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RESUMO 
 
 

Este trabalho aborda a contação de histórias para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, pois é por meio das histórias contadas que o aluno desenvolve seu 
senso crítico,  sua criatividade e amadurecimento psicológico. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, cujo o principal objetivo é discutir como a contação de 
histórias é de importante para a formação do aluno leitor nesse período de 
escolaridade. O trabalho está subdividido em três capítulos, sendo o primeiro um 
breve histórico da educação no Brasil deste o século XIX até os dias atuais, a 
caracterização dos Anos Iniciais e sua contribuição para a formação do aluno 
enquanto leitor. O segundo capítulo apresenta a trajetória do desenvolvimento da 
contação de histórias desde a tradição oral até a leitura escrita; depois o momento 
da sua chegada à escola como recurso pedagógico que contribui para para 
a formação cultural do individuo. O terceiro capítulo  vem apresentar o porquê e 
como se contar histórias para os Anos Iniciais, a maneira mais atraente para 
estimular a criança à leitura. Com isso, a pesquisa evidencia a contação de histórias 
como recurso pedagógico estratégico para estimular a formação de leitores para os 
Anos Iniciais. 
 
Palavras chave: Contação de histórias. Formação de leitor. Anos iniciais do ensino 
fundamental. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper deals with storytelling for the Early Years of elementary school because it 
is through stories that the student develops their critical thinking, creativity and 
psychological maturity. It is a bibliographical research, whose main purpose is to 
discuss how storytelling is important for the formation of the reader student in this 
school period. The work is divided into three chapters, the first being a brief history of 
education in Brazil this the twentieth century to the present day, the characterization 
of the Early Years and its contribution to the formation of the student as a reader. The 
second chapter presents the trajectory of the development of storytelling from the 
oral tradition to writing reading; after the moment of their arrival at the school as an 
educational resource that contributes to the cultural background of the individual. The 
third chapter is to present why and how to tell stories to the Early Years, the most 
attractive way to encourage children to read. Thus, the research highlights the 
storytelling as a strategic educational resource to stimulate the formation of readers 
to the Early Years. 
 
Keywords: Storytelling. Player training. Years Elementary. School Initials 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O seguinte trabalho trata-se de uma pesquisa para a conclusão de curso do 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, cujo tema é a Contação 

de Histórias Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois acreditamos que as 

histórias são estratégias pedagógicas para formar a criança de forma ampla, como 

pessoa que se encontra com a arte para se divertir, para conhecer melhor o mundo 

e a si mesma. 

No trabalho como estagiária em escola de Anos Iniciais, pode-se constatar  

cotidianamente a dificuldade do professor em envolver a criança na contação de 

histórias e de como selecionar um livro para a contação em sala de aula, por isso 

viemos ao encontro dessa temática, pois o ato de contar histórias para crianças é 

uma das maneiras de desenvolver sua criatividade e o seu pensamento crítico, é 

através das histórias que o aluno pode vir a conhecer um mundo diferente do seu e, 

assim, compreender que há uma infinidade de coisas a se conhecer.  

O objetivo principal deste trabalho é identificar a importância da contação de 

histórias no contexto escolar e quais as suas contribuições para a formação do aluno 

leitor. A temática foi discutida por meio de pesquisa bibliográfica, com base em 

publicações de especialistas no assunto como Cecília Meirelles, Betty Coelho, Fanny 

Abramovich entre outros e de documentos oficiais relativos ao ensino como (PCN) 

Parâmetros Curriculares Nacionais/1997; (DCN) Diretrizes Curriculares 

Nacionais/2013; (PNE) Plano Nacional da Educação/2014 e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) entre outros.   

Elencamos três objetivos específicos: o primeiro foi descrever o processo 

histórico que a educação para os Anos Iniciais percorreu desde a Escola das 

Primeiras Letras até os dias atuais; o segundo apresentar como a contação de 

histórias se desenvolveu no decorrer dos tempos e, no terceiro, apontar como 

podemos contar histórias para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Para alcançar estes objetivos apresentamos a temática em três capítulos. O 

primeiro capítulo trará um breve histórico sobre a educação desde o século XIX até 

os dias atuais, como o ensino se tornou importante e direito de todos. 

Caracterizaremos os espaços dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e as 

mudanças como, por exemplo, a LDB 11.274/2006 (Lei Das Diretrizes e Bases da 

Educação) que amplia o Ensino Fundamental de oito para nove anos e quais as 
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contribuições para a formação do aluno leitor nesta fase e o papel da escola neste 

contexto. 

O segundo capítulo trará como a história se desenvolveu e vem se 

desenvolvendo no mundo e na escola desde a tradição oral até a escrita, 

apresentando assim a importância da criança ouvir histórias para se tornar um leitor 

e traçar um caminho de descobertas e compreensão de mundo (ABRAMOVICH, 

1991). 

O terceiro capítulo relata como contar histórias, a maneira para focar toda a 

atenção do aluno para este momento, demonstrando o caminho a seguir, colocando 

a importância de o aluno ouvir histórias para despertar sentimentos e a imaginação. 

Com isso, a pesquisa busca trazer reflexões a respeito da necessidade de 

se contar histórias na escola para o desenvolvimento do leitor, apresentando quais 

estratégias pedagógicas são apropriadas para o professor transformar este ato em 

um momento de encontro da criança com a leitura, com a cultura de modo a 

aprender significativamente a respeito de si mesma e do mundo. 
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2 - CAPITULO I 

CARACTERIZAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
Durante a história da educação brasileira, o ensino nos Anos Iniciais passou 

por várias transformações, que alteraram ao longo do percurso seus métodos, 

características e objetivo. Este primeiro capítulo buscou, por meio dos autores como 

Faria Filho (2000) Hilsdorf (2013), entre outros expor como o Ensino Fundamental se 

desenvolveu durante todo o contexto histórico e até os dias atuais. 

Num primeiro momento, será exposto o contexto histórico do ensino nas 

escolas de primeiras letras do Brasil no século XIX. Também apontaremos o objetivo 

da escola no início deste século, mostrando que o ensino era baseado no 

aprendizado das seguintes habilidades: ler, escrever e contar. Na sequência, 

destacaremos a mudança deste contexto educacional com a instrução elementar, 

que ia além destas habilidades, articulando outros conhecimentos. 

 

2.1 ESCOLAS DE PRIMEIRAS LETRAS NO BRASIL 

 

 Para sabermos como se pensava o primeiro nível de educação escolar 

frequentada por crianças e jovens nas primeiras décadas do século XIX basta 

observar a maneira que era identificada, recebendo o nome de ―escolas de primeiras 

letras‖. Os governos estabeleciam a criação destas escolas para ensinar apenas o 

básico, o saber ler, escrever e contar, não tendo interesse nos outros níveis de 

instrução como o secundário e o superior e nem na aquisição de outros 

conhecimentos. Sendo assim, para a elite brasileira da época, essas escolas que 

eram destinadas aos pobres, brancos ou livres, não deveriam ultrapassar o 

aprendizado das primeiras letras. 

A lei de 15 de outubro de 18271em seu artigo 1º estabelecia o seguinte ―Em 

todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras 

letras que forem necessárias‖ (BRASIL, 1827). Essa lei tinha ligação com a 

construção da nação brasileira e do Estado Nacional que percebia na instrução uma 

                                                 
1
Lei de 15 de outubro de 1827, a primeira, e única, lei geral sobre instruções primária no Brasil 

durante o Período Imperial. Teve o objetivo de difundir a instrução pública para toda população 
brasileira. (FARIA FILHO, 2000) 
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estratégia civilizatória do povo brasileiro, tendo em vista que a tarefa fundamental do 

Estado brasileiro era a instrução às classes inferiores. 

A instrução dava a possibilidade do país se tornar independente e o poder de 

controle sobre a população instalada nele. Conforme Faria Filho (2000) nos aponta: 

 

A instrução possibilitaria arregimentar o povo para um projeto de país 
independente, criando também as condições para uma participação 
controlada na definição dos destinos do país, Na verdade, buscava-
se constituir, entre nós, as condições de possibilidade da 
governabilidade, ou seja, a criação das condições não apenas para a 
existência de um Estado independente, mas, também, dotar esse 
Estado de condições de governo. Dentre essas condições, uma das 
mais fundamentais seria, sem dúvidas, dotar o Estado de 
mecanismos de atuação sobre a população. Nessa perspectiva, a 
instrução como um mecanismo de governo permitiria não apenas 
indicar os melhores caminhos a serem trilhados por um povo livre 
mas também evitaria que esse mesmo povo se desviasse do 
caminho traçado. (p. 137). 

 

Diante disto, Faria Filho (2000) afirma que depois da independência do Brasil, 

em 1822, a instrução é vista como uma forma de reforçar o controle legal sobre a 

população. 

 

Sobretudo nas duas décadas posteriores à independência, boa parte 
das discussões sobre a importância da instrução estará relacionada 
à necessidade de se estabelecer, no Império Brasileiro, o Império 
das leis. Isso significava, por um lado, instituir o arcabouço jurídico-
institucional de sustentação legal do Estado Imperial nas suas mais 
diversas manifestações e funções e, por outro lado, fazer com que os 
mais diversos estratos sociais que aqui viviam ou mesmo que 
exerciam funções de governo viessem a obedecer às determinações 
legais. (p. 137). 

 
O Estado Imperial brasileiro e as províncias do Império foram pródigos em 

estabelecer leis referentes à instrução pública, sobretudo com o Ato Adicional de 

18342. A lei de 1827, no que se refere ao Estado Imperial, substituiu várias outras 

com intenção de normatizar a instrução pública no município da Corte. Essas leis 

serviam, no entanto, de referências para as províncias. 

