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RESUMO
O presente trabalho faz um estudo sobre a contação de histórias na educação infantil como
ferramenta pedagógica. A pesquisa bibliográﬁca foi realizada por meio de sites especializados
como Scielo e outros. A partir do referencial teórico, conceitos e análises realizadas chegou-se
à conclusão que a contação de histórias favorece a aprendizagem, principalmente no
desenvolvimento da socialização, comunicação e aprendizagem dos estudantes, criando
inﬁnitas possibilidades pedagógicas.
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ABSTRACT
The present work makes a study on the storytelling in early childhood education as a
pedagogical tool. The bibliographic research was carried out through specialized sites such as
Scielo and others. Based on the theoretical framework, concepts and analyzes carried out, it
was concluded that storytelling favors learning mainly in the development of socialization,
communication and student learning, creating inﬁnite pedagogical possibilities.
Keywords: Early childhood education. Literature. Storytelling.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem a ﬁnalidade de analisar a contação de histórias na educação infantil
como ferramenta para desenvolver o processo de socialização. O interesse pelo tema surgiu
após um estágio supervisionado e, desde então, se manteve como foco de pesquisas.
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A contação de histórias é uma prática muito antiga. Desde muito tempo o homem usa
a comunicação verbal e as histórias para transmitir sua cultura às gerações mais novas. Em
relação à educação, ela é indicada na infância como um importante auxílio à prática
pedagógica, pois está relacionada com outros modos de expressão, que também podem ser
desenvolvidos nessa fase, como o movimento, a imagem e a música, que vão formar a
bagagem comunicativa da criança desde os seus primeiros anos.
O professor, ao iniciar uma história, pode estabelecer com a criança um ambiente de
cumplicidade, estimulando a imaginação, a criatividade, a oralidade, o gosto pela leitura, e
ainda contribuindo na formação da personalidade desta criança, envolvendo-a afetivamente e
socialmente. Além disso, esta atividade pode também aproximar a criança do mundo das
palavras, ou seja, da escrita e da leitura. Ao contar histórias para as crianças na educação
infantil, o professor consegue proporcionar momentos com atitudes positivas, contemplando a
formação de posturas e habilidades que irão permitir maior estímulo à leitura da criança.
Ao contar histórias para uma criança temos a oportunidade de compartilhar emoções,
o prazer de escutar, e a convivência em grupo. Nesses momentos a literatura também passa a
ser valorizada. Histórias, fábulas, contos, são gêneros que, em geral, fazem parte dessa
atividade, o que pode favorecer o prazer pela leitura de uma diversidade de temas, autores e
estilos. Muitos estudos apontam que a contação de histórias é um recurso muito importante
para o planejamento dos professores na área da educação infantil, e serve como recurso para
envolver as crianças em múltiplas atividades, citando como exemplo, o ouvir, opinar, indagar
e ao mesmo tempo se expressar.
A presente análise poderá servir como uma das ferramentas que vai contribuir para a
classe de professores que trabalha com a educação infantil, sendo, por vezes, introduzida no
cotidiano de cada criança. A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade,
estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento crítico da criança,
proporcionando vivenciar diversas emoções como medo e angústias, ajudando a resolver seus
conﬂitos emocionais, aliviando sobrecargas emocionais próprias de cada um.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os autores pesquisados aﬁrmam que a contação de histórias é uma ferramenta que
visibiliza o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento psicológico e moral, auxiliando
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na manutenção da saúde mental das crianças em fase de desenvolvimento, ampliando o
vocabulário e o mundo de ideias, além de desenvolver a linguagem e o pensamento.
Ainda trabalha a atenção, a memória e a reﬂexão. Desperta a sensibilidade, a
descoberta da identidade, adapta as crianças ao meio ambiente, assim como desenvolve as
funções cognitivas para o pensamento como comparação, raciocínio lógico, pensamento
hipotético convergente e divergente.
As muitas contribuições da contação de histórias na educação infantil
Quando os professores, na sala de aula ou em uma roda de conversa, começam a
contar histórias podem vivenciar como as crianças interagem nesse momento. Daí eles
observam e analisam como esta prática pode acrescentar diversos valores no momento em que
ela está sendo realizada.
Alega-se que o comportamento das crianças ao escutarem uma história é de ﬁcarem
atentas às explicações e o silêncio pode ser quebrado a qualquer momento com perguntas por
parte do grupo. A contação de histórias na educação infantil preenche o trabalho dos
professores com as crianças naquele momento. Há a possibilidade de se poder trabalhar com
diversos materiais de pintura: o lápis de cor, o de cera, e outros materiais que estiverem à
disposição.
Depois que a atividade acaba ainda se pode pedir para que cada criança risque no
papel o que mais gostou na história contada. Com isso se incentiva a criança a desenhar,
imaginar ou fantasiar a história apresentada naquela ocasião. O tema desse trabalho privilegia
apresentar a contação de histórias como ferramenta de conhecimentos, de estímulos e de
ideias, auxiliando a área da educação infantil, apontando os mais distintos modos de apoio e
servindo ao mesmo tempo como aprendizado desses professores.
Segundo Rodrigues (2005):
[...] A contação de histórias nas escolas vem sendo muito utilizada no universo da
educação infantil e no início do Ensino Fundamental. É uma atividade própria de
incentivo à imaginação e o trânsito entre o ﬁctício e o real. Ao preparar uma h istória
para 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 os sentimentos e as
emoções transcendem a ﬁcção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005,
p. 4).

