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Resumo 
Nas antigas sociedades agrárias, contar histórias era natural. Os mais velhos 
estavam sempre contando casos e lendas, mesmo porque era através deles que 
tentavam ensinar normas de conduta a seu povo, alerta a perigos existentes ou 
simplesmente ensinamentos exemplares. Ouvir uma história, contá–la e recontá–la, 
durante muitos anos, foi a maneira de preservar os valores e a coesão de uma 
determinada comunidade. No entanto, esse costume foi se perdendo com a 
modernização, principalmente, nos grandes centros urbanos. Assim, nem todas as 
famílias mantiveram a tradição e muitos pais da atual geração cresceram sem ouvir 
histórias. E em meio à sofisticada tecnologia é cada vez mais frequente a procura 
por um contato prazeroso com a literatura, que passa a ter como ponto de partida 
contos consagrados pelo público infantil, especialmente, de épocas distantes e 
diferentes. Dessa forma, relacionamos a arte de contar histórias com a inteligência, 
prazer, entretenimento, fantasia, imaginação e, finalmente, educação. Sim, a 
educação das idéias, a educação das palavras, a educação das emoções, enfim... 
Através de um estudo histórico e pesquisa de campo, assinala–se o trabalho com a 
literatura para o pleno desenvolvimento das crianças e elucida–se algumas 
questões relacionadas à literatura infantil na escola como o gosto pela leitura, 
preferência leitora dos alunos, frequência à biblioteca, a diferença entre contar e ler 
histórias, a prática leitora do professor, entre outras ações. A pesquisa de campo 
foi elaborada a partir de questionários aplicados a alunos do 2º ano, do Ensino 
Fundamental, em três escolas públicas de São José do Rio Preto, Orindiúva e Uchôa 
e, também, uma entrevista concedida pelo autor Jonas Ribeiro, oportunidade em 
que o autor mostra as contribuições que a leitura e contação de histórias infantis 
trazem, principalmente, para a prática pedagógica.  
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            Nas antigas sociedades agrárias, contar histórias era natural. A bibliografia 
especializada aponta que a contação de histórias é o modo literário mais antigo, 
pois as histórias contadas oralmente eram contos populares com uma finalidade 
certa: a da formação do ser humano. 

No entanto, esse costume foi se perdendo com a modernização: nem todas as 
famílias mantiveram a tradição e muitos pais da atual geração cresceram sem ouvir 
histórias.  

            

1 Literatura infantil: um pouco de história... 

            Embora a literatura infantil tenha se consolidado em fins do século XVII 
com o francês Charles Perrault, outros representantes dessas histórias são: 
Andersen e os Irmãos Grimm. Todos eles, de alguma forma, recolheram 
diretamente da memória popular, as antigas narrativas ou lendas, conservadas pela 
tradição oral (LAJOLO; ZILBERMAN, 1986). 

            Nesse contexto histórico, é preciso lembrar que essa antiga literatura era 
destinada aos adultos e que a criança, então considerada um adulto em 



potencial, devia ser preparada para atingir seu pensamento maduro e racional. 
Assim, servindo de instrumento cultural e moralizante a esses pequenos seres, a 
literatura popular era adaptada em livros, carregada de advertência (BURKE, 
1989).  

            Maria Antonieta Antunes Cunha (2003), escreve que a literatura infantil 
tem como ponto de partida contos consagrados pelo público infantil pela grande 
aceitação.  

Mas não foi sempre assim: até, mais ou menos, meados do século passado, a 
literatura infantil era considerada um gênero menor (secundário), e vista pelo 
adulto como algo pueril, moralizador ou com intenções pedagógicas (e não 
literárias). Sua valorização como manifestação artística e formadora de consciência 
dentro da vida cultural das sociedades, é bem recente (COELHO, 2000). 

            Em nossa sociedade atual, em meio à avalanche de conhecimento impresso 
e disponível nos canais de comunicação, o homem anseia superar o cotidiano, 
absorver o mundo e controlar a realidade. Nesse sentido, as boas obras literárias 
podem ser o alimento, pois não ficam estancadas na época em que foram escritas; 
elas sempre têm algo a dizer para o presente vivido pelo leitor.  

