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Introdução

No Brasil até muito recentemente, o atendimento às 
crianças de 0 a 6 anos tinha o caráter, apenas, médico e 
assistencial. Só a partir da década de 70 a importância 
da educação da criança pequena é reconhecida  e as 
políticas governamentais começam a ampliar esse 
atendimento, em especial a crianças de 4 a 6 anos. 

Para Antunes (2008), a época mais propícia para a 
formação de hábitos, de incorporação de 
conhecimentos básicos, é a infância. Essa etapa de 
desenvolvimento humano, como todas as outras, possui 
conhecimentos e saberes específicos que precisam ser 
abordado durante essa fase. A criança não deve ser 
vista como um adulto em miniatura, pois como ser 
pensante, ela é capaz de interagir com o meio, de 
atribuir significados aos objetos, de resignificar o 
mundo, de criar e recriar e é nesse intenso processo de 
assimilação e acomodação que ela constroe 
conhecimentos. 

Nesse sentido, a infância, longe de ser um momento 
preparatório, para a vida adulta, deve ser uma etapa que 
proporcione  o desenvolvimento de habilidade e 
saberes específicos dessa fase.

Baseada nessas concepções de criança e infância, a 
Educação Infantil, institucionalmente falando, deve ser 
o espaço motivador, problematizador que torna 
possível a aprendizagem levando em conta o tempo e o 
ritmo de cada criança.   

Diante dessa abordagem acerca dos conhecimentos 
de Leitura que devem ser construídos na Educação 
Infantil, essa pesquisa busca analisar como a prática de 
contação de história nesta modalidade de ensino 
contribui para o desenvolvimento da compreensão 
leitora. Para isso, este trabalho foi desenvolvido com os 
seguintes objetivos: identificar com que freqüência a 
atividade de contação de história é realizada na sala de 
aula; observar quais os gêneros textuais utilizados 
durante a contação de história e analisar quais as 
estratégias de compreensão que professora utiliza no 
momento de contação de histórias. 

Apesar do ensino de leitura e compreensão de texto 
ser um tema bastante discutido no âmbito educacional, 

a maior parte das pesquisas nessa área está voltada para 
o Ensino Fundamental, sendo ainda muito raro estudos 
sobre compreensão leitora na Educação Infantil. Vale 
ressaltar que não é objetivo essencial da Educação 
Infantil fazer com que os alunos aprendam a ler e 
apropriar-se do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), 
entretanto, é necessário que desde o início da 
escolarização a criança tenha contato com diversos 
gêneros textuais e com várias situações de leitura e 
releitura para possibilitar o desenvolvimento da 
oralidade, da escrita, da criatividade, do imaginário, e, 
sobretudo da compreensão leitora.

Material e métodos

Esse estudo foi realizado numa instituição privada de 
ensino, localizada no bairro de Barra de Jangada no 
município de Jaboatão dos Guararapes, com uma turma 
de Educação Infantil (jardim II). A sala de aula possui 
dez alunos, sendo seis meninas e quatro meninos na 
faixa etária entre quatro e cinco anos. O período de 
estudo divide-se em três momentos: A. Observação da 
sala de aula; B. Entrevistas semi-estruturadas  e C. 
Análise da prática docente durante a atividade de 
contação de história.

Resultados

Nos dias 25 e 26 de junho de 2009 visitamos a 
instituição com o objetivo de verificar como o trabalho 
de contação de história está sendo realizado nessa 
modalidade de ensino. Durante as duas aulas a 
professora segue a mesma rotina. Após o recreio a
docente mostra para a turma o livro e começa a 
contação de história. Durante a leitura os alunos ouvem 
e no decorrer da história fazem perguntas sobre alguns 
acontecimentos do texto. A docente  mostra as figuras 
coloridas e faz perguntas sobre o material escrito. Em 
alguns trechos da história a educadora dá ênfase a 
entonação dos personagens e expressa corporalmente a 
atitude de cada um. Depois da leitura ela pergunta se os 
educandos gostaram da história e qual a parte da trama 
mais interessante. Como os alunos ficaram agitados, a 



professora retoma a aula, encerrando assim o momento 
de contação de história.

Discussão

Consideramos que a literatura – oral e escrita – tem 
um papel significativo no nosso cotidiano e na escola, 
pois esse universo imaginário, criado e recriado tantas 
vezes pelos contadores de histórias, é um portal sempre 
aberto para o sonho, para a fantasia, tão essenciais para 
todos nós, adultos, jovens e, sobretudo para as crianças.

