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RESUMO 

Este trabalho visa demonstrar o uso de metodologias adequadas ao público da 
educação infantil, com o objetivo de demonstrar a técnica de contação de 
histórias no desenvolvimento de habilidades da aprendizagem.  O professor ao 
apresentar esta técnica, propõe uma didática que se encaixa com o público, de 
modo que a criança vivencie sua realidade com amoldamento ao mundo 
imaginário, ou seja, ativação do lúdico. Assim sendo, as percepções 
apresentadas, nos levam a refletir que se pode trabalhar com diferentes técnicas 
numa perspectiva de um ensino humanizado, levando em consideração tantos 
os aspectos de relevância educacional, como o contexto social da criança, 
interferindo no objeto final, que é a aprendizagem.  
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ABSTRACT 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar el uso de metodologías adecuadas 
al público de la educación infantil, con el fin de demostrar la técnica del contar 
en el desarrollo de habilidades de aprendizaje. El docente, al presentar esta 
técnica, propone una didáctica que encaja con el público, para que el niño 
experimente su realidad con amoldamiento al mundo imaginario, es decir, 
activación de lo lúdico. Así, las percepciones presentadas nos llevan a reflexionar 
que es posible trabajar con diferentes técnicas en una perspectiva docente 
humanizada, teniendo en cuenta tantos aspectos de relevancia educativa, como 
el contexto social del niño, interfiriendo en el objeto final, que es el aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: técnicas; metodología; lúdico; aprendizaje. 

 

  

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prática da contação de histórias, é de suma importância para uma 

didática que seja adequada ao grupo da educação infantil, pois, este, de modo 

natural, expõe suas imaginações através de brincadeiras um com o outro, ou até 

mesmo, quando os pais, os estimulam a pensar em um determinado momento 

de descontração. 

Deste modo, pensar na infância, nos leva a refletir como foram nossas 

primeiras experiências de vida, com a ativação do lúdico. Será que tivemos um 

método adequado para tal finalidade? 

Os subsídios ofertados, muitas das vezes, são escassos, mas, não é um 

obstáculo que interfira que o educador possa desenvolver as habilidades com o 

que lhe fora ofertado.  

A contação de história, está amparada na legislação e é citada por 

diversos autores, como uma ferramenta que está inserida num contexto da arte:  

 

“A arte pode apresentar diferentes funções em cada sociedade. Ela pode 
contar histórias, educar, provocar reflexão; pode representar a realidade, 
ou criticá-la; ser manifestação dos sentimentos do artista, do sonho, 
imaginação ou fervor religioso” (BOZZANO; FRENDA, 2013). 

 

Assim, para o domínio desta ferramenta, requer sobretudo interação com 

o público e principalmente prática. Para isso, sabe-se que existem cursos para 

esta técnica, muitas vezes já inserido nos ensinos de licenciatura e quando não, 

em cursos livres. 

 Neste sentido, aplicar a metodologia correta, interfere diretamente na 

aprendizagem da criança, que ao ser avaliada após este contato, passará a 

desenvolver uma melhor oralidade, sendo capaz de realizar amplamente 

interpretações: “a leitura de mundo antecede à da palavra, ou seja, o ser humano 

é capaz de fazer interpretações das situações cotidianas antes mesmo de saber 

ler” (FREIRE, 2005). 

  



 
 

2 OBJETIVO  

 

         Demonstrar a técnica de contação de histórias no desenvolvimento de 

habilidades da aprendizagem. 

 

3 METODOLOGIA 

 

        Foi feito uma análise dos primeiros vinte e cinco artigos pesquisados 

através da plataforma google acadêmico, no idioma português, dos últimos dez 

anos com os seguintes descritores: técnicas de aprendizagem AND contação de 

história AND educação infantil. 

       Os critérios de exclusão foram: artigos com conteúdo semelhantes, artigos 

em outros idiomas, teses de doutorado, dissertações de mestrado. 

       Este artigo terá um enfoque qualitativo, favorecendo uma análise com 

tendências de comportamento (LAKATOS; MARCONI, 2014).  

       Para a análise de conteúdo deve ser levado em consideração que toda 

informação precede de um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que busca a obter, objetivos de definição do conteúdo que favoreçam a dedução 

de noções referentes às condições variáveis inferidas (BARDIM, 1977). 