Conforme Calvino (1993, p. 15), os clássicos são livros que exercem uma influência 
particular quando se impõem como inesquecíveis, e eles persistem "como rumor 
mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível".  

            Mas, se o papel da literatura é desenvolver nas pessoas, principalmente 
nas crianças, um espírito artístico, reflexivo e crítico, é imperativo a formação de 
leitores na sociedade atual. Sua aprendizagem enriquece e possibilita a 
emancipação do indivíduo e a assimilação dos valores da sociedade. A partir dessa 
premissa, a leitura tem uma dimensão social, ainda que mal compartilhada. 

Dessa forma, se pais e professores, especialmente, pretendem assumir a posição 
de agentes disseminadores da leitura, precisam gostar de ler e de contar histórias, 
têm de ler, e devem incentivar a leitura. 

A literatura infantil constitui-se como gênero durante o século XVIII, tendo firmado 
suas características próprias com a ascensão da família burguesa que se consolida 
como classe social. Com a consolidação e manutenção da família, que se estabiliza 
através da divisão do trabalho entre seus membros (o pai sustenta a família, e a 
mãe gerencia a vida doméstica), o papel da criança é legitimado, com status 
próprio. Nessa época a literatura era inacessível à humanidade; surge então como 
instrumento manipulado por uma intenção educativa, e ela se inscreve na área da 
pedagogia (LAJOLO; ZILBERMAN, 2003). 

            Assim, a partir do século XVIII, a criança passa a ser considerada um ser 
diferente do adulto que, até então, era vista como um adulto em miniatura e 
acompanhava a vida social dos mais velhos. Passou a ter necessidades e 
características próprias e teve que receber uma educação especial que a preparasse 
para a vida adulta. 

            No século XX, o caminho para a redescoberta da literatura infantil foi 
aberto pela psicologia experimental, que revela a inteligência e os estágios de 
desenvolvimento do homem. A partir disso, a noção de criança mudou 
consideravelmente, possibilitando uma mudança na literatura infantil que pode 
dirigir-se, com autenticidade, aos seus possíveis destinatários. 



             

2 Literatura: palavra-arte 

            A criação literária será sempre complexa, fascinante e essencial, quanto à 
própria condição humana. E cada época compreendeu e produziu a literatura que 
destinou às suas crianças a partir do conhecimento dos ideais e valores sobre os 
quais a sociedade se fundamentou. 

            Nas palavras de Nelly Novaes Coelho (2000), "a literatura infantil é, antes 
de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o 
mundo, o homem, a vida, através da palavra" (p. 27). 

Cada tipo de arte faz uso de certos materiais. A pintura, por exemplo, trabalha com 
tinta e cores; a música utiliza os sons; a dança os movimentos; a escultura faz uso 
de formas e volumes. E a literatura, pode-se dizer que é a arte da palavra. Mas, 
infelizmente para a literatura, sua matéria-prima, a palavra, não lhe é exclusiva: 
ela serve tanto à informação quanto à arte (CUNHA, 2003).  

Seguindo, ainda, os apontamentos de Cunha (2003), a palavra-arte é 
essencialmente conotativa: existem muitas possibilidades de interpretação. Além 
disso, a arte se desenvolve integrando as três áreas vitais do homem: a motora, a 
cognitiva, e a apreciativa. Mas é certo também afirmar que a ligação do indivíduo 
com a arte, é uma questão de aprendizagem apreciativa.  

Se a área apreciativa é aquela que estabelece gostos, preferências, opções e ideais, 
a aprendizagem se faz pelo prazer ou desprazer. Portanto, é proibitivo precisar o 
resultado, e assim, a divergência de resultados é o desejável. Aqui, interessa mais 
a vivência, o processo, e não o produto (CUNHA, 2003). 

A literatura cria beleza por meio da palavra: jogando com palavras, ritmos, rimas e 
imagens, visa, especialmente, ao prazer estético. Através de textos literários, de 
qualidade, é possível introduzir a criança na experiência literária de forma lúdica, 
resgatando o prazer espontâneo dos jogos sonoros com as palavras, sem 
preocupação com gramática ou compreensão.  