Ao longo de todo Império as Assembleias provinciais e os presidentes das 

províncias fizeram publicar um número significativo de textos legais, levando o povo 

                                                 
2
O Ato Adicional à Constituição do Império foi publicado em 12 de agosto de 1834, que, dentre outras 

deliberações, instituía as Assembleias Provinciais e determinava que dentre suas funções estivesse a 
de legislar sobre instrução primária. (FARIA FILHO, 2000) 
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a acreditar que a normatização legal constituía-se em uma das principais formas de 

intervenção do Estado no serviço de instrução. Desta maneira podemos observar 

como a instrução pública se desenvolveu no período imperial. 

Faria Filho (2000) descreve: 
 

Em decorrência desses fatores, o que podemos observar, ao longo 
do período imperial, é, em primeiro lugar, o desenvolvimento de 
serviços de instrução, de redes de escolas, muito diversas em 
consonância com a diversidade das províncias do Império. Em 
segundo lugar, devido à precariedade das finanças provinciais, o 
serviço da instrução, [...] acabava, mesmo quando recebia 
relativamente altos investimentos financeiros, por contar com 
recursos sempre muito aquém das necessidades de expansão dos 
serviços. Em terceiro lugar, as multiplicidades dos atos legais, bem 
como das suas orientações, fator devedor do pouco tempo que os 
presidentes de província permaneciam no cargo e da fragilidade das 
Assembleias Provinciais, que acabou por dar lugar a uma cultura 
administrativa que muito pouco prezava a continuidade das políticas, 
sendo as ―reformas dos serviços de instrução‖ quase sempre 
consideradas e mostradas em relatórios pelos administradores como 
um grande feito político-administrativo. (p. 137-138). 

 
 

Diante disto, pode-se constatar que o desenvolvimento das instruções não era 

compatível com a diversidade das províncias do império, além de que os recursos 

destinados à instrução pública eram inferiores as suas necessidades. 

Contudo, a forma desigual que se desenvolveu o processo de escolarização 

primária não leva a acreditar que a descentralização político-administrativa 

possibilitada pelo Ato Adicional de 1834 impediu o desenvolvimento da instrução 

primária no Brasil imperial. Mesmo com a fragilidade referida à instrução primária 

mantida pelo Estado, deixando de lado diversas escolas sem relação com o mesmo, 

havia um número significativo de escolas públicas, privadas e domésticas em várias 

províncias do Império. (FARIA FILHO, 2000). 

Com a afirmação da importância da instituição escolar, primeiramente sendo 

responsável pela instrução e no momento seguinte, como agente central da 

educação na infância, substituiu-se de forma devagar a ―escola de primeiras letras‖ 

pela ―instrução elementar‖. Sobre essa nova forma de ensino, Faria Filho (2000) 

afirma que: 

 

Nessa perspectiva, a instrução elementar articula-se não apenas 
com a necessidade de se generalizar o acesso às primeiras letras, 
mas também com um conjunto de outros conhecimentos e valores 
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necessários à inserção, mesmo que de forma muito desigual, dos 
pobres à vida social. (p. 138-139). 

 
Desta maneira, articulam-se novos conhecimentos e valores que a instituição 

escolar deveria ensinar e não mais apenas a ler, escrever e contar. Faria Filho 

(2000) descreve as características deste novo ensino: 

 
Ao ―ler escrever e contar‖ agregaram-se outros conhecimentos e 
valores, que a instituição escolar deveria ensinar às novas gerações, 
sobretudo às crianças. Conteúdos como ―rudimentos de gramática‖, 
de ―língua prática‖, de ―aritmética‖ ou ―rudimento de conhecimentos 
religiosos‖, lentamente, aparecerão nas leis componentes de uma 
―instrução elementar‖. (p. 139). 

 
Neste sentido, afirmamos que a instrução elementar não está articulada 

apenas com a generalização do acesso às primeiras letras, mas também com um 

conjunto de conhecimentos necessários para a inserção dos pobres à vida social, 

mesmo que de uma maneira desigual. 

Somente nos anos 60 do século XIX que se percebe a necessidade de uma 

―instrução‖ ou ―educação primária‖ que estivesse estabelecida por leis gerais e de 

acordo com as modernas formas de se pensar o fenômeno educativo e na maneira 

que fosse possível se articular com as instruções secundárias. Neste contexto, é 

possível observar o crescimento dos conhecimentos escolarizados onde a escola 

passa a ter o papel de ensinar o aluno. (FARIA FILHO, 2000). 

No final do século XIX foi proposta uma reforma de todo o sistema de 

instrução brasileiro, não apenas um ou outro nível, dando coerência para o 

progresso da nação por meio do progresso das letras. Com isso não era suficiente 

escolas ou instituições isoladas, mas sim reformar o ensino, dando-lhe um caráter 

moderno e nacional. (FARIA FILHO, 2000). 

Posteriormente ao período da independência houve um debate sobre o 

problema da instrução. Porém este debate não tinha apenas o propósito de 

estruturar o Estado nacional e garantir a construção da nacionalidade, mas sim  

poder aproximar as classes inferiores cada vez mais das elites cultas dirigentes, 

para se educar essas classes eram usados o tetro, jornais, livros, escolas e tantos 

outros meios. 

As escolas existentes neste período funcionavam em grande parte nas casas 

de professores principalmente nas fazendas em estado de precariedade e o método 

de ensino utilizado era o método individual de ensino, onde o professor mesmo com 
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um montante significativo de alunos ensinava para cada um individualmente. Neste 

método os alunos ficavam por um longo tempo sem o contato direto com o 

professor, tendo uma perda de tempo muito grande e sendo a indisciplina um 

problema constante.  

Porém este método era bastante criticado, pois naquela época se buscava 

ensinar de uma maneira rápida e econômica. As críticas no Brasil se iniciaram nas 

primeiras décadas do século XIX, dando assim espaço para um novo método 

conhecido como método lancasteriano ou método mútuo elaborado pelo inglês 

Joseph Lancaster, tendo como característica os alunos como auxiliares dos 

professores. Faria Filho (2000) descreve os fatores positivos desse método: 

 
Segundo seus defensores, estabelecendo-se as condições materiais 
adequadas, dentre as quais a principal refere-se à existência de um 
amplo espaço, um professor com a ajuda dos alunos mais 
adiantados, poderia atender até mil alunos em uma única escola. 
Considerando, ainda, que os alunos estariam o tempo todo ocupados 
e vigiados pelos colegas e o estabelecimento de uma intensa 
emulação entre os estudantes, o tempo necessário ao aprendizado 
das primeiras letras seria bastante abreviado em comparação com o 
método individual. Essa economia de tempo seria também uma 
economia de recursos econômicos, otimizada pela necessidade de 
pagamento de salário a um reduzido número de professores. (p.141). 

 
Neste contexto, os professores apenas passavam os conteúdos para os 

auxiliares e eles aplicavam o conteúdo aos demais, o professor apenas planejava o 

conteúdo, passava para os alunos mais avançados e observava o comportamento 

dos outros. Assim, os defensores do método acreditavam que esta seria uma das 

maneiras mais eficaz para que as escolas atingissem a uma quantidade maior de 

pessoas, pois este método tinha em vista três grandes vantagens: primeira, reduzir o 

tempo necessário para a educação das crianças; segunda: diminuir as despesas 

escolares e a terceira propagar-se a instrução às classes inferiores da sociedade. 

(FARIA FILHO, 2000). 

Durante todo o percurso de 1820, o debate pedagógico no Brasil estava 

articulado em torno do método mútuo3, podemos constatar também esta afirmação 

na lei de 15 de outubro de 1827 em seu artigo IV, que dispõe ―As escolas serão do 

ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão também nas cidades, vilas e 

                                                 
3
 No Brasil, o ensino monitorial/mútuo é introduzido oficialmente pelo Decreto das Escolas de 

Primeiras Letras, de 15/10/1827, primeira lei sobre a Instrução Pública Nacional do Império Brasil, 
que propõe a criação de escolas primárias com adoção do método lancasteriano como método 
oficial.(BASTOS, 2005).  
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lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se‖. (FARIA FILHO, 

2000). 

Os procedimentos metodológicos utilizados pelo método mútuo eram a 

oralização, a escrita em caixa de areia e os silabários impressos em cartazes para 

atividades de ensino-aprendizagem em grupo, tendo assim uma economia nas 

despesas com livros, papel e tinta, materiais esses destinados aos alunos mais 

adiantados. (HILSDORF, 2011). 

O método mútuo parece ter sido implantado no Brasil primeiramente por 

Conde de Scey4, a partir de 1820 o Estado começa implantar paulatinamente o 

método de maneira oficial, era exigida por meio de uma ordem ministral que cada 

província de Império enviasse um soldado para aprender o método e, em seguida, 

difundir na província a qual pertencia. Os militares eram considerados os mais 

adequados para atuarem nas escolas de primeiras letras pelo método lancasteriano. 

(BASTOS, 2005). 

Bastos (2005) afirma o motivo pelo qual os militares eram considerados os 

mais adequados para implantação deste método porque: 

 
Esse fato evidencia uma aproximação entre a disciplina e a ordem 
exigida e adotada pelo método, nas duas instituições _ militar e 
escolar. Esse sistema de recrutamento de professores nos quadros 
militares parece ter perdurado por alguns anos. Somente em 
12/05/1837, a Decisão nº 166 do Império torna incompatível as 
funções de militares e de professor público.(p. 41). 

 
O decreto das Escolas de Primeiras Letras, de 15/10/1827 citado 

anteriormente, propõe criação de escolas primárias adotando o método 

lancasteriano, método pedagógico que foi oficialmente determinado. 

