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Introdução: A contação de história contribui e enriquece o mundo interior das crianças
desenvolvendo o hábito de ouvir, o prazer de ler, por meio das mesmas e novas
histórias, acumulando assim, conhecimentos preciosos para a qualidade de vida.
Contribui na formação de cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e
deveres,ampliando a possibilidade de criação de uma sociedade mais
justa,tolerante,menos preconceituosa. Propicia conhecimentos, reflexões  e a  criação
de  vínculos afetivos, estimulando a aprendizagem e desenvolvendo a imaginação.Este
estudo destaca a importância da  literatura infantil formação de alunos leitores e na
ampliação do imaginário das crianças. Objetivo: Apresentar várias formas de contar
histórias de forma divertida e atraente  e despertar nos alunos o prazer pela leitura,
através de fantoches, dramatizações e cenários coloridos; proporcionar momentos de
descontração e  estabelecer a ligação entre o que é real e imaginário, tão presentes no
seu cotidiano. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo
bibliográfica, cuja base teórica fundamentou-se nos seguintes autores: Vygotsky,
Piaget, Tahan, Abramovich, além de artigos publicados em periódicos eletrônicos.
Foram utilizadas as seguintes palavras-chave para busca de informações: contação de
histórias, criança, imaginário. Embora este tema apresente muitas produções, foram
explorados treze artigos, os documentos Referenciais Curriculares e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. Resultados: A contação de histórias deveria ser uma
prática mais presente na escola que pode ser desenvolvida de várias formas com o
planejamento do professor, visitas de um contador, espaços culturais como feiras do
livro, visitas à biblioteca. Recomenda-se preservar o caráter literário, a função de
despertar a imaginação e sentimentos. 
A ação de contar histórias deve ser utilizada dentro do espaço escolar, não somente
com seu caráter lúdico, muitas vezes exercitado em momentos estanques da prática,
como a hora do conto ou da leitura. A pesquisa bibliográfica evidenciou que a
contação de histórias pode e deve ser usada como metodologia para o desenvolvimento
dos alunos e de sua personalidade, melhorando de maneira significativa o desempenho
escolar. 
Muitas vezes, a escola é a única fonte de contato da criança com o livro, sendo assim
necessário estabelecer um compromisso maior com a qualidade e o aproveitamento da
leitura como fonte de prazer. A escola deve estimular a literatura entre seus educandos,
além de estimular as crianças a imaginarem, a criarem, envolverem se, enriquecendo o
desenvolvimento da sua personalidade.  Assim, é de  suma importância a contação de
história, que pode interferir positivamente na aprendizagem das crianças. Conclusão: A
contação de histórias é uma ferramenta eficiente que traz várias vantagens para os
alunos e educadores, pois facilita a aprendizagem dos educandos que passam a
associar letras, sons e também tornam o ambiente mais leve e dinâmico. Trabalhando
se o lúdico, as aulas tornam-se mais prazerosas para os alunos.
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