Como a literatura é um espaço para utilização da palavra, o professor deve ser o 
maior incentivador na aproximação da criança ao livro e à leitura, e não só atribuir 
à escola esse papel. Por isso, para incutir o gosto pela leitura, ele deve, 
primeiramente, ser um grande leitor e contador de histórias. Também, oferecer um 
repertório de títulos para que o aluno possa se movimentar, segundo suas 
preferências e interesses. 

Num ambiente estimulante, com clima afetivo e de aproximação entre todos, a 
criança pode manifestar livremente a compreensão, os questionamentos e 
descobertas textuais que faz a partir da leitura de textos literários, e assim, 
provavelmente será amante fiel da literatura por toda vida. 

  

3. Literatura para os pequenos leitores 

  O encontro entre a criança e livro literário provoca uma comunicação emotiva, 
interrogativa, mágica e, por vezes, inesperada, pois o bom livro (um clássico, por 
exemplo) não enuncia uma verdade pronta, única, acabada e imposta. Ele instiga o 



leitor/estudante a buscar nele as respostas que procura, pois "são livros que, 
quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se 
revelam novos, inesperados, inéditos" (CALVINO, 1993, p. 11).  

Portanto, a literatura deve ser revelada à criança como elemento constitutivo do 
seu patrimônio cultural, como possível conquista pessoal e social, como objeto 
impulsionador de autonomia, de observação atrevida e de fonte de criatividade. 

Novamente lembrando, a leitura é o meio mais eficaz de enriquecimento e 
desenvolvimento da personalidade, é um passaporte para a vida e para a 
sociedade. Levar a criança apenas a ler, não é o bastante para despertar o prazer 
pela leitura. O que permanece e acompanha a criança ao longo da vida, como uma 
fonte de prazer, é um olhar diferenciado para a obra literária. Afinal, como tão bem 
comenta Rubens Alves (2004), [...] "o lugar da literatura não é a cabeça: é o 
coração. A literatura é feita com as palavras que desejam morar no corpo" (p. 1). 

Assim, para que uma história prenda a atenção da criança é preciso, inicialmente, 
que lhe desperte a curiosidade.  Isso posto, não é indicado dar qualquer leitura a 
uma criança, mesmo porque muitas histórias podem passar preconceitos, falsos 
valores e mentiras, perdendo-se assim, o seu encantamento e a oportunidade de 
formar bons leitores. 

   

4. Ler e contar histórias 

Uma das formas de aproximar a criança do livro e, posteriormente, do gosto pela 
leitura, é por meio da leitura ou da contação de histórias infantis desde muito antes 
de sua incorporação no mundo escolar. 

A história é recreação e terapia, suporte de cultura e, o mais importante, elemento 
de comunicação, mas, sobretudo um instrumento de diálogo entre a criança e o 
adulto. Acredita-se que a própria voz do pai e da mãe durante o ler ou contar 
histórias, supre a criança de afetividade diária que possivelmente poderá minimizar 
algum conflito futuro. 

Aliás, o primeiro contexto sócio cultural de interação da criança é a família, e é nela 
que quase sempre ocorrem as primeiras práticas de leitura, onde os adultos 
contribuem para o desenvolvimento do conhecimento da criança sobre a linguagem 
escrita e sua estrutura.  Através da leitura de histórias, esse pequeno leitor 
aprende que a linguagem dos livros tem suas próprias convenções, e que as 
palavras podem criar mundos imaginários, "abrir todas as comportas pra entender 
o mundo através dos olhos dos autores e da vivência das personagens" 
(ABRAMOVICH, 1989, p. 14). 

Quando o adulto lê para a criança, usa uma linguagem diferente da falada, o que 
introduz elementos que serão formalizados, posteriormente, na escola. O que 
contribui para a criança aumentar seu vocabulário, seu campo semântico, e leva-a 
a descobrir outros lugares, pessoas, culturas, jeito de agir e de ser, sem nunca ter 
que sair do lugar.  