Brandão (1998) defende que desde cedo devemos 
adotar a noção de que ler é construir sentido e não 
simplesmente agrupar letras, palavras e frases ou 
conhecer o significado das palavras escritas. Isso 
significa dizer que já na Educação Infantil, quando as 
crianças ainda não lêem convencionalmente, é 
fundamental estimular uma postura de busca e 
elaboração de significados diante dos textos que 
circulam na escola. No entanto, essa postura não se 
forma por acaso, é essencial que a leitura esteja sempre 
inserida em situações de comunicações significativas, 
que se leiam textos reais com finalidades específicas.

Nas duas aulas observadas, após o recreio a 
professora entra na sala, pede para que as crianças 
sentem-se e baixem a cabeça, liga o ventilador e 
começa a contar a história. Diante do contexto 
apresentado nesse momento, percebemos que a 
atividade de contação de história tinha o objetivo de 
acalmar as crianças que voltavam agitadas do recreio. 

Segundo Kleiman (1997), o momento da leitura deve 
ser significativo e motivador, e por isso,  precisa ser 
previamente planejado e ter objetivos claramente 
definidos, para que quando concretizado proporcione a 
ao leitor, no nosso caso ao leitor/ ouvinte, a 
aprendizagem e a compreensão acerca do que está
sendo lido. O ato de contação de história é muito 
importante na formação de leitores, pois no 
desenvolver dessa atividade o professor ensina aos seus 
alunos a ler, a pensar, a criticar e a argumentar sobre as 
idéias presentes no texto, mesmo que esses ainda não 
saibam ler.

Nesse sentido, o professor é o responsável pelo 
planejamento das atividades na rotina de sala de aula, 
de forma a garantir o interesse dos alunos com o 
contato com o livro e seu aprimoramento nas 
habilidades de leitura.

Durante as observações percebemos que no 
momento da contação de história, mesmo sem o 
planejamento da atividade de leitura, a docente utilizou 
algumas estratégias de compreensão leitora 
(levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, 
entonação da voz, gestos, instigava os alunos a 
antecipar algumas ações dos personagens e indagava as 
crianças sobre algumas informações explicitas do 
texto). Entretanto,  durante as conversas informais que 
tivemos com ela sobre o uso dessas estratégias, a 
professora afirmou desconhecê-las.

Para alguns autores como Solé (1998) e Serra & 
Oller (2003) a compreensão leitora não se dá apenas 

com o ato de ler, é necessário partir do principio de que 
a compreensão deve se constituir em objeto de ensino e 
aprendizagem por isso é fundamental que o docente 
procure interagir com o texto lido, utilizando recursos 
da voz, do olhar e alguns gestos. Esses recursos 
auxiliam na expressão e compreensão do texto lido.

Além disso, se o educador desenvolve o hábito de 
usar as diferentes estratégias de leitura durante o 
momento de narrar histórias para os seus alunos, 
provavelmente, quando forem estimulados a 
recontarem histórias ou quando se tornarem leitores 
autônomos farão o uso espontâneo dessas estratégias. 
No entanto, vale ressaltar que elas não são aprendidas 
espontaneamente, mas devem ser ensinadas na escola. 
Por isso  defendemos o ensino de estratégias de 
compreensão leitora desde a Educação Infantil,   pois 
mesmo que o aluno não saiba decodificar ele é capaz 
de construir significados acerca do texto lido.

A contação de história pode ser sem dúvida, o 
momento no qual o professor da Educação Infantil 
inicia ensino de leitura e compreensão textual. È  
através  do uso constantes das estratégias de leituras, 
proposta por Solé (1998), que o educador desenvolve 
em seus alunos o prazer e o hábito de ler.  

Insistimos na idéia de que mesmo não tendo os 
conhecimentos do Sistema de Escrita Alfabética-SEA, 
as crianças da Educação Infantil podem ser leitoras, 
pois  são capazes de atribuir significados aos textos 
lidos.

Mas, para isso, é essencial que os educadores 
atentem para a relevância de desenvolver um trabalho 
de ensino de estratégias de leitura e compreensão desde 
a Educação Infantil, a fim de ensinar aos alunos a 
construírem significados diante dos diversos gêneros 
lidos. Isso  contribui de forma efetiva na formação de  
um leitor que diante de qualquer texto  identifica pistas, 
relaciona partes e busca encontrar e construir elos entre 
as idéias do texto e seus conhecimentos prévios, com a 
finalidade de compreender o sentido geral do material 
lido e resignificá-lo.  
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