Ainda a respeito da temática, Rodrigues (2005) diz que:
[...] Cada criança precisa ser vista como ser único, e que passa por estágios
psicológicos durante todo o seu desenvolvimento, precisando assim ser
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observados acima de tudo respeitado pelos adultos, e essas etapas vão sempre
depender da idade e do nível de conhecimento, no domínio dos mecanismos
leitura e o nível de amadurecimento psíquico, afetivo e intelectual. (RODRIGUES,
2005, p. 4).

Rodrigues (2005) ainda faz uma ressalva:
[...] Todos estes pontos precisam ser levados em conta no momento da escolha da
história a ser contada, e perceber que o contato com as histórias gradativamente
iria aumentar o gosto e o prazer por esta atividade e a probabilidade dela tornar-se
um adulto que gosta de ler um bom livro. A contação de histórias desperta na
criança o seu desenvolvimento psíquico na construção dos signiﬁcados das palavras
ouvidas, de forma que incorporadas ao contexto da história, possam, além de
enriquecer o seu vocabulário, auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita.
(RODRIGUES, 2005, p. 11).

Partindo das aﬁrmativas vindas por meio das citações que se empregam no trabalho
sobre a contação de histórias, reforça-se que a mesma promove estímulos à leitura na
educação infantil, uma vez que sonhar, imaginar e sentir são contribuições essenciais nesse
processo em que a criança está em formação.
Farias (2012) nos ensina que há três níveis de leitura: o primeiro é o tato, o prazer de
tocar o livro com o papel agradável, com ilustrações, ﬁguras e planejamento gráﬁco
caprichado; o segundo é o emocional, aquele em que a fantasia e a liberdade das emoções
mostram o que ele faz e o que provoca em nós; o terceiro nível é o racional, ligado à autoria,
ao plano intelectual da leitura. As contribuições de uma contação de histórias são distinguidas
como um importante auxiliar na formação das crianças, na compreensão e absorção dos
signiﬁcados, assim como no desenvolvimento das práticas leitoras.
As crianças que escutam as histórias incorporam uma atitude analítica exempliﬁcada
pelo orador, por meio de seus comentários e problematizações durante a contação, permitindo
o desenvolvimento do seu senso crítico e permitindo o convívio em grupo com mais respeito
por parte de seus coleguinhas.
Sabe-se que as histórias têm o poder de transformar e acrescentar valores, além de
permitir que os conhecimentos na aprendizagem da criança se ampliem e agreguem muitos
valores. É preciso compartilhar ideias na medida em que ajudem a estruturar as funções
motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais da criança. Também é importante na
contacão de histórias desenvolver na criança o sentido de observar, categorizar, escolher e
propor.
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A aquisição de habilidades linguísticas como produzir e compreender histórias tem
consequências importantes em quase todos os aspectos da vida de uma criança, incluindo
interações positivas com seus pares, comunicação eﬁciente e aprendizagem adequada na
escola. (SPENCER, 2010).
Bettelheim (2009) aﬁrma que a história realmente prende a atenção das crianças,
devendo entretê-las e despertar a curiosidade. Deve-se estimular a imaginação, ajudando-as
a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções, ansiedades e aspirações,
percebendo suas diﬁculdades e, ao mesmo tempo, sugerindo soluções para os problemas
que as perturbam.
Aspectos históricos da contação de histórias na educação infantil
Resgatar um pouco do contexto histórico da contação de histórias nos remete a
lembranças da infância, quando ouvíamos histórias contadas por adultos em muitos