Além disso, Coelho (2005) afirma que quem lê para criança não lhe transmite 
apenas o conteúdo da história; promove seu encontro com um modelo de leitor, ao 
fazê-la captar a entonação, as pausas, a posição do corpo, a maneira de segurar o 
livro, os comentários que o adulto faz ao ler, para logo poder imitá-lo em atividades 
de simulação de leitura.  



Contar histórias é a mais antiga das artes e, paradoxalmente, a mais moderna 
forma de comunicação. Celso Sisto (2001) lembra que contar história, como toda 
arte, exige beleza e harmonia - quem conta a história deve trazer consigo uma 
dose de habilidade e comunicação. Sejam de autores clássicos ou fruto da 
criatividade pessoal, as histórias devem ser contadas por e com prazer, afinal são 
fontes maravilhosas de experiências, meios de ampliar o horizonte da criança, e 
aumentar seu conhecimento em relação ao mundo que a cerca. 

Ao contar uma história para a criança, segundo as ideias de Coelho (1998), 
proporciona-se a ela muita imaginação e permite-se, também, que veja heróis e 
heroínas encarando obstáculos, e assim, criam-se condições para que vá 
aprendendo que é preciso enfrentar um problema e buscar sua própria solução, 
superando o medo que a inibe. As diferenças que mostram os personagens bons e 
maus, feios e bonitos, poderosos e fracos, facilitam a compreensão de certos 
valores básicos da conduta humana ou do convívio social. 

Arte de contar história é aquela que comove, emociona, promove a sensibilidade. 
Os contos são verdadeiras obras de arte, pois pertencem ao patrimônio cultural de 
toda a humanidade e representam a visão do mundo, as relações entre o homem e 
a natureza sob as formas estéticas mais acabadas; aquelas que provocam 
precisamente o maravilhoso. 

"Contar histórias 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"  (ABRAMOVICH, 1989: 18). 

Como toda arte, a de contar histórias também possui segredos e técnicas. E tem 
como matéria-prima a palavra, prerrogativa das criaturas humanas, e que 
depende, naturalmente, de certa tendência inata, mas pode ser desenvolvida, 
desde que se goste de crianças e se reconheça a importância da história para elas. 

Na obra clássica da literatura persa, As mil e uma noites, Sherazade sabia disso. 
Sabia da importância das palavras na vida de um homem. Por isso, pela magia da 
palavra, ela começava uma longa conversa sem fim com seu sultão, que durou mil 
e uma noites. O sultão se calava e escutava suas palavras como se fosse música. 
A música dos sons ou da palavra... 

Ela produziu um efeito terapêutico; uma terapêutica pela poesia, uma terapêutica 
pela palavra. É possível que, por esse caminho, houvesse curado o rei. Mas, 
extremamente habilidosa na arte da contação de histórias, Sherazade assim 
procede durante mil e uma noites... E, suas histórias, uma mais envolvente que a 
outra, é sempre interrompida na parte mais interessante. Assim, dia após dia, sua 
morte vai sendo adiada. Por mais fértil que fosse sua imaginação, seria impossível 
inventar tanta coisa ou ler tantos livros! Na verdade, Sherazade aprendeu todas as 
histórias de As mil e uma noites com o seu povo, pois eram contadas de uma 
pessoa para outra; estavam na boca do povo! 

O final, no entanto, é sempre o mesmo: a importância que uma história bem 
contada tem na vida de uma pessoa; a diferença que faz para a alma humana uma 
história contada por alguém que tem o dom da palavra. Além do que, a palavra 
salva, regenera, transforma porque diz do outro em nós mesmos. 

O sucesso de uma narrativa depende de vários fatores que se interligam, sendo 
fundamental a elaboração de um planejamento, no sentido de organizar o 
desempenho do narrador, garantindo-lhe segurança e assegurando-lhe 
naturalidade, exatamente como fez Sherazade. 



O primeiro passo, segundo Celso Sisto (2001) consiste em escolher o que contar, a 
quem, onde e quando iremos contar. A escolha é algo pessoal. O contador precisa 
sentir a história, ser capaz de emocionar-se e emocionar os outros. 

Dentre os vários indicadores que nos orientam na seleção da história destaca-se o 
conhecimento dos interesses predominantes em cada faixa etária dos ouvintes, mas 
que isso não impeça o contador de narrar histórias mais elaboradas, principalmente 
se conhecer bem o público para o qual vai atuar. A qualidade literária da história é 
outro fator que determina uma boa contação de histórias. 