 
Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; 
e serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em 
que for possível estabelecerem-se. 
Art. 5º Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, 
que couberem com a suficiência nos lugares delas, arranjando-se 
com os utensílios necessários à custa da Fazenda Pública e os 
Professores que não tiverem a necessária instrução deste ensino, 
irão instruir-se em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas 
escolas das capitais. 
Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações 
de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as 
noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua 

                                                 
4
―Mr. Le Conte de Scey. Residente na Rua Ouvidor, francês, 48 anos, mecânico, veio de Paris no 

navio holandês Aimble S. Jean, aqui chegou em 20/04/1819, vai morar com.‖ (BASTOS, 2005).  
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nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião 
católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 
meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a 
História do Brasil. 
Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das 
noções de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas 
quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à 
economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em 
Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida 
honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames 
feitos na forma do Art. 7º. 
Art. 15. Estas escolas serão regidas pelos estatutos atuais se não se 
opuserem a presente lei; os castigos serão os praticados pelo 
método Lancaster. (BRASIL, 1827). 

 
Porém este método teve muitos questionamentos, mas também muitas 

defesas no período de implantação e propagação nas províncias como Bastos 

(2005) descreve:  

 

Nas discussões relativas ao projeto de lei para a Instrução Pública 
Primária estão registradas falas que tanto questionam o método _ 
―que se dê ao mestre o arbítrio de ensinar pelo sistema que julgar 
melhor e não se deve  obriga-los ao método de Lancaster‖; ― a 
escola de ensino mútuo é diferente das outras?‖ _ como fazem sua 
defesa _ ― de tudo: que tenho lido, não encontrei um método como o 
de Lancaster, pode ser mau mas não há melhor; ele bebeu essa 
grande doutrina na Índia e é de lá que tirou esse grande método de 
ensinar, não sabe como se pode dizer que o método de ensino 
mútuo não é bom, que possam haver argumentos que mostrem o 
contrário. (p. 42).   

 
Esses comentários foram feitos durante a implantação e difusão deste método 

nas províncias no período de 1827. Podemos citar também que a implantação do 

Decreto deste mesmo ano enfrentou uma série de obstáculos, dentre eles a falta de 

prédios escolares adequados, de materiais para adoção do método e a insatisfação 

dos professores por falta de amparo do poder público e pela falta de recompensa. 

Podemos verificar essa situação por meio das recomendações dos ministros do 

Império aos Presidentes das Províncias.  

O ministro Lino Coutinho faz a seguinte avaliação da instrução pública em 

1832 apresentando as dificuldades de implantação enfrentadas pelas escolas 

lancasterianas. Desta forma 

 
muitas escolas se têm criado por todas as províncias do Império e 
aprovadas pelo governo central; algumas têm sido providas; porém, 
a maior parte delas ainda se acham vazias [...]. As escolas 
lancasterianas, tais como tem sido montadas, e na falta absoluta de 
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um método razoável e uniforme de ensino para todas as escolas do 
Império, sem cartas apropriadas nem compêndios escolhidos, bem 
pouco fruto nos tem dado até hoje; porque ainda com três anos de 
aturado ensino, os meninos não se acham capazes, e prontos para 
progredirem em outros maiores estudos ou se aplicarem aos 
diversos misteres e ocupação da vida. (MOACYR, 1936, p.194 apud 
BASTOS, 2005, p. 24). 

 

Novamente em 1833 foram apresentadas as dificuldades de implantação do 

método conforme Bastos (2005): 

 
Estes não tem apresentado aqui as vantagens obtidas em outros 
países; por esta razão o governo está disposto a não multiplicar as 
escolas, onde se ensine por esse método, enquanto as existentes 
não se aperfeiçoarem. (p. 43). 

 
Desta maneira, podemos inferir que o método mútuo marcou um considerável 

momento na história da instrução pública no Brasil. Porém não houve a implantação 

deste método. O que ocorreu foi a adoção de medidas legais e a discussões sobre 

as vantagens e desvantagens do método e também suas dificuldades de 

implantação nas escolas de ensino mútuo. Não houve uma escola que comportasse 

mais de cem alunos além de um número mínimo de professores que realmente 

dominava este método e de matérias necessários para um bom desenvolvimento. 

(BASTOS, 2005).  

O seguinte subitem trará o Decreto de Leôncio de Carvalho e os 

Pareceres/Projetos de Rui Barbosa, apresentando assim as Reformas no sistema 

educacional que foram propostas no século XIX. 

 

2.2 O Decreto De Leôncio de Carvalho E Os Pareceres/Projetos De Rui Barbosa  

 

De acordo com Machado (2005, p. 91) ―A segunda metade do século XIX foi 

marcado por intensas transformações econômicas, sociais, politicas e culturais.‖ 

Com o desenvolvimento da indústria na Europa, as forças produtivas do capital 

passaram por uma revolução, bem como no mercado mundial, gerando um período 

de crise na sociedade capitalista. Sendo assim, os países do novo mundo, inseridos 

no processo de produção mundial, foram provocados a se adequarem às novas 

exigências do capitalismo que andava rapidamente em direção ao imperialismo e 

aos monopólios. (MACHADO, 2005). 
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Para que o Brasil conseguisse acompanhar esse movimento fazia-se 

necessário uma modernização e isto implicavam em uma transformação na forma de 

trabalho. De acordo com Machado (2005).  

 

Modificar o trabalho exigia também a modernização da sociedade 
civil, como o fim da monarquia, a separação entre a Igreja e o 
Estado, a adoção do casamento civil, a secularização dos cemitérios, 
a reforma eleitoral, o incentivo à imigração e a industrialização. 
(p.91). 
 

Porém estas mudanças foram ocorrendo de maneira demorada e gradativa, 

ocasionando lutas entre os homens deste período. Podemos destacar nas duas 

últimas décadas do Império, a necessidade de se criar escolas para as classes 

populares sob a responsabilidade do Estado. 

Diversos projetos foram apresentados à Câmara dos Deputados para a 

reforma da educação com intuito de criar o ensino primário no município da Corte e, 

assim, poder servir como exemplo para as províncias que faziam parte do Reino. 

Dentre esses projetos podemos destacar o Decreto nº 7.247 de Leôncio de 

Carvalho5 (1879), e os Pareceres/Projetos de Rui Barbosa 6(1882-1883) que 

comprova o quanto era urgente que o governo brasileiro investisse em educação e 

apresentava questões relativas ao ensino. (MACHADO, 2005). 

Machado (2005) apresenta os dois projetos acima: 

 
O primeiro foi apresentado na forma de Decreto e para tanto deveria 
ser implementado imediatamente, sem discussão pelo Legislativo, 
apenas as questões que envolviam despesas orçamentárias 
precisavam de aprovação. O segundo, por sua vez, foi elaborado na 
forma de Parecer/Projeto, e se detinha em analisar cuidadosamente 
as determinações do referido decreto, propondo um projeto 
substitutivo. Com relação ao conteúdo, propondo reformar o ensino 
desde o jardim-de-infância até o ensino superior. Para tanto, 
detalharam como deveria ser organizadas as escolas desde os 
programas escolares até os métodos de ensino. (p.93). 

 
 

                                                 
5
 Ministro do Império, Carlos Leôncio de Carvalho, professor da Faculdade de Direito de São Paulo, 

com suas reformas [...] não só modificou o ensino primário e secundário da Corte, mas  
ainda, estabeleceu normas para o ensino secundário e superior, em todo o país. (PERES, 2005). 
6
 Rui Barbosa participou da comissão da Assembleia Legislativa encarregada de relatar o Decreto – 

Lei n. 7.247. Desta forma, empreendeu um cuidadoso estudo que serviu de material para a redação 
dos seus Pareceres/Projetos sobre educação: a Reforma do Ensino Secundário e Superior‖ – 1882, e 
a ―Reforma do Ensino Primária e várias Instituições Complementares da Instrução Pública‖ – 1883 –, 
produzindo um importante material sobre o quadro educacional brasileiro e de outros países. 
(MACHADO, 2005). 
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A necessidade do investimento em educação estava ligada à formação do 

cidadão-eleitor, pois era necessário preparar o homem para o sufrágio universal7 e 

por meio da escola garantir os deveres do cidadão quando o voto fosse ampliado a 

todos os brasileiros, pois havia um grande número de analfabetos por conta da 

transição do trabalho escravo para o livre. 

A abolição dos escravos aconteceu de uma maneira gradativa, onde seriam 

totalmente abolidos em 1888, porém em 1871 com a promulgação da Lei do ―ventre 

livre‖, 8 havia uma preocupação com a educação dos livres e pobres, principalmente 

com os filhos dos escravos. Essa lei presumia que quem deveria se encarregar da 

educação dos escravos eram os seus senhores, porém cumprir esta lei não era um 

ofício simples, pois ou os senhores mandavam as crianças para as vilas mais 

próximas ou mantinham um professor para os pequenos. 

Neste contexto, podemos constatar que a necessidade e a dificuldade da 

criação de escolas não estavam limitadas apenas à Câmara dos Deputados, mas 

também na sociedade civil. A grande maioria dos lavradores nos congressos 

agrícolas no Rio de Janeiro (1988) e do Recife (1978) esperava que a solução para 

a ausência de braços no Brasil, estava na ―educação‖. (MACHADO, 2005).  

Machado (2005, p. 94) descreve esta afirmação ―Educando e treinando, o 

trabalhador nacional e o liberto poderiam ser incorporados ao trabalho regular 

exigido na cafeicultura‖. Para Machado (2005) essa discussão estava ligada ao 

debate parlamentar que tinha como proposta uma reforma na educação, em 

especial o Decreto de Leôncio de Carvalho e os Pareceres/Projetos de Rui Barbosa. 

