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A IMPORTÂNCIA DE COMPREENDER
A MENTE DAS CRIANÇAS COM TDAH  

RESUMO

O presente artigo pretende abordar sobre a importância de compreender o processo da mente de uma criança com o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a fim de auxiliarmos em seus maiores desafios e compreende-los 
através de diferentes estratégias, bem como discorrer sobre algumas funções cerebrais, as quais cooperam significativa-
mente para que esse processo seja conduzido com êxito. O TDAH é de ordem neurobiológica e apresenta-se antes dos 
sete anos de idade até a vida adulta, portanto na infância que iniciam-se as maiores dificuldades, muitas crianças tornam-
-se alvos, sendo “rotuladas” de mal educadas, agitadas demais comparadas as outras crianças da mesma idade, as 
críticas excessivas, podem também desencadear conflitos em sua aprendizagem, considerando os desafios do próprio 
convívio social. É importante que a família, a escola e todos os profissionais possam lidar com cautela e responsabilidade 
nesta causa, desta forma, o impacto positivo é um grande aliado, logo, precisamos conhecer mais.
Palavras-chave: Transtorno; Cérebro; Aprendizagem; TDAH.

INTRODUÇÃO

A experiência da sala de aula e atendimento clínico psicopedagógico, fez-me observar a importância de não apenas 
conhecermos, mas compreendermos com maior profundidade transtornos que tem tornado-se cada vez mais comuns 
reconhecer no meio educacional, dentre eles, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, mais conhecido como 
TDAH.
           A criança com TDAH logo é vista como hiperativa, devido ao seu comportamento mais inquieto, aliás, esta palavra, 
“hiperativa”, tornou-se de fácil dito popular, no entanto, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem o que realmente 
significa. Algumas das principais características de uma criança com TDAH é a impulsividade, ansiedade, baixo nível de 
concentração. 

Pude analisar, que as crianças que apresentavam este comportamento, necessitavam de novas estratégias, as quais 
pudessem ajudá-las a superar seus próprios desafios, uma criança que não tem este transtorno por exemplo, facilmente 
consegue registrar uma atividade visual para a escrita, já a que tem o TDAH apresenta dificuldades diversas, desde se 
concentrar e manter o foco atencional visual numa mesma atividade até o registro da mesma, quando esta não é de seu 
interesse, seja ele escrito ou até mesmo oralmente.     

De um modo geral, pessoas com funcionamento TDAH tem dificuldades em se expressar. Isso ocorre, em parte, pela 
velocidade com que o seu cérebro processa os pensamentos por causa da sua hiper-reatividade aos mundos externo e 
interno (SILVA, 2014, p.101).

De acordo com Siegel e Bryson (2015, p.97)

O corpo está repleto de informações que envia ao cérebro. Na verdade, muito das emoções que sentimos começa no 
corpo. Embrulho no estômago e ombros tensos mandam mensagens físicas de ansiedade para o cérebro antes de termos 
consciência de que estamos nervosos. O fluxo de energia e informações do corpo até o tronco cerebral, para a região 
límbica e, então até o córtex, modifica estados corporais, emocionais e pensamentos.

Podemos então, perceber o quanto precisamos investigar todo o processo da aprendizagem de uma criança, sem pré-jul-
gamentos de sua condição. Ainda Siegel e Bryson (2015, p.108) “Toda vez que passamos novas experiências, neurônios 
disparam ou ativam-se com sinais elétricos. Quando essas células cerebrais disparam, elas ligam ou se juntam a outros 
neurônios”. 

MONIQUE SANTOS QUEIRÓZ DE PAULA GONÇALVES, Graduação em Pedagogia pela Universidade Bandeirantes de 
São Paulo (2006); Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Ítalo Brasileiro (2011); Professor de Ensino 
Fundamental I - na EMEF Jornalista Millôr Fernandes.
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É necessário estimular as crianças com TDAH com novas experiências e estratégias, geralmente a própria criança busca 
por estímulos diferenciados, o que pode ser confundido com “rebeldia”, “Isso se deve ao fato da área cerebral responsável 
pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos, o córtex pré- frontal não ser muito eficiente” (Silva, 2014, p.74 ) 

            Uma de minhas observações e desejo pela pesquisa, permeou-se também pelo fato de perceber que crianças 
supostamente reconhecidas como as que apresentam falta de atenção, eram justamente aquelas que conseguiam um 
maior nível de concentração em alguma atividade de seu interesse. Um exemplo muito claro deste fato, são os jogos de 
videogame, como uma criança com dificuldades de concentração, conseguiria manter seu foco durante toda uma jogada?

            “O fato é que a característica desses jogos, conseguem ativar o cérebro de uma criança TDAH de uma forma que 
as atividades rotineiras não são capazes, pois não possuem características dinâmicas necessárias” (Silva, 2014, p. 71) 

O objetivo deste artigo é relatar sobre a importância de demonstrar interesse no processo de desenvolvimento da criança, 
com foco especificamente na criança com TDAH, a fim de compreendê-la e conhece-la, com um novo olhar, por um outro 
ângulo e desta forma influenciar positivamente em seu caminho escolar, familiar e social. 