momentos, na escola, na rua, no ambiente familiar. O riso, o susto e alegrias faziam parte
daquele momento. A contação de história faz parte da tradição oral da humanidade e permeia
diversos gêneros textuais.
A fábula, por exemplo, é um gênero literário cuja característica principal é a narração
alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos e
pedagógicos. É uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento porque a moralidade a
distingue dos demais gêneros literários. (COELHO, 1986). Outro gênero que também faz
parte da tradição oral e está no imaginário popular é a cantiga de roda e que também nos
remete a lembranças de um cotidiano que não parece ter muito tempo.
Coelho (1986) aﬁrma que a história é como um recurso que a humanidade buscou
desenvolver como um instrumento para propagar informações. Cada cultura tem seu estoque
de narrativas que são originárias ou não daquela cultura, mas que tem o objetivo
fundamental de atingir as preocupações que estão, por natureza, ligadas a todo ser humano.
Mesmo com os grandes avanços tecnológicos da modernidade ainda existem culturas
que procuram guardar (armazenar) e depois repassar seus conhecimentos fazendo uso de
suas memórias através da oralidade.
[...] Nos dias atuais pode-se até pensar que os contadores de histórias são peças de
uma era remota, alguém ou algo que ﬁcou no passado, mas não é bem assim,
porque em algum momento uma ou várias pessoas poderão fazer o uso da
contação de histórias, todos tem essas capacidades e até mesmo por assim dizer
um dom de relatar para outras pessoas suas experiências, conselhos, receitas,
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poemas e até mesmo canções, sem ao menos perceber que tudo isso, seja um ato
simples de contar histórias, é gostar de acalentar sonhos como se os mesmos
pudessem ser reais. (BUSSATTO, 2006, p. 10-11).

Um aspecto interessante sobre a tradição oral é que em cada época e contexto o
contador apresenta traços diferentes das histórias. Um exemplo disso no contexto brasileiro
são as histórias folclóricas implantadas em cada região.
Conjecturas sobre a contação de história na BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo de
referência obrigatória que orienta as redes de ensino em relação à elaboração de currículos e
propostas pedagógicas. Dada essa importância, é interessante para essa pesquisa analisar a
contação de histórias na educação infantil a partir da BNCC.
Antes, é importante mencionar que a organização curricular da BNCC para a
educação infantil está estrutura em cinco campos de experiências. A partir deles são
deﬁnidos os objetivos de aprendizagem: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos;
traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações. (MEC, 2019).
É importante, ainda, destacar os direitos de aprendizagem: brincar, conhecer-se,
conviver, explorar, expressar-se e participar. São esses direitos que asseguram as condições
para que as crianças “aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo
em ambientes que as convidem a vivenciar desaﬁos e a sentirem-se provocadas e resolve-los,
nas quais possam construir signiﬁcados sobre si, os outros e o mundo social e natural” (MEC,
2019).
Os estudos não apontam a orientação da BNCC em relação à contação de histórias na
educação infantil, no entanto, é possível associar seus objetivos de aprendizagens a este
trabalho. Apesar de não se encontrar na BNCC, no âmbito da educação infantil, os termos
“contação de histórias”, foram encontrados, algumas vezes, os termos “literatura infantil” e
a valorização de diversos gêneros para ajudar na construção das habilidades propostas.