Sendo o primeiro o grande marco pra o início do processo de organização da escola 

pública, tendo como objetivo reformar o ensino no país, proposto por meio de um 

Decreto de número 7.2479·.   

                                                 
7
 Processo de escolha através do qual os indivíduos selecionados terão o direito ao 

voto.(DICIONÁRIO ONLINE) 
8
 ―Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, libertos 

os escravos da Nação e outros e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e 
sobre, a libertação anual de escravos. (BRASIL, 1871). 
9
 O Decreto n. 7.247, de 19/04/1879, traçava disposições que deveriam ser observados nos 

regulamentos de instrução primária e secundária no município da Corte, nos regulamentos dos 
exames de preparatórios nas províncias, nos estatutos das Faculdades de Direito e de Medicina, bem 
como nos regulamentos das escolas politécnicas, destacando que só seriam cumpridas de imediato 
as determinações que não trouxessem aumento de despesas. Desta forma, as medidas que não 
exigiam verbas deveriam ser executadas e as questões que envolviam financiamento teriam que 
esperar provação da Assembleia Legislativa, aprovação que não chegou a acontecer. (MACHADO, 
2005, p. 94). 
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O Decreto de Leôncio de Carvalho considerava o ensino livre, a livre 

frequência e o ensino religioso como facultativos, por este motivo provocou grande 

polêmica. Esta liberdade de ensino proposta por Leôncio de Carvalho foi 

demandada por ele como uma maneira de aumentar os estabelecimentos de ensino. 

A educação deveria ser obrigatória e, por este motivo, era preciso que tivesse 

um aumento dos bancos escolares. O artigo segundo do Decreto garantia a 

obrigatoriedade do ensino dos sete aos quatorze anos, tanto para meninas como 

para meninos, porém os alunos que moravam em uma distância de um quilômetro e 

meio para meninos e um quilômetro para meninas das escolas ficariam dispensados 

desta obrigatoriedade, o não cumprimento desta norma ocasionaria em multa em 

dinheiro sobre o responsável da criança. (MACHADO, 2005). 

Este Decreto dividiu o ensino nas escolas primárias em primeiro e segundo 

grau, com duração de quatro anos e também apresentou questões novas como 

Machado (2005) descreve: 

 
Apresentou como questões novas que os alunos não católicos 
estavam desobrigados de frequentar as aulas de ensino religioso e 
previa, também, a co-educação dos sexos até a idade de dez anos. 
Assim, seria permitido que meninos até esta idade fossem recebidos 
nas escolas femininas de segundo grau. Determinava também a 
criação de caixa econômica escolar para que os alunos 
depositassem suas economias sob a administração do professor. 
Este dinheiro seria devolvido quando o aluno deixasse a escola na 
data que se tivesse determinado. (p. 95-96). 

 
Neste contexto as escolas primárias de primeiro grau deveriam ter as 

seguintes disciplinas: instrução moral e religiosa, leitura, escrita, noções de 

gramática, aritmética, sistema legal de pesos e medidas, história e geografia no 

Brasil, desenho linear, música, ginástica e costura simples para as meninas sendo 

completada a formação da criança com as disciplinas do segundo grau que buscaria 

continuar desenvolvendo as disciplinas do primeiro grau, somadas ao ensino de 

álgebra e geometria, física, química e história natural entre outros.  

O Decreto também previa a criação de jardim-de-infância para crianças de 

três a sete anos, bibliotecas e museus pedagógicos entre outras ideias para o 

funcionamento das escolas. Era proibido marcar falta aos alunos e também que 

estes fossem chamados para lições e sabatinas, garantindo com isso a livre 

frequência. Os alunos poderiam fazer os exames nos estabelecimentos de ensino 

sem estar matriculados. 
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As outras propostas apresentadas no período não eram tão detalhadas como 

o Decreto, que apontava como funcionamento o ensino em detalhes. Leôncio de 

Carvalho, no relatório de 1877, apresentou como estava a instrução primária e 

secundária no país e concluiu assim que estavam organizadas de maneira precária 

e insuficiente, onde cada província determinava de forma independente seu 

programa e sua legislação de ensino. Sendo assim, seria necessária uma 

padronização do ensino, questão que também foi levantada nos Pareceres/Projetos 

de Rui Barbosa. (MACHADO, 2005). 

Rui Barbosa destacou em seus Pareceres/Projetos que a Reforma precisava 

repelir tudo que existia e refazer de uma maneira total o programa escolar. Destacou 

a necessidade da interposição do Estado, onde deveria financiar ou fiscalizar o 

trabalho que era realizado nas escolas. Contudo seria necessária a criação do 

ministério da Instrução Pública para estruturar a maneira que seria organizado o 

sistema nacional de ensino. 

Rui Barbosa assim como Leôncio de Carvalho defendia o ensino obrigatório, 

porém com frequência somente nos cursos superiores nas disciplinas totalmente 

teóricas. Também determinava o fim do ensino religioso, para assim separar o 

Estado da Igreja, apontando as vantagens da escola leiga. 

Machado (2005) nos apresenta o que era proposto nos Pareceres/Projetos de 

Rui Barbosa e no que ele concordava com o Decreto de Leôncio de Carvalho: 

 
Concordava com o Decreto de Leôncio de Carvalho que inaugurou a 
não obrigatoriedade do ensino religioso, pois concebia que este 
deveria efetuar-se em dias determinados da semana e sempre antes 
ou depois das horas destinadas ao ensino das outras disciplinas. 
Defendia que a escola secularizada se colocava como tendências em 
vários países. Discordava do Decreto de 19 de abril ao atribuir ao 
professor o trabalho de ministrar o ensino religioso, tarefa para qual 
seria incompetente. Defendia que a escola pública não forneceria o 
ensino religioso, ela apenas abriria as portas de sua casa, sem 
detrimento do horário escolar, a esse ensino, ministrado pelos 
representantes de cada confissão, concluindo que era preciso excluir 
o catecismo do programa escolar. (p. 99). 

 

Também foi proposta uma Reforma que adotasse a gratuidade, a 

obrigatoriedade e a laicidade. Já no jardim-de-infância deveria ser iniciado o ensino 

de ciências físicas e naturais por meio de observação e experimentação. O conteúdo 

proposto estava em torno da ciência elementar, relacionado ao sentimento de amor 
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à pátria e ao trabalho. Rui Barbosa acreditava que este projeto atendia as 

necessidades do ensino e poderia preparar a criança para viver em sociedade.  

Porém estes projetos não foram efetivados naquela época, demonstrando 

assim o quanto foi difícil a construção da escola existente nos dias atuais. Mesmo 

que os discursos da época destacavam que era importante a criação de escolas 

para a modernização da sociedade, somente na metade do século XX foram 

implantadas.  

 

2.3 A educação do século XX até os dias atuais.  

 

Com o fim do Império e o início da República ocorreram inúmeros fatos que 

transformaram o rosto da sociedade brasileira, como o crescimento econômico, a 

mudança do trabalho escravo para o assalariado e o principal a construção de uma 

identidade nacional, neste contexto, a escola é considerada responsável pela 

civilização e moralização do povo, fortalecendo assim a nação que estava surgindo 

com o novo regime político. Desta maneira, o projeto educacional entra em 

convergência com o projeto social brasileiro, sendo relevante sua expansão por todo 

o território nacional, estabelecendo assim os ideais republicanos. (SILVA; SOUZA, 

2011). 

Com a Proclamação da República, a organização da escola passa a ter 

influência da filosofia positivista. A Reforma conhecida como Benjamin Constant 

10tinha como princípios a liberdade e laicidade do ensino e a gratuidade da escola 

primária. Um dos intuitos desta Reforma era a formação do aluno para cursos 

superiores,  

Durante os anos de 1890-1930 o Brasil passava por um problema no alto 

índice de analfabetismo existente e para que isso pudesse melhorar o governo 

implantou novas modalidades de escolas primárias como Ferreira e Carvalho (2011) 

descrevem: 

 

Para aprimorar esses índices o governo inseriu novas modalidades 
de escolas primárias como: Escolas Isoladas, Escola Singular, 
Escola Distrital, Escola Rural, Escola Urbana, e Escola Modelo, 
Escola Unitária, Escola das Primeiras Letras, Grupos Escolares, 

                                                 
10

 O autor da reforma é um militar de formação positivista que esteve à frente do primeiro ministério 
criado para cuidar das questões educacionais (ministério da instrução pública e dos correios e 
telégrafos). (PALMA FILHO, 2005). 
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terminologia utiliza ao longo dos tempos e modificados perante o 
sistema educacional, nas legislações e documentos oficiais, que, no 
entanto retratam a constituição do Ensino Primário na primeira 
República. (p. 2). 

 
Com o crescimento das cidades, a industrialização e a urbanização, faz-se 

necessário que a sociedade brasileira proponha uma mudança no campo 

educacional. Conforme Silva (2010) durante os anos de 1929 e 1930 ocorreram 

várias reformas estaduais com novas propostas pedagógicas, como as de Fernando 

Azevedo no Rio de Janeiro11 e Anísio Teixeira12 na Bahia.  

Entre as décadas de 1930 e 1960 o Brasil passou por diversas mudanças 

estruturais e com isso ocasionou diretamente na construção de um sistema nacional 

de educação pública. Assim, a educação foi cenário de manifestações ideológicas, 

pois interesses diversos disputavam-na, essa disputa passou por diversas décadas 

de reformas educacionais, sem que o poder público brasileiro criasse um sistema de 

escola pública para todos. (BITTAR, 2012). 