COMO O TDAH AFETA A VIDA DAS CRIANÇAS QUE POSSUEM ESSE TRANSTORNO.
O TDAH pode levar para a vida de quem o tem, dificuldades sociais significativas, o que também pode gerar baixa autoes-
tima, e então associar-se a dificuldades escolares, de comportamento, tornando-se desafiador e opositivo. Características 
negativas podem estar associadas aos diferentes estágios do desenvolvimento. Geralmente as crianças com TDAH são 
punidas de forma injusta e desta forma propicia maiores frustrações o que traz a tona um comportamento cada vez mais 
agressivo. Essas crianças também são “rotuladas” de pouco inteligentes, devido a desatenção, enquanto na verdade 
todos os estímulos que elas recebem, não conseguem filtrar corretamente, logo aparentam não serem capazes de 
concluir suas tarefas.
O rendimento escolar de uma criança com TDAH é sempre instável, no caso daquelas que se apresentam ainda hiperati-
vas, a impulsividade o leva a maiores dificuldades. Conforme Silva (2015, p. 80) “. O cérebro de um TDAH não para nunca, 
isso se deve a hiperatividade, ou seja uma hipersensibilidade que o cérebro tem de fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, 
ainda nas palavras de Silva (2014; p. 123) “Dessa forma, o cérebro do TDAH funciona como uma antena parabólica que 
gira sem parar, captando simultaneamente os mais diversos estímulos do mundo externo”
A mente em si, já é complexa de se compreender, bem como toda a estrutura cerebral, a necessidade de entender a forma 
como uma criança com TDAH se desenvolve, deveria ser um objetivo de todos aqueles que trabalham com a educação 
ou de alguma forma com o desenvolvimento humano.
De acordo com Silva (2009, p. 139) “Existem três tipos de TDAH, predominantemente hiperativos e impulsivos, com desa-
tenção predominantemente, combinados, desatenção e hiperatividade, impulsividade”
Muitas vezes, o adulto que está sobre a responsabilidade de uma criança com TDAH, espera que ela corresponda as suas 
expectativas sejam elas para a área que for, por exemplo, quando se espera que a criança consiga parar quieta na cadei-
ra, enquanto sua condição não a permite, isso porque o cérebro de uma criança com TDAH apresenta alterações nos 
neurotransmissores que são químicas produzidas pelo cérebro, esta disfunção pode esclarecer que a dificuldade não 
pode e não deve, ser comparada a uma simples preguiça ou desejo da criança de desafiar o adulto.

             Conforme Silva (2014, p. 225) “O termo hiperatividade infantil” foi usado pelos psiquiatras infantis norte-americanos 
Maurice Laufer, em 1957, e Stella Chess, em 1960”. Nesta época acreditava-se que era uma patologia apenas de crianças 
do sexo masculino e findaria conforme fosse alcançando o crescimento, porém em 1994 a Associação Americana de 
Psiquiatria publicou o DSM-IV e nessa atualização, foi renomeado para transtorno o que antes era considerado distúrbio 
do déficit de atenção.

Conforme Silva (2014, p. 238)
                  
                  Os indícios mais fortes de que o transtorno do déficit de atenção apresenta uma alteração na estrutura cerebral 
de seus portadores, vêm dos inúmeros estudos realizados por meio de exames de neuroimagem. [...] há uma hipoperfu-
são cerebral localizada mais significativamente na região pré-frontal e pré-motora do cérebro.

                 Logo analisamos que criança com TDAH possui uma alteração em sua estrutura cerebral, localizada na região 
pré-frontal, podemos compreender que ela claramente apresentará maiores dificuldades em tomadas de decisões de 
qualidade, controle de suas emoções e corpo, autocompreensão e até mesmo na moralidade. Existem também exames 
neuropsicológicos que demonstram prejuízos na aquisição e função executiva, que são responsáveis peço controle de 
nossas ações.

                É necessário olhar para a criança de forma integral, lhe ensinar estratégias e ferramentas essenciais para conse-
guir lidar com o transtorno. De acordo com Teixeira (2013, p. 70) “Mudanças simples como sentar em carteiras próximas 
ao quadro negro e longe de janelas, ajudam a fazer com que o aluno tenha atenção mais facilmente”. É importante que 
esta criança tenha uma rotina de estudos, crianças com TDAH apresentam conflitos quando não sabem com clareza o 
que necessitam realizar. 
                Ainda conforme Teixeira (2013, p.64) “Durante a adolescência, os danos acadêmicos e sociais acarretados, 
podem facilitar abandono de escola ou de faculdade, ou propiciar o uso abusivo de drogas e álcool”, um dos motivos 
consideráveis para que se investigue na primeira infância, período em que as tentativas de ajuda possam ter maior acerto. 
               