A contação de histórias como prática pedagógica
Como prática pedagógica a contação de histórias favorece de forma signiﬁcativa a
prática docente em salas de educação infantil. Ao ter contato com histórias que estão sendo
contadas pelos professores, os alunos, consequentemente, recebem estímulos que aguçam a
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própria imaginação. Além de educar, instruir e, por conseguinte, desenvolver habilidades
cognitivas, a contação de histórias auxilia no processo de aquisição da leitura e da escrita e,
acima de tudo, pode se dizer que é uma atividade interativa que potencializa a oralidad e
infantil. (BUSSATO, 2006). Segundo o autor:
[...] As histórias são verdadeiras fontes de sabedoria, que tem papel formador da
identidade. Há pouco tempo, elas foram redescobertas como fonte de
conhecimento de vida, tornando-se também um grande recurso para educadores.
Com o advento da comunicação, ampliação dos recursos e globalização das
informações, a linguagem falada tende a deﬁnhar, porém, concomitante a esse
desenvolvimento, surgiu uma necessidade de resgatar os valores tradicionais e a
própria natureza humana. A tradição oral dos contos, não só apareceu, como está
ganhando força nos últimos tempos. (BUSSATTO, 2006, p. 21).

A ludicidade, em conjunto com a contribuição da contação de histórias no processo
da aprendizagem, envolve principalmente a responsabilidade, autonomia, e também a
autoexpressão, fazendo com que a criança sinta-se incentivada e estimulada, construindo
seus conhecimentos sobre ela mesma e sobre o mundo no qual está inserida, de forma
autônoma.
As práticas pedagógicas devem se estruturar como instâncias críticas das práticas
educativas, na perspectiva de transformação coletiva dos sentidos e signiﬁcados das
aprendizagens. A esse respeito, Bussato (2206) aﬁrma que:
[...] Na contacão de histórias a prática pedagógica deve ser mais envolvente, porque
contar histórias mobiliza o imaginário, permitindo vivência de tempos e lugares
distintos. É uma viagem sem sair do lugar! As oportunidades criadas pelas
narrativas podem ser inﬁnitamente variadas, despertando emoções, ampliando
conhecimentos, exercitando formas de interagir e oportunizar a prática da alteridade.
(BUSSATTO, 2006, p. 22).

Quando um ouvinte se identiﬁca com determinado personagem de uma história e
acaba por se colocar no lugar daquele papel, exercita sua alteridade, uma vez que pode
entender o ponto de vista de outra pessoa, às vezes, contrário do seu, quase sempre diferente.
Ainda em relação à prática pedagógica, Sisto (2005) completa:
[...] Como prática pedagógica a história se incorpora à reﬂexão contínua e coletiva.
Como exemplo: uma aula ou um encontro educativo se torna uma prática
pedagógica quando se organiza em torno de intencionalidades. Será pedagógica à
medida que buscar a construção de práticas que garantam os encaminhamentos
propostos pelas intencionalidades que possam ser realizadas e a proposta
disponibilizada a todos. (SISTO, 2005, p. 17).

Quando se fala em prática pedagógica, em relação a contar histórias, nos referimos a
algo além da prática didática, pois as práticas pedagógicas devem ser estruturadas como
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instâncias críticas das práticas educativas, nas perspectivas de transformação coletiva dos
sentidos e signiﬁcados das aprendizagens.
A criança sonha e o professor passa a ser coadjuvante nesse processo de encantar, em
fazer com que cada criança possua seu mundo imaginário. Cada história traz um relato
ﬁctício, mas na imaginação da criança a história suaviza cada momento e o professor passa a
reger essa orquestra que deve ser regida com muito amor e dedicação.
A esse respeito, Patrini (2005) relata:
[...] O ato de contar histórias é uma ferramenta que não incentiva somente a
imaginação, mas favorece o hábito pela leitura e, ao mesmo tempo, amplia o
vocabulário, a narrativa, e a cultura. É um passeio imaginativo. Contar histórias é
uma arte que pode ser feita de várias maneiras onde o professor pode usar da sua
imaginação e dos recursos que estiverem ao seu alcance, porque nem sempre dispõe
de materiais. Diante disso deve-se improvisar na forma de narrar. (PATRINI, 2005,
p. 143).