A defesa da instrução foi papel fundamental para que o povo pudesse ser 

integrado à nação fortalecida pela República, sendo assim necessária a criação de 

uma nova escola, organizada de acordo com o interesse da nova ordem que se 

implantava. Neste período atribuía o papel de formar o cidadão republicano a escola, 

promovendo assim o desenvolvimento social e econômico. (FERREIRA; 

CARVALHO, 2011). 

O ensino era visto como fundamental para o exercício da cidadania, a 

República surge seguida da crença de remodelar a ordem social, política e 

econômica, onde a educação seria a maneira para construir o país moderno, 

oferecendo ao povo as condições para serem inseridos no regime democrático. 

                                                 
11

 Fernando de Azevedo, nascido em 1894, teve sua formação como interno de colégio jesuítico, o 
que mais tarde fez com que ele tivesse interesse em estudar em um seminário. Foi nesse momento 
que Azevedo lecionou pela primeira vez como professor substituto do seminário, descobrindo que sua 
real vocação seria o magistério. Formou-se bacharel em Direito, embora nunca tenha deixado o 
magistério em segundo plano. Atuou também como jornalista, escrevendo crônicas literárias para 
jornais. No entanto, foi como educador que seu nome ganhou destaque na década de 20 do século 
XX, quando fez parte do movimento de renovadores da educação e foi reconhecido pelo seu projeto 
de reforma do ensino no Distrito Federal em 1927. A partir de então, foi escolhido como redator do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932 (carta assinada por 26 educadores que 
reivindicavam e propunham transformações na educação), colaborando também para a fundação da 
Universidade de São Paulo, em 1933. Após a fundação, exerceu cargos dentro da instituição durante 
toda a década de 30, período de destaque, devido à publicação do livro Educação e seus problemas. 
(ALMEIDA; CIMINO, 2012). 
12

 Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no 
século 20, Anísio Teixeira foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, que 
refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. (BRIZA, 2011). 
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É neste momento que a política educacional ganha força na medida em que o 

Estado criava grupos de escolas em locais de destaque, considerando assim a 

escola como uma grande solução para todos os problemas enfrentados pela 

sociedade.  

Sendo assim, o governo brasileiro legitima o método mútuo já citado 

anteriormente como norteador da escola modelo que crescia cada vez mais, sendo 

necessário formar professores para que atuassem com essa nova concepção de 

ensino, pois não bastava apenas ensinar, precisava se ensinar de acordo com a 

pedagogia intuitiva, fazia-se necessária que se expandisse os sistemas nacionais de 

ensino e capacitasse novos profissionais para atuarem nas escolas públicas. Outra 

preocupação neste período era a estrutura física da escola, os materiais didáticos 

apropriados, a mobília adequada dos alunos, escola para meninos e meninas no 

mesmo espaço físico, porém com aulas divididas. 

No âmbito escolar a dificuldade da criação de um plano comum em todas as 

escolas existentes indicam a criação de um sistema nacional de ensino, ou seja, a 

criação do Ministério da Educação que teria a finalidade de organizar o ensino no 

país, sendo criado em 1934 o Ministério da Educação e Saúde iniciando uma nova 

etapa de educação no Brasil. 

A Associação Brasileira de Educação (ABE)13 por meio das Conferências 

Nacionais de Educação ampliava o apoio à educação formal. Era indispensável a 

formulação de uma nova política educacional no país dispondo de um currículo 

comum a todo brasileiro, formando assim um cidadão útil à nação. 

Podemos perceber que a política educacional desenvolvida no Brasil durante 

a República enfatiza avanços como consolidação das leis, ampliação das escolas, 

proposta de metodologia e estrutura do espaço físico, mas também ao mesmo 

tempo um recuo na educação, pois não se consegue construir um Plano Nacional de 

Educação para conduzir as ações educativas por todo território brasileiro. Observa-

se assim uma política autoritária, apoderando-se do espaço escolar para estimular 

nas pessoas o modelo de sociedade pretendido pelo governo. 

A década de 1960 foi um período de boas experimentações educativas onde 

surgiram os ginásios vocacionais e deu-se um grande impulso no ensino de 

                                                 
13

 Associação Brasileira de Educação (ABE), importante instrumento na condução da educação, 
através da realização de Conferências Nacionais para se discutir os caminhos da educação, 
fortalecendo dessa forma a causa educacional no país. (SILVA; SOUZA, 2011). 
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matemática e ciências. Após o golpe militar em 1964 o país precisou reorientar o 

ensino. A atual situação exigia adaptação na legislação educacional. Com isso se 

reformulou a LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação) a Lei 5692 de 1971 que 

alterou o ensino primário e médio. Desta maneira a escola primária e o ginásio 

passaram a ser denominados ensino de primeiro grau e o colegial passou a se 

chamar ensino de segundo grau, estendendo a obrigatoriedade do ensino para oito 

anos.  

Em 1988 deu entrada na Câmara dos Deputados o projeto de uma nova LDB 

(Lei das Diretrizes e Bases da Educação) cuja principal característica foi à influência 

na libertação da educação da política miúda permitindo que assim pudesse 

ultrapassar a periodicidade que a tem marcado pelo longo de toda a história. Porém 

o governo a impediu de ir adiante, no lugar deste projeto foi aprovada a proposta do 

então senador Darcy Ribeiro, que era mais condizente com as propostas da política 

governamental, dando assim origem a nova LDB (9.394), que foi promulgada em 20 

de dezembro de 1996. Esta nova Lei preservou a organização do ensino 

fundamental que estava contida anteriormente apenas modificando a sua 

nomenclatura passando de ensino de primeiro e segundo grau para ensino 

fundamental e médio.   

Em 2006, o então presidente da época Luiz Inácio Lula da Silva (Lula)  

sanciona a nova lei da educação para o Ensino Fundamental a LDB 11.274 (Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação) que amplia o Ensino Fundamental de oito para 

nove anos, com inserção aos seis anos de idade, fazendo com isso que a última 

modalidade da Educação Infantil pertença agora aos Anos Iniciais.  

Esta Lei tem por objetivo garantir a ampliação do direito à educação para 

crianças de seis anos, principalmente se tratando das classes desfavorecidas, 

levando em consideração que a criança de seis anos não estaria matriculada na 

Educação Infantil por problemas relacionados com a falta de vagas nos Centro de 

Educação Infantil (CEMEIS), ou pela não obrigatoriedade do ensino, possibilitou um 

consenso de que o Ensino Fundamental de nove anos poderia garantir um maior 

número de alunos matriculados nas escolas brasileiras e com isso asseguraria a 

essas crianças o direito a educação. (ARELARO; JACOMINI; KLEIN, 2011). 
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2.4  Os documentos e a contação de histórias  

 

O foco principal deste trabalho é a contação de histórias para os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacional da 

Língua Portuguesa - PCN (1997), o domínio da língua oral e escrita é fundamental 

para a participação social efetiva, pois é através deste que o sujeito se comunica e 

tem acesso às informações necessárias para se conviver em sociedade. 

 
O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a 
participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se 
comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de 
vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. 
Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a 
todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários 
para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. (BRASIL, 
p. 15). 

 

Quando contamos histórias para as crianças desenvolvemos a capacidade de 

se comunicar com um mundo diferente do seu, a criança amplia sua oralidade e, 

isso, auxilia sua compreensão de si mesma e do mundo que a rodeia. 

Ainda no PCN (1997) podemos destacar alguns objetivos para a contação de 

histórias para os Anos Inicias para assim formarmos o aluno leitor e capaz de 

produzir textos sejam eles orais ou escritos: 

 
 Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la 
com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e 
produzir textos — tanto orais como escritos — coerentes, coesos, 
adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e 
aos assuntos tratados; 

 Compreender os textos orais e escritos com os quais se 
defronta em diferentes situações de participação social, 
interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 
produz; 

 Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos 
mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, 
sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de 
diferentes objetivos. (BRASIL, p. 33). 

 
Assim, a contação de histórias deve estar presente no cotidiano escolar para 

que o aluno consiga desenvolver a capacidade de compreensão, tenha a sua 

criatividade ser estimulada e quando este for escrever terá propriedades maiores 

para conseguir escrever suas próprias histórias. 
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Outro documento que traz a importância da leitura para os Anos Iniciais é o 

PNE (2014) - Plano Nacional de Educação que descreve quatro princípios centrais 

para o trabalho pedagógico, cujo segundo trata-se da capacidade de leitura. 

 
2. O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de 
textos ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve 
ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo acesso 
precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de 
interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de 
suas próprias histórias (BRASIL, 2014). 

 

Podemos desenvolver a capacidade de leitura nas crianças por meio da 

contação de histórias quando apresentamos um mundo de fantasias e imaginação, é 

por meio do livro que a criança poderá desenvolver seu pensamento critico e recriar 

novas histórias. Durante o processo de alfabetização faze necessário o estimulo por 

meio do professor para a leitura, para que assim o aluno consiga interagir com 

diversas áreas de conhecimentos. 

 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN / 2013, a criança desenvolve 

as seguintes capacidades: 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a 
capacidade de representação, indispensável para a aprendizagem da 
leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da 
realidade que a cerca, conhecimentos que se postulam para esse 
período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite 
a ela reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem 
como planejá-las, habilidades também necessárias às aprendizagens 
previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na 
escola, fortemente relacionada aos usos sociais da escrita nos 
ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar 
tempos e esforços diferenciados entre os alunos da mesma faixa 
etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços 
públicos, entre os quais se destaca a escola. Esse é, pois, um 
período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da 
conduta social, com ênfase no desenvolvimento de habilidades que 
facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. (BRASIL, 
2013). 