Portanto, ao se fazer a seleção das histórias, é preciso saber se o assunto contém 
riqueza de imaginação, se é interessante e do agrado das crianças. Os recursos 
onomatopaicos e as repetições contribuem para tornar a história mais apreciada, 
além de fortalecer as expressões. A linguagem deve ser simples, correta, de bom 
gosto. 

Uma vez escolhida a história a ser contada, passa-se a estudá-la. Isso não significa 
que ela deva ser decorada textualmente. Estudar uma história é, em primeiro 
lugar, divertir-se com ela, captar a sua essência e, em seguida, após algumas 
leituras, identificar os elementos constituintes de sua estrutura: introdução, enredo, 
clímax, desfecho. 

Estudar uma história é também inventar as músicas ou adaptar a letra às músicas 
conhecidas, conforme sugestão do texto, que são introduzidas no decorrer do 
enredo ou no final. Estudar a história é, ainda, escolher a melhor forma ou suporte 
mais adequado de apresentá-la. Os suportes mais utilizados são: a simples 
narrativa, a narrativa com o auxílio de gravuras, de desenhos, de recursos 
audiovisuais, de objetos variados, e a narrativa com interferências do narrador e 
ouvintes. 

E na hora de contar histórias é preciso adotar algumas posturas recomendadas por 
Celso Sisto (2001), tais como: 

•·    "Olhar para a plateia; 

•·    Distribuir o olhar igualmente por toda a audiência; 

•·    Linguagem de acordo com a plateia; 

•·    Linguagem fluida; 

•·    Não denunciar o erro: troca de palavras, troca de episódios e fatos; 
esquecimento de algo ou da sequência da história; 

•·    Visualizar a história enquanto narra; criar um roteiro visual e verbal, por 
episódio, na sequência da história; 

•·    Usar gestos expressivos, que acrescentem algo ao entendimento da história; 

•·    Movimentar-se só quando a história ‘exigir'; 

•·    Não explicar a história; o texto deve falar por si mesmo; 

•·    Preparar a história antes; ensaiar sempre; 



•·    Não prender qualquer parte do corpo enquanto está contando, tipo mãos no 
bolso, braços cruzados (na frente ou atrás); 

•·    Evitar movimentos repetitivos; 

•·    Que o tom de contar seja diferente do tom de bater-papo; 

•·    Projetar a voz em direção ao espaço; 

•·    Usar diversos ritmos no decorrer da narração; 

•·    Acreditar na história que está sendo contada; 

•·    Usar pausas durante a história, explorar o silêncio, o movimento sem palavras; 

•·    Dar à apresentação um tratamento de espetáculo" (p. 
125).                                      

Novidade é sempre algo que quebra a rotina, cria novas expectativas e possibilita 
experiências novas. Inovar a prática pedagógica com constante leitura e contação 
de histórias, é o desafio que deveria impulsionar o professor no seu fazer cotidiano. 
Mais do que isso, o docente leitor e contador de histórias tornou-se obrigatório na 
promoção da leitura e no resgate da fantasia e do lúdico! 

5. Um contador de histórias: Jonas Ribeiro 

Jonas Ribeiro, Bacharel e Licenciado em Língua e Literatura Portuguesas pela 
PUC/SP, escritor e exímio contador de histórias desde 1991, em entrevista 
concedida para esse artigo (fotos em ANEXO A, B e C), comenta sobre o contar 
histórias para crianças, entre outros assuntos. Por uma questão de espaço, sua 
entrevista não aparece na íntegra, apenas os pontos mais relevantes dela. 

1) O que você acha mais fácil: contar histórias para as crianças ou para os adultos? 
Por quê? 

Facilidade está atrelada à naturalidade. Esforço, por outro lado, significa 
dificuldade. Portanto, penso que o contador deve seguir a sua inclinação narrativa e 
sentir se ele prefere contar histórias para crianças ou contar histórias para adultos. 
São públicos distintos que pedem linguagens distintas. 