A contação de histórias como prática pedagógica mostra que a criança pode ter uma
compreensão mais aberta do mundo em que vive, na dimensão que a história contada vai
permitir a compreensão mais eﬁciente daquele momento, com diversas formas de expressão
como o movimento, a imagem e a música, formando a bagagem comunicativa da criança. A
importância da contação de histórias nas escolas se deve ao fato de ela proporcionar o
desenvolvimento completo da criança, buscando ampliar o fortalecimento da autoestima, além
da função lúdica, da criação e da vontade de ler e escrever, uma vez que o espaço escolar é
visto como um lugar de construção, reconstrução e inovação dos conhecimentos.
METODOLOGIA
A referida pesquisa é de abordagem qualitativa e, com técnicas de coleta de dados,
opta por uma pesquisa bibliográﬁca. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira foi
realizada a busca por trabalhos que abordassem o tema. Foram utilizadas as plataformas
do Portal Capes, Google Acadêmico e Scielo, a partir dos termos “contação de histórias”,
“educação infantil” e “literatura infantil”. Após a leitura dos títulos dos artigos, foi observado
que alguns deles se repetiram nas diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste
estudo. Após esta primeira seleção os trabalhos foram identiﬁcados, lidos, e analisados quanto
à consistência das informações e dos dados apresentados pelos autores. A segunda etapa
consistiu na redação dos textos a partir das análises obtidas.
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METROPOLITANA

DISCUSSÕES DE RESULTADOS
A partir da leitura foram organizadas as conclusões dos trabalhos pesquisados. Esse
aspecto foi de fundamental importância para a presente pesquisa, pois, conforme descreve Gil
(2010), “a citação das principais conclusões a que os outros autores chegaram permite
salientar a contribuição da pesquisa realizada, que pode demostrar contradições ou reaﬁrmar
comportamentos e as atitudes”.
Para melhor compreensão foram selecionados, na tabela abaixo, alguns artigos que
embasaram o trabalho.

Quadro 1 – Artigos que embasaram a pesquisa
Título e ano da publicação

Autoria

Importância da contação de histórias na
educação infantil como ferramenta
pedagógica

Artigo 1

A importância de contar
história na educação
infantil. (2018)

Ana do Nascimento
Mateus e outros.

A literatura, em especial a infantil, tem uma
tarefa fundamental a cumprir nessa
sociedade em transformação: a de servir
como agente de transformação, seja no
espontâneo convívio leitor/livro, seja no
diálogo leitor/texto estimulado pela escola.

Artigo 2

A arte de contar histórias:
perspectivas teóricas e
práticas. (2012)

Alessandra Nunes.
Elisiane André.

A contação de histórias pode contribuir para
o processo de construção do conhecimento,
bem como a formação desse indivíduo
enquanto leitor crítico.

Artigo 3

Contação de história
como
estratégia
pedagógica na educação
infantil
e
ensino
fundamental. (2011)

Artigo 4

Recursos simbólicos e
imaginação no contexto
da contação de história.
(2018)

Renata Magalhães e
Fabrícia Teixeira

A contação de história utilizada como
ferramenta
pedagógica
proporciona
interação entre professor e crianças.

Artigo 5

A contação de história
como ação educativa:
reﬂexões sob o viés da
teoria
cognitiva
da
aprendizagem. (2014)

Rossoni e Janaina C.

Contação de história defendida como ação
educativa produtora de aprendizagem
signiﬁcativa, pois
proporciona uma
interação sócio-dialética, contribuindo com
o
desenvolvimento
cognitivo
dos
estudantes.

Linete Oliveira e
Andreza Dalla.