 
Ou seja, é preciso despertar na criança a capacidade de construção de 

mundo, a contação de histórias auxiliará no processo de aprendizagem, fazendo 

com que a criança consiga recriar por meio do imaginário. Por isso, a contação de 
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histórias está ligada à formação do aluno leitor, conforme veremos no capítulo 

seguinte. 
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3 - CAPÍTULO II 

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Será apresentado a seguir como a contação de histórias vem se 

desenvolvendo do passado até os dias atuais, desde a tradição oral até sua 

chegada à sala de aula, trajetória esta que contribuiu para apresentar a importância 

da contação de histórias dentro do contexto escolar, para a formação do leitor de 

modo a desenvolver sua capacidade de leitura e escrita e, assim, terá contribuições 

para a sua formação cognitiva. 

Durante muitos séculos, os homens ficavam sentados em volta das 

fogueiras para ouvir ou contar histórias, pois naquele período era uma das maneiras 

de se preservar crenças, compartilhar conhecimentos, costumes e valores.  

Cada geração tinha que transmitir as histórias de sua cultura para as 

gerações seguintes. Assim, as histórias eram passadas adiante, o que caracterizava 

a transmissão pela tradição oral, conforme Torres e Tettamanzy (2008) descrevem: 

 

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. O ato de contar histórias remete 
a este tempo em que o homem confiava na sua memória e nas suas 
experiências, resgatando qualidades tão necessárias ao 
desenvolvimento humano. (p.2). 

 
Sendo assim, o ato de contar histórias ocorre há muito tempo. Pode-se 

encontrar por toda a parte do mundo. E desta maneira a literatura oral tem se 

eternizado e vem sendo transmitida de povo a povo o que o homem julga mais 

indispensável à vida. Cecília Meireles (1984) afirma que: 

 

O oficio de contar histórias é remoto. Em todas as partes do mundo o 
encontramos: já os profetas o mencionam. E por ele se perpetua a 
literatura oral, comunicando de indivíduo a indivíduo e de povo em 
povo o que os homens, através das idades, têm selecionado da sua 
experiência como mais indispensável à vida. (p.47). 

 
Foi na Europa, por volta do século XVIII, que se deu início à literatura infantil, 

por meio das transformações sociais que estavam ocorrendo na época, onde a 

criança passava a ser vista como tal e não mais como um adulto em miniatura. 
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Assim, a criança ganhou um espaço de literatura dedicado a ela. No Brasil, os livros 

dedicados ao público infantil começaram a ser publicado no início do século XIX, 

porem somente no final deste século é que eles começaram a circular. (CHRISPIM, 

2013). 

É na contação de histórias que se estabelece uma relação entre quem conta 

e escuta, trazendo para o momento tudo àquilo que o ouvinte tem de mais 

importante que é sua bagagem cultural e afetiva. Sendo assim, quando o hábito de 

ouvir histórias acontece desde cedo isso auxilia na formação da identidade do 

sujeito. Quando se conta uma história, ocorre um diálogo entre diferentes 

dimensões, Torres e Tettamanzy (2008)citam:  

 

O hábito de ouvir histórias desde cedo ajuda na formação de 
identidades; no momento da contação, estabelece-se uma relação de 
troca entre contador e ouvintes, o que faz com que toda a bagagem 
cultural e afetiva destes ouvintes venha à tona, assim, levando-os a 
ser quem são. ―Contar histórias é uma arte porque traz significações 
ao propor um diálogo entre as diferentes dimensões do ser‖. (p.2). 

 

A criança tem o primeiro contato com a história através da escuta, quando 

ouve a voz dos pais ou até mesmo dos avós, quando os mesmos contam os contos 

de fadas, trechos da Bíblia ou até mesmo histórias inventadas, conforme 

Abramovich (1991): 

 

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através 
da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos de fadas 
trechos da Bíblia, histórias inventadas (tendo a criança ou os pais 
como personagem), livros atuais e curtinhos, poemas sonoros e 
outros mais... contados durante o dia _ numa tarde de chuva, ou 
estando todos soltos na grama, num feriado ou domingo _ ou num 
momento de aconchego, à noite, antes de dormir, a criança se 
preparando para um sono gostoso e reparador, e para um sonho 
rico, embalado por uma voz amada. (p.16-17).  

 

A literatura é a maneira mais eficaz da criança formar uma nova mentalidade 

de mundo como cita Coelho (1981):  

 

Partindo do dado básico de que é através de sua consciência cultural 
que os seres humanos se desenvolvem e se realizam de maneira 
integral, é fácil compreendermos a importância do papel que a 
literatura pode desempenhar para os seres em formação. É ela, 
dentre todas as diferentes manifestações de Arte, a que atua de 
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maneira mais profunda e duradoura, no sentido de dar forma e 
divulgar os valores culturais que dinamizam uma sociedade ou uma 
civilização. (p.3). 

 

Desta maneira, é possível perceber a importância da literatura infantil, ao 

emocionar as crianças, sejam elas leitoras ou ouvintes, levando-as assim a 

compreenderem de uma maneira mais divertida o mundo que está em sua volta. 

O hábito de ler para uma criança promove o senso crítico, auxilia no 

aprendizado além de ser de extrema importância para a formação total do indivíduo. 

Quando se lê um livro para criança, podemos estimular sua imaginação, emoções e 

sentimentos de uma maneira significativa. 

A criança desde muito pequena é capaz de compreender as histórias que 

são contadas pelos adultos. É por este motivo que tudo aquilo que ela escuta, seja 

relatos do cotidiano ou uma história de contos de fadas, vai ter papel fundamental na 

sua formação, o que vai influenciar por toda a sua vida. 

No decorrer da construção do discurso narrativo a contação de histórias irá 

facilitar a expressão da criança, pois a mesma exercitará a sua comunicação de uma 

maneira socializada e democrática. Porém a criança precisa viver essa experiência 

de uma maneira participativa, pois a mesma irá observar a maneira como o adulto 

utilizará sua linguagem.  

Desta maneira quando o meio em que a criança está inserida possui um 

incentivo para a leitura, quando a mesma começar a se expressar de forma verbal 

ela irá utilizar desta bagagem para descrever suas sensações e experiências. É esse 

o papel fundamental da contação de histórias, fazer com que a criança faça suas 

ideias fluírem de maneira criativa e significativa. 

Quando a criança tem o hábito de ouvir histórias em casa, terá uma 

necessidade de ouvi-las na escola, sendo assim é necessário que o professor traga 

para a sala de aula livros que possam estimular a aprendizagem significativa para o 

aluno, fazendo-o sentir cada vez mais a necessidade da leitura para a sua formação, 

conforme Coelho (2000): 

 

[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser 
lançadas as bases para a formação do indivíduo [...] essa valorização 
do espaço escola não quer dizer, porém, que o entendemos como 
um sistema rígido reprodutor [...] Hoje, esse espaço deve ser, ao 
mesmo tempo, libertário [...] para permitir ao ser em formação chegar 
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ao seu autoconhecimento e ter acesso ao mundo da cultura que 
caracteriza a sociedade a que ele pertence. (p.16). 

 

Assim, contar história para criança na sala de aula tem uma importância 

significativa para a sua formação, ouvir histórias é uma maneira de iniciar uma 

aprendizagem para se tornar um leitor e quando se torna um leitor se traça um 

caminho profundo de descobertas e de compreensão de mundo. (ABRAMOVICH, 

1991). 

A história necessita despertar a curiosidade da criança para que assim ela 

consiga ter toda a atenção voltada para o momento da contação, porém para 

acrescentar algo em sua vida é necessário que seja estimulada a sua imaginação, 

que a ajude a desenvolver seu intelecto e que possa tornar suas emoções mais 

claras estando assim relacionada com todos os aspectos da sua personalidade. 

(BETTELHEIM, 1980). 

É por este motivo, que o ato de contra histórias na escola deve ser um 

objeto pedagógico de grande valor, pois as histórias contribuem para a formação do 

intelecto do aluno, conforme veremos no capítulo seguinte.  
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4 - CAPÍTULO III 

O CONTAR HISTÓRIAS PARA OS ANOS INICIAIS 

 

O capítulo a seguir irá nos trazer estratégias metodológicas  para a contação 

de histórias no contexto escolar, como fazer e transformar este momento em um 

momento significativo e de aprendizagem para o aluno, para que se torne um 

momento mágico e divertido para a criança, estimulando-lhe a necessidade de ouvir 

histórias sempre. 

O ato de ler ou contar histórias para os alunos pode vir a desenvolver a 

imaginação fazendo com que o seu intelecto seja estimulado, que o mundo seja 

conhecido através dos seus conflitos, suas dificuldades e das soluções de mundo 

apresentada para a mesma. É a partir da escuta de uma história que a criança 

consegue descobrir os sentimentos como: medo, alegria, segurança, angústia, 

insegurança entre outros. Desta maneira, o aluno consegue se aprofundar na 

história vivenciando aquilo que a narrativa traz de acordo com Abramovich (1991):  

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções 
importantes, como 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 amplitude, significância e 
verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir 
e enxergar com os olhos do imaginário! (p.17). 

 

Ao se contar uma história para crianças é possível desenvolver a criticidade 

sua, pois quando ela escuta uma história é levada a pensar, questionar e duvidar, 

desenvolvendo desta maneira o seu sentido crítico. 