 

4 TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

           

       Existem valiosas metodologias que ajudam a desenvolver as habilidades em 

sala de aula. Neste sentido, cabe ao professor ser o responsável por elaborar 

seu plano de aula, de acordo com os eixos norteadores propostos pelo projeto 

político pedagógico da escola.  

       É na educação infantil, que já se faz importante o papel de compreender 

qual caminho a ser trilhado para este público, por isto a importância do 



 
 

planejamento, pois, conforme a ideologia de Jean Piaget, o conhecimento se 

produz a partir da ação do sujeito sobre o meio em que vive, se constituindo com 

a estruturação da experiência que lhe permite atribuir com a significação 

(PIAGET,1970). 

      Reconstruir a significação, tanto possibilita o desenvolvimento de ordem 

social e afetiva, bem como, aproximam as interações de fator fundamentalmente 

cognitivo (CAVICCHIA,2020). 

      O hábito da conversa é presente em nosso dia a dia, pois, temos a 

necessidade de nos comunicarmos para satisfazer as obrigações cotidianas. A 

partir disso surgiu a literatura (NETA,2012). 

      Logo, em meados dos anos 70, com o aumento expressivo do público 

escolar, a literatura teve um grande impulsionamento associado ao 

fortalecimento do setor de editoras, bem como o aumento do público escolar 

junto às campanhas de governos que davam apoio à prática de leitura. 

(BARROS, 2013). 

     A prática de contar/ouvir histórias acompanha os seres humanos desde os 

tempos imemoriais. A trajetória histórica dos contadores de história é longa, e 

grande parte dos contos nasceu de conversas na sociedade /do meio do povo 

(NASCIMENTO,2019).   

    Considera-se que o processo de formação de uma pessoa leitora, inicia bem 

antes dele aprender a interpretar a leitura a partir do texto escrito. O início e o 

estímulo para esse caminho se dão ainda no berço, no momento de afeto 

(ABRAMOVICH, 2008). 

    Sendo assim, a tradição do contar de histórias, o surgimento desta técnica 

está diretamente associado à produção de trabalho, bem como atitudes 

relacionadas ao sagrado e profano nas práticas ritualísticas e às práticas socio- 

agrárias (NASCIMENTO,2019). 

      A técnica da contação de histórias na educação infantil, desperta a 

curiosidade, incita o pensamento, desenvolve a autonomia, aliviando inclusive 

sobrecargas emocionais (CARDOSO; FARIA, 2016). 



 
 

       Vários teóricos enxergam a contação de histórias como um acessório de valor 

na prática do ensino –aprendizagem, em especial, na educação infantil. 

       As afirmações destes teóricos, atestam que tal técnica, atiçam a 

imaginação, facilitando a aprendizagem, bem como, no desenvolvimento de 

habilidades visuais e escritas. 

      Trabalhar com esta técnica possibilita entre outras coisas, o senso crítico 

destas crianças, facilitando o envolvimento social e afetivo e exploram a cultura 

e a diversidade. 

       Neste sentido, cumpre destacar o papel fundamental do educador, sob uma 

perspectiva de uso das metodologias em sala de aula, pois, é de grande 

relevância saber aplicar a técnica correta para o estímulo a oralidade, senão 

vejamos: 

“o trabalho de iniciação literária desde a infância com livros de imagens 
com ou sem textos e o trabalho com contos podem ser uma grande 
alavanca na aquisição da leitura para além da simples decodificação 
do código linguístico” (SOUZA; BERNARDINO, 2011). 

 

         Ressalta-se que o educador precisa ter uma visão pedagógica que 

possibilite elevar o nível de aprendizagem dos educandos, trazendo em sua 

bagagem tantos saberes teóricos, como saberes práticos.  

       Mais do que uma visão, o professor precisa ser mediador das estratégias de 

ensino, pois, sabe-se que cada aluno desenvolve de maneira diferenciada mais 

um conteúdo, que outro. 

         Para isso, ele deve ofertar um planejamento estratégico, numa visão que 

esteja aliada ao estímulo destas crianças, tornando-os no futuro, numa geração 

de leitores: 

Para transformar nossas crianças em leitores competentes, como 
queremos ou desejamos, precisamos superar a concepção escolar da 
leitura como objeto de ensino, cujo aprendizado inicial se resume a 
converter letras em sons, acreditando que a compreensão será 
consequência natural dessa decodificação (SILVA,2018). 

