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RESUMO 

Introdução: Tecendo entre uma história e outra, o mundo da criança vai preenchendo 

significados que ensinam e proporcionam fantasias, como também regras que impulsionam um 

aprendizado mais duradouro e significativo. A contação de histórias desperta emoções, 

sentimentos e desejos escondidos e o estreitamento de laços afetivos. Ao mesmo tempo o 

mundo da imaginação prepara a criança para ser mais autônoma e promover uma consciência 

crítica e reflexiva sobre si e a sociedade. Os textos literários trazem essas possibilidades, quando 

trabalhados de maneira sistematizada, contribuindo para que a criança se aproxime do mundo 

no qual ela convive diariamente e, no entanto, é estranho para ela. Objetivo: O objetivo desse 

artigo foi analisar o auxílio da contação de história na ampliação do universo infantil, sugerindo 

projetos de aula com metodologias específicas. Metodologia: As metodologias aplicadas foram 

a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Buscando atingir 

o objetivo geral proposto construímos dois projetos de aula com a temática de contação de 

histórias para alunos de 5 anos da Educação Infantil. O projeto 1 “A Caixa Mágica”, teve como 

objetivo despertar nos alunos o interesse e motivação para estarem sempre em contato com as 

obras literárias infantis, fomentando o gosto pela leitura. O projeto 2 “A mala viajante digital”, 

objetivou aumentar a conexão entre o aluno, a escola e a família, desenvolvendo habilidades de 

leitura e escrita, através do projeto de leitura A Mala Viajante Digital. Conclusão: A contação 
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de histórias se apresenta como uma metodologia rica em possibilidades, com diferentes e 

variadas técnicas que podem envolver uma maior participação dos alunos na construção de uma 

aprendizagem significativa, com ludicidade, criatividade, empreendedorismo e o 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias a fase da Educação Infantil.  
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