Para uma criança, por exemplo, procurarei dar cadência ao meu enredo. Começo, 
meio e fim bem definidos. Uma linguagem adequada ao seu conhecimento 
vocabular. Nem tantos diminutivos e nem tantas palavras difíceis. 

Agora, para o adulto, já posso construir frases complexas e criar enredos 
periféricos, desde que, como contador, tenha habilidade para retomar ao ponto de 
partida e prosseguir sem desorientar o ouvinte. 

2) O que você acha essencial na hora de contar histórias? 

Instigar o mistério, a dança dos olhos, a acústica do local, todos estarem 
devidamente acomodados, e, acima de tudo, um repertório que nos emocionou e 
faça todo sentido para nós.  

3) Quais são as maiores qualidades que um contador de histórias deve ter? 



Simplicidade, espontaneidade, naturalidade, alegria em narrar, em fazer deslizar a 
cadência frasal, o lapidar de cada frase, cada palavra. Na verdade, as maiores 
qualidades de um contador de história são a sua autenticidade e a sua paixão pelo 
universo das histórias. E se ele ainda gostar de seu público, conseguir estabelecer 
uma relação de empatia, melhor ainda... 

4) Existe diferença entre "ler" e "contar histórias"? 

Sim, ler evoca a norma culta da língua e contar evoca a informalidade da língua. A 
gramática e a linguística. 

5) Qual a sua opinião sobre professores e escolas que já adotam essa experiência: 
contar ou ler histórias para os alunos? 

Que são inteligentes e terão menos problemas de comportamento com sua turma. 
Uma questão de bom senso. Algo que a humanidade sempre fez e temporariamente 
deixou de lado. Com essa retomada e surgimento de muitos contadores de 
histórias, todos nós temos muito a ganhar. 

  

6. Pesquisa de campo 

Essa pesquisa de campo teve o intuito de perceber as práticas leitoras de crianças, 
em casa e na escola, investigar questões associadas à formação do leitor e à 
preferência de leitura dos alunos, bem como, a postura leitora do professor. Por 
isso, a escolha de alunos de 2ª série: eles já têm condições de ler os livros, 
independentemente de adultos. 

Para a realização da mesma, desenvolveu-se um pequeno questionário (apêndice 
A) que foi aplicado a 27 alunos de cada 2ª série do Ensino Fundamental das 
seguintes escolas: E.M.E.F. Joaquim Mendonça, localizada na cidade de 
Orindiúva/SP, na escola E.M.E.F.E.I. Profa. Hermínia Rodrigues Mafra, localizada na 
cidade de Uchoa/SP, e na escola E.E.I. Célia Honsi, localizada na cidade de São 
José do Rio Preto/SP. 

As escolas escolhidas são de redes municipais, e os alunos matriculados nas escolas 
da cidade de Uchoa e São José do Rio Preto, em sua maioria, provêm de famílias 
com baixa renda. Já os alunos matriculados na cidade de Orindiúva têm a realidade 
diferente, pois em sua maioria, provém de uma classe social privilegiada. 

A seguir, tabulamos os dados que foram coletados juntos às escolas mencionadas: 

  

Tabela 1 - Existência de livros na casa do aluno 

Cidades Resposta
Sim Não 

Orindiúva 17 10 
São José do Rio Preto 17 10 
Uchoa 18 09 

  



                                                      Tabela 2 - Gosto pela leitura? 

Cidades Resposta
Sim Não 

Orindiúva 26 01 
São José do Rio Preto 27 0 
Uchoa 25 02 

  

Tabela 3 - Preferência de leitura 

Cidades O que você gosta de ler?
Fábulas Revistas Hist. em 

Quadrinhos
Parlendas Poesia Lendas Jornal Contos 

de Fada
Orindiúva 01 01 09 03 00 03 01 09
São José do 
Rio Preto 

02 03 11 01 03 0 01 04

Uchoa 01 01 06 01 02 01 02 13

   

Tabela 4 - Existência de biblioteca na escola 

Cidades Resposta
Sim Não 

Orindiúva 27 0 
São José do Rio Preto 27 0 
Uchoa 27 0 

   