Fonte: as autoras
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A leitura dos artigos selecionados indica que a contação de histórias na educação
infantil pode ser utilizada como ferramenta pedagógica pelos educadores, como sugerido por
Bussatto (2006). Ao fazermos uma síntese das conclusões apresentadas nos artigos, foi
possível categorizar a argumentação em dois grupos ou categorias: aprendizagem e interação.
Dos cinco artigos pesquisados, três deles (2, 3 e 4) concluem que a contação de
histórias utilizada como ferramenta pedagógica pode contribuir com as aprendizagens dos
estudantes. Os artigos discutem que, dentre outras coisas, as crianças aprendem muito sobre o
mundo, sobre o cotidiano e, pincipalmente, sobre a competência de leitura. Sobre isso,
Abramovich (1997) nos diz que “[...] o escutar pode ser o início da aprendizagem para se
tornar leitor”.
Quanto à interação, os artigos 1 e 4 indicam que a contação de histórias na educação
infantil ajuda no processo de interação e diálogo das crianças com o professor (artigo 4), com
o próprio livro, com seus sentimentos e com tudo o que se pode descobrir a partir das histórias
(artigo 1). É possível observar nos estudos de Abramovich (1997) que a contação de histórias
abre um leque de possibilidades no processo pedagógico:
[...] É também contando histórias que preparamos a criança para vivenciar com mais
segurança suas próprias diﬁculdades ou encontrar um caminho para sua resolução. É
através delas que se pode sentir e viver importantes emoções como: a raiva, a
tristeza, alegria, tranquilidade e tantas outras, e viver profundamente tudo o que as
narrativas provocam em quem as ouve. (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

Outro aspecto importante analisado em todos os artigos lidos foi em relação à
importância do professor como mediador nas histórias contadas. Esse momento deve ser bem
aproveitado, mas é preciso que o professor esteja empenhado em mergulhar na narração para
que tenha uma arte com criatividade e beleza, podendo então investigar a imaginação das
crianças, trazer a oralidade quando houver interação com a história, reconhecer a percepção
dos alunos ao recontarem as histórias, assim compreendendo o que cada criança assimilou da
história contada.
Estes professores devem respeitar os saberes adquiridos pelas crianças em cada
história contada, estimulando-as na superação através do exercício da curiosidade, que
estimula a imaginação e a observação. A criança tem paixão inata pela descoberta e por isso é
fundamental alimentar-lhe a curiosidade, motivá-la a descobrir as saídas e orientá-las na
investigação até conseguir o que deseja.
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Também é muito importante que o professor trabalhe a interdisciplinaridade que já
está nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento reúne
objetivos, conteúdos e orientações didáticas e nele consta que a partir da história podem ser
trabalhados temas de diferentes disciplinas, fugindo do modo tradicional e despertando maior
interesse dos alunos pelo tema.

CONSIDERACÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo compreender e apresentar, a partir dos estudos
analisados, que a contação de histórias na educação infantil é um instrumento poderoso que
possibilita diversas maneiras na prática educativa. Segundo vários estudos, a contação de
histórias ajuda no desenvolvimento de várias aprendizagens que se relacionam diretamente
com o desenvolvimento cognitivo e com o processo de interação das crianças no cotidiano.
O estudo exposto discorreu sobre a contação de histórias que para a criança é um
momento mágico. Esse envolvimento passa a ser tarefa de todos os proﬁssionais na áre a de
educação infantil no cenário da sala de aula ou em outro ambiente selecionado, pois
favorece o aprendizado da criança. Segundo vários autores pesquisados, é na infância o
começo das bases fundamentais na formação da personalidade no envolvimento social e
efetivo da criança. É necessário, no período inicial de sua vida, contar com o auxílio dos
professores, pois os mesmos fazem parte desta jornada.
Este tema proporcionou muitos conhecimentos e, após a leitura da pesquisa, é
possível concluir que a contação de histórias é uma forma de incentivo para os professores
exercerem com muito mais criatividade os momentos que estiverem com as crianças. Não
só o lúdico das histórias contadas, mas a união, o respeito e a participação do grupo. A
contação de histórias pode agir também como um instrumento mediador em sala de aula
onde o professor absorve a atividade como valiosa prática pedagógica.
O estudo deste tema deve servir para que outros pesquisadores continuem seus
trabalhos e ampliem seus conhecimentos, trazendo novas abordagens sobre a contação de
histórias. A importância do tema abre um leque para os professores da área de educação
infantil porque completa com satisfação o cotidiano da escola, favorecendo o dia a dia dos
professores em sua rotina pedagógica.
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