 



 
 

           Espera-se também que, a contação de histórias possa ajudar alunos com 

dificuldades de aprendizagem, para isso o educador precisa também gostar de 

ler para estimular o aluno com a dificuldade:  

 

A experiência leitora do professor é um dos componentes 
imprescindíveis no trabalho que ele desenvolverá em sala de aula com 
o objetivo de formar novos leitores literários. (...) Se a relação do 
professor com o texto não for significativa, se não houver interação entre 
ambos, a sua atuação como mediador de leitura fica comprometida. 
Além de não conseguir atingir o aluno, talvez ainda ajude a referendar a 
tradicional aversão dos alunos pela leitura proposta na escola. 
(BURLAMAQUE, 2006).   

 

          Ainda, esta técnica contribui a desenvolver várias habilidades nas 

crianças, entre elas, a habilidade linguística com a apropriação da fala em 

diversos momentos da contação de histórias, mas, também os desenvolvimentos 

perceptivos e social.   

        Com a prática da técnica de contação de histórias, as crianças passam a 

assimilar de melhor forma os conteúdos introduzidos em sala de aula, bem como 

em situações rotineiras de seu cotidiano (CESAR, ET AL, 2014). 

       Ainda, é possível realizar a contação em diversos modais, presencial e até 

mesmo virtualmente, favorecendo aos alunos o uso das tecnologias.  

         Neste sentido, frisa-se que o cenário atual da pandemia do novo 

Coronavírus nos possibilitou aproximar a tecnologia aliada as práticas de 

aprendizagem, inserindo a contação de histórias. Mais que desenvolver 

habilidades linguísticas e sociais, a contação de histórias ainda favorece 

aproximar as relações:  

“Contar histórias é um caminho que consideramos potente para 
metamorfosear relações entre pessoas, entre seres, entre corpo e Terra, 
na intenção de vivermos de modo responsável com o todo. A reflexão 
sobre a vida humana na relação com as demais, a noção de coletivo, de 
dano e vulnerabilidades sem dúvida é um dos legados da 
pandemia Covid-19” (MENEZES; ET AL, 2020). 

 

          Inclusive, é um momento muito propício para não só aproximar relações, 

mas, também para nos levar à uma reflexão sobre práticas que precisam ser 

lembradas: 



 
 

“Numa sociedade de imensa mecanização como a nossa, a contação de 
histórias faz refletir sobre qualidades esquecidas” (TORRES E 
TETTAMANZY,2008). 

 

         E para que essa prática se torne uma metodologia de rotina para o 

desenvolvimento da oralização, é necessário que a estrutura do momento da 

contação de história, esteja apropriada ao ambiente, ou seja, precisa ser bem 

feita, para que se aproxime o imaginário da realidade. 

      Com isso, espera-se que a criança passe a desenvolver de forma natural o 

interesse por leitura, pois, estará familiarizada com o conteúdo de modo que, 

passe a brincar com de contar histórias (MOREIRA; GOMES,2012). 

       Deste modo, esta técnica de fato é uma aliada eficaz no processo ensino-

aprendizagem, em especial, com relação à ludicidade, propiciando o estímulo à 

oralização e interpretação, ou seja, proporcionará um papel de fundamental 

importância fundamental no ato de ler, escrever, imaginar e brincar (RAMALHO, 

2019). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Numa era cercada por tecnologias futuristas, as técnicas tradicionais vão 

perdendo espaço. No entanto, a contação de histórias vem ganhando espaço, 

não só na educação infantil, mas também em espaço não escolares como forma 

de proporcionar bem estar social.          

       A revisão de artigos possibilitou reconhecer a técnica da contação de história 

na Educação Infantil, como eficaz para favorecimento ao gosto pela leitura, bem 

como para a facilitação do processo de ensino aprendizagem. 

       O educador precisa estar atento as metodologias aplicadas direcionadas ao 

público, não deixando de lado os eixos norteadores do projeto político 

pedagógico. 



 
 

       Ainda, a técnica propicia momentos de descontração e facilita a 

aprendizagem através da ludicidade, ferramenta importante para o 

desenvolvimento cognitivo da criança. 
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