Tabela 5 - Frequência de visita à biblioteca 

Cidades Resposta
Às vezes 1 vez por 

mês
1 vez por 
semana

Diariamente

Orindiúva 02 0 03 22 
São José do Rio Preto 01 04 22 0 
Uchoa 0 0 27 0 

   

Tabela 6 - Contar ou ler história 

Cidades O seu professor lê ou conta histórias? 
Lê Conta história 

Orindiúva 27 0 
São José do Rio Preto 22 05 
Uchoa 27 27 



   

Tabela 7 - Leitura executada pelos pais 

Cidades Resposta
Sim Não Às vezes 

Orindiúva 3 9 15 
São José do Rio Preto 05 12 10 
Uchoa 14 03 11 

   

Tabela 8 - Ouvir histórias 

Cidades Resposta
Sim Não 

Orindiúva 27 0 
São José do Rio Preto 27 0 
Uchoa 27 0 

   

Numa rápida conclusão das tabelas acima, podemos observar que a maior parte 
dos alunos tem livros em casa, e que o gosto pela leitura é algo já adquirido pela 
quase totalidade das crianças.  

Em se tratando da preferência leitora, nota-se a opção por histórias em quadrinhos 
e contos de fadas. As histórias em quadrinhos aparecem como preferidas, talvez, 
por constituírem na leitura mais adequada, visto que não exigem tantas habilidades 
leitoras. O predomínio dos desenhos sobre o texto pode ser o fato decisivo para a 
escolha desse gênero textual, por facilitar a compreensão das histórias.  

Os contos de fadas, por sua vez, permitem a evasão do real através da ficção, não 
para fugir dele, mas para melhor compreendê-lo, pois fornece respostas para 
conflitos reais. Os contos liberam a criança de suas angústias, frustrações e medos. 
Muitas vezes demonstram que os mais frágeis dos seres podem ter êxito; fato que 
permite a ela se projetar para adiante, querer crescer: tranquila e vencendo as 
inseguranças. 

Todas as escolas visitadas possuem bibliotecas, que são frequentadas ao menos 
uma vez por semana para a retirada de obras pelos alunos. 

Quanto à questão do professor ler ou contar histórias, percebe-se que a maioria 
dos docentes apenas lê histórias em sala de aula. A explicação talvez seja a falta de 
desprendimento ou habilidade para um trabalho de contação de histórias que, sem 
dúvida, exige mais preparo do profissional. 

Já a questão dos pais leitores deixa muita a desejar, pois muitos alunos alegaram 
que poucas são as vezes que os adultos lêem histórias para eles.  

E finalizando, as crianças gostam mesmo é de ouvir histórias, lidas ou contadas, 
pois é inegável seu poder de sedução. O fato é que as histórias mantêm viva a 
sabedoria das crianças, proporcionando alegria e viagens, sem ao menos sair do 
lugar.  
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ANEXO B - JONAS RIBEIRO  E  SÍLVIA  GUSMÃO 
 

 



 1

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS ALUNOS 
 
TEMA: LEITURA 
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS DE 2ª SÉRIE  
CIDADE:_______ 
IDADE: ___ ANOS 
 
1- Você tem muitos livros em sua casa? ( )Sim ( )Não 
 
2- Você gosta de ler? 
( )Sim ( )Não 
 
3- O que você mais gosta de ler: 
( ) Fábulas ( ) Poesia 
( ) Revistas ( ) Lendas 
( ) Histórias em quadrinhos ( ) Jornal 
( ) Parlendas ( ) Contos de fada 
 
4- Na sua escola há biblioteca? 
( )Sim ( )Não 
 
5- Com qual frequência você vai à biblioteca: 
( ) Às vezes ( ) 1 vez por semana 
( ) 1 vez por mês ( ) Diariamente 
 
6 - A professora conta ou lê história na sala de aula? 
( ) Lê ( ) Conta Histórias 
 
7- Seus pais lêem histórias para você? 
( )Sim ( )Não ( )Às vezes 
 
8- Você gosta de ouvir histórias? 
( )Sim ( )Não 
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ANEXO A - JONAS  RIBEIRO - Contador de histórias 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C - JONAS  RIBEIRO 
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