Contar história é uma arte, sendo assim é necessário se preparar e saber 

como contá-la, para que assim ela se torne emocionante e prenda a atenção dos 

ouvintes, de acordo com Abramovich (1991): 

 

Para contar uma história seja qual for é bom saber como se faz. 
Afinal, nela se descobrem palavras novas, se entra em contato com a 
música e com a sonoridade das frases, dos nomes...Se capta o 
ritmo, a cadência do conto, fluindo como uma canção... Ou se brinca 
com as melodias dos versos, com o acerto das rimas, com o jogo das 
palavras... Contar história é uma arte... e tão linda!!! É ela que 
equilibra o que é ouvido com o que é sentido, e por isso não é nem 
remotamente declamação ou teatro... Ela é o uso simples e 
harmônico da voz. ( p. 18). 
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Por este motivo ao contar uma história para a criança seja ela qual for, não 

se pode fazer de qualquer maneira, é preciso selecionar o livro e não utilizar o 

primeiro que estiver disponível, e assim no meio da leitura demonstrar que não está 

familiarizado com as palavras que forem surgindo.  

É preciso ter conhecimento do que está sendo contado, para não ficar sem 

saber como agir em determinados momentos, ao ver uma palavra desconhecida ou 

até mesmo um palavrão. De acordo com Abramovich (1991): 

 

Pior ainda, ficar escandalizado com uma determinada fala, ou 
gaguejar ruborizado porque não esperava encontrar um palavrão, 
uma palavra desconhecida, uma gíria nova, uma expressão que o 
adulto-leitor não usa normalmente... Aí não há como segurar a 
sensação de ridículo e mal-estar, e tudo degringola [...]. (p.20). 

 

É de extrema importância que o narrador leia o livro antes de contar a 

história para que o mesmo possa sentir quais as emoções que o mesmo irá lhe 

transmitir, sendo assim no momento da narração o narrador irá passar uma emoção 

verdadeira para o ouvinte. (ABRAMOVICH, 1991). 

É preciso que o narrador transmita confiança para que o ouvinte possa 

despertar admiração pela história ouvida. Pode-se contar qualquer tipo de história 

para crianças, seja a mesma longa ou curta, antiga ou atual, contos de fadas ou 

fantasmas, enfim, qualquer tipo desde que o contador tenha propriedade da história 

escolhida e julgue interessante para o grupo contado. Abramovich (1991)descreve: 

 

Claro que se pode contar qualquer história à criança: comprida, 
curta, de muito antigamente ou dos dias de hoje, contos de fadas, de 
fantasmas, realistas, lendas, histórias em forma de poesia ou de 
prosa...Qualquer uma, desde que ela seja bem conhecida do 
contador, escolhida porque ache particularmente bela ou boa, porque 
tenha uma boa trama, porque seja divertida ou inesperada ou porque 
dê margem para alguma discussão que pretende que aconteça, ou 
porque aclame uma aflição. (p.20). 

 

A maneira de selecionar a história fica por conta do narrador, e o que irá 

acontecer depois irá depender da maneira que o narrador conhece as crianças para 

a qual o mesmo está contanto. É de extrema importância que o narrador tenha 

afinidade com crianças e que se divirta com a história tanto quanto elas, caso isso 

não ocorra a sua contação será completamente fracassada. (COELHO, 1999).  
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4.1 COMO CONTAR HISTORIAS  

 

Para se contar a historia será necessário um preparação anterior ao começo 

da narrativa, pois é uma maneira de chamar a atenção da criança de forma lúdica 

para  o que será apresentado na sequência. Conforme Coelho (1999), uma boa 

cantoria para começar é o que poderá animar a criança, e assim prender a atenção 

para a história que será contada, a música pode ser inventada, adaptada, a maneira 

não importa, o que importa é o envolvimento da criança com a história.  

Um bom exemplo de música é a CASA AMARELA, da cantora Rúbia 

Mesquita: 

 

CASA AMARELA 
Vou te contar um segredo,  
Segredo da casa a amarela  
Pode abrir qualquer porta  
Ou também qualquer janela.  
Pode entrar procurar  
Em todo e qualquer lugar  
O que vai abrir o segredo  
Que você vai desvendar  
Dentro da casa um quarto  
Dentro do quarto uma cama  
Debaixo da cama uma mala  
Dentro da mala uma caixa  
Dentro da caixa um livro 
Dento do livro uma história  
Que você vai me contar  
Este é o segredo que você vai desvendar. (MESQUITA, 2011). 

 

Depois da música é necessária uma conversa com as crianças para que 

assim não haja uma interrupção no meio da história, porém esta conversa não deve 

ser muito longa. Quando a história se tratar de coisas do cotidiano da criança é 

necessário permitir que a mesma comente sobre a sua própria vivência. (COELHO, 

1999). 

O ato de contar história promove na criança à transformação da sua 

consciência crítica, estimula sua sensibilidade. Estabelece uma relação entre 

realidade e a ficção, além de desenvolver a criatividade, e a imaginação do aluno. 

Fazendo assim com que ele tenha cada vez mais interesse em ouvir histórias. 

O contador precisa ter consciência que o mais importante no momento da 

contação é a história e que ele está ali apenas para transmitir o que irá acontecer, e 
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deve fazer isso de maneira coesa e natural deixando que as palavras fluam. 

(COELHO). 

Para que isso ocorra é necessário que quem esteja contando se envolva 

completamente com a história que irá contar, para Abramovich (1991): 

 

É bom que quem esteja contando crie todo um clima de 
envolvimento, de encantamento... Que saiba dar as pausas, criar os 
intervalos, respeitar o tempo para o imaginário de cada criança 
construir seu cenário, visualizar seus monstros, criar seus dragões, 
adentrar pela casa, vestir a princesa, pensar na cara do padre, sentir 
o galope do cavalo, imaginar o tamanho do bandido e outras coisas 
mais [...]. (p.21). 

 

É necessário que seja uma coisa simples, porém sem ser artificial, os gestos 

e as expressões também precisam ser moderados não se pode contar uma história 

como se tivesse em um palco atuando em uma peça de teatro, muito menos se 

locomovendo de um lado para o outro, pois desta maneira as crianças não saberão 

se acompanham o narrador ou os personagens da história. O narrador precisa estar 

envolvido com a história para que assim o público que o assiste esteja em total 

sintonia com ele. (COELHO, 1999). 

Para que isto aconteça o contador precisa ter o primeiro contato com o livro, 

lendo antes para que assim saiba quais as emoções que o mesmo irá lhe transmitir, 

desta maneira a história será contada com mais entusiasmo e atenção. 

O contador precisa saber o momento certo de começar a contação, sendo 

da maneira mais tradicional do ―Era uma vez...‖, ou de uma outra forma que agrade 

os ouvintes, é necessário que que o ouvinte prenda a atenção desde o início da 

história, é não é necessário ter pressa de acabar a história, porém é importante que 

saiba como encerrar, para que seja de uma maneira especial. De acordo com 

Abramovich (1991): 

 

AH, É BOM SABER COMEÇAR O MOMENTO DA CONTAÇÃO, 
talvez do melhor jeito que as histórias sempre começaram, através 
da senha mágica ―Era uma vez...‖, ou de qualquer outra forma que 
agrade o contador e aos ouvintes... Ah, e segurar o escutador desde 
o início, pois se ele se desinteressar de cara, não vai ser na metade 
ou quase no finalzinho que vai mergulhar... Ah, não precisa ter 
pressa em acabar, ao contrário, ir curtindo o ritmo e o tempo que 
cada narrativa pede e até exige... E é bom saber dizer que a história 
acabou dum jeito especial: ―E assim acabou a história. Entrou por 
uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte oura...‖ Ou com 



 41 

outro refrão que faça parte do jogo de cúmplice entre a criança e o 
narrador... Ou simplesmente respirar fundo, olhar bem nos olhos e 
pronunciar ―Fim‖. Ou...Ou... [...]. (p.21-22). 

 

A melhor maneira para se contar uma história é estar no mesmo nível dos 

ouvintes de preferência sentado. Para que desta maneira não se tenha a visão de 

superior, mas sim apenas de transmissor da bela história contada. (COELHO, 1999). 

Uma maneira significativa para se contar histórias é tendo um local para o 

tal, o chamado cantinho da leitura, onde as crianças possam apreciar este momento 

tão mágico, o local pode ter almofadas, para que os alunos sentem no chão e fiquem 

confortáveis e o professor, também, deve estar sentado no chão com as crianças, 

este momento precisa ser agradável para que assim elas queiram que sempre se 

repita. 

A voz é o principal instrumento do narrador, pois é através desta que será 

transmitida todas as emoções do texto, Abramovich (1991).descreve: 

 

AH, É BOM SABER USAR AS MODALIDADES E POSSIBILIDADES 
DA VOZ: sussurrar quando a personagem fala baixinho ou está 
pensando em algo importantérrimo; é bom levantar a voz quando 
uma algazarra está acontecendo, ou falar de mansinho quando a 
ação é calma... Ah, é bom falar muito baixinho, de modo quase 
inaudível, nos momentos de reflexão ou de dúvida, e usar 
humoradamente as onomatopeias, os ruídos, os espantos... Ah, é 
fundamental dar longas pausas quando se introduz o ―Então...‖, para 
que haja tempo de cada um imaginar as muitas coisas que estão 
para acontecer em seguida... E é bom valorizar o momento em que o 
conflito está acontecendo e dar tempo, muito tempo, para que cada 
ouvinte o vivencie e tome sua posição [...]. (p.21). 

