados no campo 

 
TABELA DE OBSERVAÇÃO E COLETA DE DADOS 

ÍTENS A SEREM 
CONTEMPLADOS 

CONTEMPLA NÃO CONTEMPLA OBSERVAÇOES 

Espaço aconchegante e 
agradável 

   
 

Utiliza de histórias variadas    
 

Utiliza-se de recursos    
 

Considera o público alvo a 
contação 

   
 

Aparenta conhecer bem a 
história antes de contá-la 

   
 

Permite acesso e contato com o 
livro 

   
 

Fala com Naturalidade    
 

Dá destaques aos tópicos mais 
importantes com gestos e 
variações de voz 

 

   

Não exagera na entonação de 
voz 
 

   

Evita grandes descrições para 
estimular o imaginário 
infantil 

 

   

Permiti a participação das 
crianças 

   
 

Escolhe o momento adequado 
(Melhor horário para 
realizar a contação) 

 

   

Finalidade da contação (É 
somente para realização de 
atividades ou 
moralização?) 

 

   

Utiliza da empolgação na 
contação de história 
(procura contá-la de forma 
contagiante e com 
entusiasmo) 

   

Utiliza-se do recurso da reconto 
da mesma histórias. 

   
 

Possibilita que as crianças 
recontem a história 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 Você costuma contar histórias para seus alunos? Com qual 

freqüência? 

 Você acha que contar histórias é importante? Porque? 

 Na sua opinião, quais os benefícios a contação de história trás ao 

desenvolvimento dos alunos das séries iniciais? 

 O que você considera importante ao selecionar uma história para os 

seus alunos? 

  Comente: o que você considera importante ao contar uma história? 

 Que recursos você considera importante utilizar ao contar histórias 

para seus alunos? 

  Você costuma mudar a entonação da voz, fazer ruídos para imitar um 

personagem? 

 Você já analisou se possui alguma limitação vocal para reproduzir 

vozes de personagens e demais ruídos durante a contação? Você 

procurou fazer alguma modificação da sua prática devido a essa 

limitação? 

 Costuma ler as histórias antes de contá-las aos seus alunos? Quantas 

vezes você lê? 

 

 Quais habilidades e compromissos o professor deve ter ao trabalhar 

uma história com as crianças das séries iniciais? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDOTERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Titulo da pesquisa: 
“Como o professor trabalha questões de leitura, oralidade, ludicidade e o 

imaginário na sala de aula” 
 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa: Como o professor trabalha 

questões de leitura, oralidade, ludicidade e o imaginário na sala de aula, 

realizada pela Universidade Estadual de Londrina e tendo como campo de 

observação a Escola Arthur Thomas. O objetivo da pesquisa é investigar como a 

professora trabalha com leitura, oralidade, ludicidade e o imaginário durante as suas 

aulas. A sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma 

(permintindo que sua prática docente seja observada e concedendo uma entrevista 

ao final do período de observação). Gostaríamos de esclarecer que sua participação 

é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. 

(A entrevista será gravada e o arquivo em audio permanecerá guardado em sigilo 

com a Profa. Dra. Fernanda Franzolin, orientadora desta pesquisa).  

Os benefícios esperados são trazer reflexões sobre as práticas apresentadas pelo 

professor em sala de aula, ao trabalhar situações que permite o desenvolvimento da 

leitura, oralidade, ludicidade e imaginário, procurando compreender suas 

potencialidades e possibilidades. 

 

Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da 

pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 

participação na pesquisa.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode contactar a 

discente pesquisadora Vanessa Nass da Silva, (telefones (43) XXXX-XXXX ou (43) 
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XXXX-XXXX, e-mail xxxxx@xxxxx.xxx), a docente orientadora Profa. Dra. Fernanda 

Franzolin (Endereço: Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação 

Comunicação e Artes, Departamento de Educação, Rodovia Celso Garcia Cid., Pr 

445 Km 380, Campus Universitário,tel. (43) 3371-4338, e-mail franzolin@uel.br), ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Londrina, na Avenida Robert Kock, nº 60, ou no telefone 

33712490. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 

 

      Londrina, 16 de abril de 2013. 

 

Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Fernanda Franzolin                                                   

RG:XXXXXXXX-X                      

 

 

 

 

 

_____________________________________ (nome por extenso do sujeito de 

pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da 

pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
 
 

 

 

Obs: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, deve ser incluído o campo para assinatura do menor 

e do responsável. 
 

mailto:XXXXX@XXXXX.XXX
mailto:franzolin@uel.br

