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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo discutir a importância da contação de história como algo lúdico, 

assim como as brincadeiras como instrumentos colaboradores para a formação da criança. Através da leitura o 

sujeito pode viajar por diferentes universos e com isso conhecer novas culturas, algo importante para formação 

humana. Assim, o objetivo desse trabalho é demonstrar como a leitura pode ser um instrumento lúdico na formação 

da criança. Essa pesquisa nasce da experiência de atividades de extensão, por isso tem a natureza de uma pesquisa 

ação, pois os agentes envolvidos no processo participaram ativamente das ações desenvolvidas de contação de 

histórias nas escolas municipais de Mineiros. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo cheio de tecnologias, o livro está sendo esquecido nas prateleiras. O uso 

de equipamentos eletrônicos faz com que as famílias esqueçam de incentivar seus filhos à 

leitura, tornando um desafio ainda maior para os professores aguçarem esse gosto nas crianças. 

No processo de desenvolvimento da criança, ela deve experienciar situações concretas, 

lúdicas e sistematizadas. O brincar para a criança é essencial para o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. A importância do faz de conta dentro desse processo, para que a criança acesse 

a vida adulta é imprescindível, e, o brincar possibilita isso. (BOMTEMPO, 2008). Não 

importantes quais materiais essa criança vai manusear no brincar, o faz de conta, o brincar, 

conduzem a criança a um pensamento concreto. (BOMTEMPO, 2008).  

Sendo assim, Rodrigues (2015) afirma que é fundamental ouvir histórias que 

possibilitem a percepção do mundo em que vivemos, em especial, os sons e os silêncios do 

mundo, além daqueles sons e silêncios que podemos produzir com nossa voz, nosso corpo ou 

com materiais diversos. Nesse contexto, a contação de histórias vem se tornando instrumento 

para favorecer o desenvolvimento da imaginação das crianças e uma forma de estimular o 
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interesse à leitura, pois a mesma produz imaginação, criatividade, oralidade contribuindo dessa 

forma, na formação da personalidade do indivíduo. 

 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa é de cunho bibliográfico, não se caracterizando como uma revisão pela falta 

de espaço exigido pelo trabalho, mas leituras pontuais em artigos, livros que dialogam sobre a 

importância da leitura e de como se pode incentivar a criança a se tornar um leitor por 

intermédio da contação de história. 

A pesquisa ação é uma das mais utilizadas na área da investigação da área da educação, 

por possibilitar a participação ativa dos agentes no processo de investigação. (TRIPP, 2005). 

Nesse contexto essa pesquisa nasce do projeto de pesquisa “Trocando livros, lendo mais”, no 

qual a contação de histórias é desenvolvida nas escolas da rede municipal de Mineiros-GO, com 

uma equipe composta por acadêmicos de Educação Física e Pedagogia, sob a orientação da Dra. 

Elisângela Maura Catarino. Atendendo ao tripé educacional: ensino, pesquisa e extensão 

desejado por todas as IES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Contar histórias ajuda no processo de alfabetização como também no processo de 

socialização da criança. A partir do momento que se conta uma história o aluno passa a interagir, 

sente emoções, expõe o que sente, e passa a ter a capacidade de contar a história de várias 

maneiras, não se fixando apenas na sua versão original. 

A contação de história é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre 

o fictício e o real. Ao preparar uma história a ser contada, tomamos a experiência do narrador 

e de cada personagem como nossa, e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da 

narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas o 

sentimento e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real (RODRIGUES, 

2005, p. 4). 

Com isso, Santana (2010) reitera que o lúdico na arte de contar história se constitui, 

então, numa ferramenta importantíssima na formação do indivíduo enquanto sujeito pensante, 

portanto ao ser empregado como fonte de diversão e prazer, motiva os alunos a uma 

aprendizagem significativa e não apenas como mero decodificador do código escrito. Ou seja, 

o lúdico chega à sala de aula não mais para cumprir uma obrigação didática de leitura, mas 



 

 

numa perspectiva de abrir caminhos para que as histórias infantis sejam apresentadas de várias 

maneiras e de forma dinâmica, capaz de proporcionar momentos divertidos de aprendizagem e 

estabelecer entre contador e ouvintes um laço de emoção e comunicação. 

A ludicidade então, se torna um caminho para contribuir para a formação da criança 

leitora, iniciando esse processo desde cedo, pois através de narrativas, ela faz com que os 

sujeitos participantes se sintam como parte integrante da história, levando-a a estar motivada 

pela leitura mesmo ainda não sabendo ler. 

Para isso o professor deve criar estratégias que chamem a atenção desse público e fazer 

das atividades de leitura, momentos mágicos que possam proporcionar leituras significativas na 

vida desses sujeitos, utilizando todo o espaço disponível para contar uma história, seja em baixo 

de uma árvore, dentro da sala de aula, na biblioteca, ou seja, qualquer espaço que esteja 

integrado ao processo de ensino e estímulo à leitura, para que mais adiante repercutam na 

formação desses leitores.  

A leitura constitui uma prática social, no qual o indivíduo ao ler, adentra numa 

construção de sentidos, ressignificando sua realidade sendo capaz de promover a transformação 

social. Formar leitores é aproximá-lo do mundo que o cerca, por isso é essencial que a criança 

desde cedo possa ser estimulada a ler, tornando-se um sujeito autônomo, crítico e participativo. 

Portanto, incentivar à leitura é tarefa de cada indivíduo que esteja envolvido no mundo 

da criança, levando em consideração todo o tipo de material a ser utilizado para tal. Nesse 

contexto, a contação de história cumpre o papel não só de estímulo á leitura, como também 

proporciona um momento mágico e envolvente, tornando-se assim, uma atividade fundamental 

capaz de produzir conhecimentos. 
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