 

A voz do narrador deve ser inconfundível e definida, ele precisa saber 

modulá-la conforme os personagens da história, considerando os seguintes 

aspectos que Coelho (1999) descreve: 

 

Intensidade_ O timbre de voz varia na razão direta da discussão de 
quem fala e quem ouve, varia também conforme as emoções que se 
quer passar, juntamente com o ritmo, a inflexão e as entonações. É a 
voz que sugere o que aconteceu, ora mais forte, vibrante, intensa, 
ora mais pausada, suave, num tom mais baixo, que volta a crescer, 
sem jamais tornar-se estridente, irritante ou de falsete [...] O narrador 
conta o que o lobo disse ao porquinho e sendo o lobo um animal de 
maior porte que assume na história um papel violento, o narrador 
engrossa a voz, torna-a mais grave. Se o foco da narrativa gira em 
torno de crianças, flores, seres delicados, o narrador reveste-se de 
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ternura, sem falsear a voz. Isto é muito importante. Saber modular a 
voz e torná-la expressiva deverá constituir um treino constante para 
que ela possa ser utilizada em toda a sua plenitude. Clareza_ 
significa boa dicção, correção de linguagem, evitando repetições 
desnecessárias, os chamados ―tiques‖ de linguagem, os cacoetes 
(certo?, então, aí, entenderam? etc.) [...]. (p.51). 

 

Quando o narrador sabe utilizar a sua voz, o ato de ouvir histórias passa a 

ser mais envolvente, pois a criança se encantará por cada personagem na maneira 

que o contador for moldando sua voz. É preciso também que o contador se 

aprofunde nos estudos voltados à literatura infantil, para desta maneira saber como 

escolher a história que será contada. 

Um dos gêneros que podem ser contados para as crianças e que oferecem 

novas dimensões à imaginação são os contos de fadas, pois é através deles que a 

criança se encontra no seu ser psicológico e emocional, Bettelheim (1980) cita: 

 

Esta é exatamente a mensagem que os contos de fadas transmitem 
à criança de forma múltipla: que uma luta contra dificuldades graves 
na vida é inevitável, é parte intrínseca da existência humana – mas 
que se a pessoa não se intimida, mas se defronta de modo firme com 
as opressões, inesperadas e muitas vezes injustas, ela dominará 
todos os obstáculos e, ao fim, emergirá vitoriosa. (p.14). 

 

Os contos de fadas têm como característica colocar de uma maneira breve e 

categórica um dilema existencial para as crianças, permitindo assim que ela aprenda 

o problema na sua forma essencial. Os contos de fadas simplificam todas as 

situações, todos os personagens são mais típicos do que únicos, e o mal está tão 

onipresente quanto o bem, ao contrário de outros gêneros da literatura infantil. 

(BETTELHEIM, 1980). 

É preciso lembrar que o conto de fadas é, antes de tudo, uma obra de arte. 

Por este motivo ele tem um impacto psicológico sobre as crianças. A criança extrairá 

vários significados do mesmo conto, dependendo do contexto que o aluno estará 

vivendo naquele determinado momento. (BETTELHEIM, 1980).  

A arte de contar histórias é gratificante, pois chega a produzir no narrador 

uma catarse dos conflitos mais íntimos. É importante contar a história mais de uma 

vez. De acordo com Coelho (1999): 

 

Dependendo das circunstâncias, se for possível prolongar o prazer, é 
preferível contar outra vez. Aliás, convém repetir uma mesma história 
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durante alguns dias e de vez em quando voltar a fazê-lo. As crianças 
o exigem por uma forte razão: da primeira vez, desconhecendo o que 
irá suceder, a expectativa é muito forte. Nas seguintes, conhecendo 
o enredo, já identificadas com algum personagem, apreciam melhor 
a trama, podem antecipar as emoções e torna-las mais ricas, mais 
duradoras. Sem dúvida, um renovado prazer. (p. 55). 

 

Quando contamos a história mais de uma vez para a criança, despertamos 

nelas um maior interesse pela trama, pois da segunda vez ela estará familiarizada 

com o conto e, desta maneira, poderá aproveitar melhor a história. 

Para evitar ser interrompido durante a contação de histórias o narrador 

necessita conversar com os alunos inicialmente de uma maneira bem desenvolvida, 

mas caso ocorra uma interrupção há maneiras de se demonstrar para a criança, 

conforme Coelho (1999) descreve: 

 

Em nenhum caso, o contador interrompe a narrativa. Se foi um 
adendo, confirma-o com um sorriso, uma palavra, um gesto de 
assentimento. Na segunda hipótese, fixa o olhar na direção de quem 
interrompeu, sorri e com um gesto pede-lhe para aguardar. 
Concluída a narração, imediatamente pergunta-lhe o que estava 
querendo dizer ou indagar, dando-lhe oportunidade de expandir-se. 
(p. 55). 
 

Para que a criança se concentre na história é necessário que o narrador 

permaneça sempre tranquilo, pois se o mesmo se irritar com as crianças o mesmo 

não obterá sucesso na sua narração, porém se ele permanecer tranquilo até a 

criança mais desatenta prenderá sua atenção para o contador. Coelho (1999) 

afirma: 

 

Se o narrador mantiver sempre uma atitude calma e tranquila, sem 
se impacientar ou irritar-se, mesmo as crianças que por algum motivo 
não conseguem ficar atentas breve serão boas ouvintes, pois nada 
melhor que uma história para desenvolver a capacidade de atenção. 
As crianças que interrompem com frequência e mostram sinais de 
indisciplina são as que mais necessitam ouvir histórias. (p.57).  

 

E para finalizar uma boa história nada melhor do que uma boa conversa com 

as crianças para que elas compreendam, conversem, troquem ideias a respeito da 

trama, isso não significa propor questões interpretativas e muito menos destacar 

pontos importantes da história. Conforme Coelho (1999): 
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O comentário do ouvinte evidencia o efeito da história contada e 
oferece condições de avaliar sua maior ou menor repercussão. É 
nessa fase, inclusive, que o narrador apreende reações básicas das 
crianças, aprimorando-se na pratica da arte de contar e 
aperfeiçoamento um estilo próprio. (p. 57). 

 

Desta maneira, o comentário irá favorecer e ajudar o contador a estar 

sempre se aprimorando e melhorando sua maneira de contar histórias desta maneira 

o fazendo ser um contador experiente e com muitas coisas boas para contar para 

aqueles que o ouvem. 

O ato de contar histórias é a maneira mais efetiva de desenvolver o cognitivo 

da criança, e também fazer com que ela foque toda a sua atenção para algo 

agradável e que irá acrescentar muito na sua formação cognitiva, afetiva e 

contribuirá para seu amadurecimento psicológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ato de contar histórias vem de muitos anos, foi através deste que a 

humanidade transmitiu sua cultura, crenças e valores para as gerações futuras por 

meio da tradição oral, tradição essa também utilizada para se contar histórias para 

os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

É nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que o aluno será alfabetizado, 

sendo assim é neste momento que ele precisa ter o contato com a leitura, nesse 

contexto, uma das estratégias é oportunizá-lo a ter contato com as histórias, a ouvi-

las cotidianamente, fasciná-lo pelas narrativas de modo que se aproprie da leitura e 

escrita e, daí em diante, abre-se, cada vez mais, o universo da leitura para ele. 

É fundamental que o professor conte histórias em sala de aula, pois é por 

meio desta que a criança irá descobrir novos caminhos e terá assim uma melhor 

compreensão de mundo, auxiliando no desenvolvendo das suas emoções, onde 

será estimulado em sua criatividade e pensamento critico. 

É necessário que desenvolva no aluno o hábito de leitura e escrita durante 

todo o processo de escolarização, para que assim a criança interaja com diversas 

áreas de conhecimento e amplie sua aprendizagem. 

Por muitos séculos as histórias foram transmitidas apenas pela tradição oral, 

pois era a única maneira de se compartilhar crenças, costumes e conhecimentos 

para as futuras gerações. Antes da escrita, tudo o que se sabia era transmitido pela 

oralidade, dando assim muita importância para a memória, pois era uma dos 

principais recursos que se tinha para se guardar e transmitir conhecimentos.    

É por meio da contação de histórias que se cria um vínculo entre o ouvinte e 

o narrador, trazendo para o contexto da narrativa tudo que quem escuta tem de 

importante, ou seja, sua bagagem cultural e afetiva. Quando a criança tem em casa 

o hábito de ouvir histórias, ela sentirá necessidade de ouvir na escola, com isso é 

fundamental que o professor traga para a sala de aula a Hora do Conto, reservando 

sempre para a criança se encontre com a história, com a leitura. 

Nesse contexto, é necessário que o professor saiba a maneira mais 

envolvente de se contar histórias para os Anos Iniciais, para isso existem estratégias 

pedagógicas que auxiliam nesse momento como, por exemplo, ter uma boa 

conversa antes de iniciar a narrativa, pois desta forma evitará interrupções no meio 
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da história. Essa conversa não necessita ser muito longa, mas o suficiente para que 

as crianças compartilhem seus conhecimentos sobre o que será ouvido (COELHO, 

1999). 

Após conversar com os alunos pode-se cantar uma canção para assim dar 

início a narrativa. O professor precisa selecionar o livro e ter conhecimento do que 

está contando para não ter surpresas no meio da história. É necessário também que 

o professor se envolva tanto quanto as crianças para transmitir as emoções 

necessárias para este momento. 

O contador precisa saber a melhor maneira para começar e para  encerrar 

uma história para que o aluno tenha toda a atenção voltada para a narrativa do 

começo ao fim, sem se distrair com outras coisas. O professor precisa estar no 

mesmo nível das crianças preferencialmente sentados no chão para que assim o 

ouvinte tenha a sensação que o professor é apenas o transmissor da história e não 

alguém superior a ele. 

Sendo assim, a pesquisa apresentou reflexões e estratégias pedagógicas 

para o professor desenvolver a contação de histórias, pois é pela contação de 

histórias que podemos estimular no aluno a capacidade de conhecer o mundo a sua 

volta e acrescentar contribuições necessárias para a sua formação como leitor.  
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