Anexo, critérios diagnósticos de acordo com DSM-V

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no 
desenvolvimento conforme caracterizado por (1) e (2)

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um grau que é 
inconsciente com o nível do desenvolvimento e causa impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmi-
cas/profissionais:
a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no traba-
lho ou durante atividades (p. ex, negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso)
b) Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex, dificuldade de 
manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas)
c) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex, parece estar com a 
cabeça longe mesmo na ausência de qualquer distração óbvia.
d) Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres 
no local de trabalho (p. ex, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo)
e) Frequentemente te dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex, dificuldade em gerenciar tarefas 
sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau 
gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazo.
f) Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado (p, 
ex, trabalhos escolares ou lições de casa, para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento 
de formulários, revisão de trabalhos longos)
g) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex, materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular.)
h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos, pode 
incluir pensamentos não relacionados)
i) Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex, realizar tarefas, obrigações, para adoles-
centes mais velhos e adultos retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados)

2. Hiperatividade e impulsividade 
a) Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou pés ou se contorce na cadera.
b) Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. ex, sai do seu 
lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça 
em um mesmo lugar.
c) Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado (Nota: Em adolescentes ou 
adultos, pode se limitar sensações de inquietude)
d) Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.
e) Com frequência não “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado” (p. ex, não consegue ou se sente 
desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões, outro podem ver o indivíduo como 
inquieto ou difícil de acompanhar)
f) Frequentemente fala demais.
g) Frequentemente deixa escapar uma resposta ates que a pergunta tenha sido concluída (p. ex, termina frases dos 
outros, não consegue aguardar a sua vez de falar)
h) Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p. ex, aguardar em uma fila)
i) Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex, mete-se nas conversas, jogos ou atividades, pode começar 
a usar coisas de outras pessoas ou receber sem permissão, para adolescentes e adultos, pode intrometer-se ou assumir 
o controle sobre o que outros estão fazendo)

A. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade- impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade.
B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes (p. 
ex, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou parentes, em outras atividades)
C. Há evidencias claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional ou de 
que reduzem sua qualidade.
D. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não 
são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex, transtorno do humor, transtorno da personalidade, intoxicação 
ou abstinência de substância).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resultado de muitas reflexões juntamente com o desejo de conhecer mais profundamente um transtorno que muitas de 
nossas crianças apresentam, já com fortes indícios na primeira infância, passando as vezes desapercebido, pelo adulto 
que as acompanham. É de entendimento que a avaliação para se obter o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, é necessário uma investigação clínica multidisciplinar, através de testes que possam corroborar com 
todas as hipóteses durante o processo, a fim de finalmente se ter a certeza do Transtorno.
Poder reconhecer todos esses sintomas, motivos e causas do comportamento de uma criança que tenha o TDAH, mesmo 
que ainda não se tenha o diagnóstico, é extremamente positivo, para que todo o trabalho a ser realizado com a mesma, 
seja pautado em evidencias claras, e todas as estratégias tenham um real significado. Acredito ser também pertinente, 
toda forma de tentar compreender o processo de desenvolvimento de uma criança e por meio de todos os estudos, formu-
lar o histórico desta criança, num olhar único para suas especificidades. 
É fundamental que possamos conhecer as mudanças do comportamento de uma criança com TDAH e sua origens, 
mostrar a esta criança que ela precisa se aceitar, ter confiança em si mesma e transformar seus talentos em potencialida-
des.
Acredito que o maior desafio de quem está a volta e convive constantemente com um TDAH, é saber lidar com o transtor-
no na prática, o esgotamento físico é inevitável, por isso a importância destes, principalmente quando se trata da família, 
procurarem auxílio terapêutico, para que assim possam transformar todas as grandes situações de conflito em doses 
equilibradas durante todos os dias.
Por fim, a criança com TDAH precisa ser compreendida mesmo quando seu comportamento não está de acordo com o 
habitual de outras crianças, todas tem um potencial criativo e vontade de realizar algo, o adulto necessita estar preparado, 
para conduzir esta criança, abrindo a ela novos caminhos. 
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pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos, o córtex pré- frontal não ser muito eficiente” (Silva, 2014, p.74 ) 

            Uma de minhas observações e desejo pela pesquisa, permeou-se também pelo fato de perceber que crianças 
supostamente reconhecidas como as que apresentam falta de atenção, eram justamente aquelas que conseguiam um 
maior nível de concentração em alguma atividade de seu interesse. Um exemplo muito claro deste fato, são os jogos de 
videogame, como uma criança com dificuldades de concentração, conseguiria manter seu foco durante toda uma jogada?

            “O fato é que a característica desses jogos, conseguem ativar o cérebro de uma criança TDAH de uma forma que 
as atividades rotineiras não são capazes, pois não possuem características dinâmicas necessárias” (Silva, 2014, p. 71) 

O objetivo deste artigo é relatar sobre a importância de demonstrar interesse no processo de desenvolvimento da criança, 
com foco especificamente na criança com TDAH, a fim de compreendê-la e conhece-la, com um novo olhar, por um outro 
ângulo e desta forma influenciar positivamente em seu caminho escolar, familiar e social. 

COMO O TDAH AFETA A VIDA DAS CRIANÇAS QUE POSSUEM ESSE TRANSTORNO.
O TDAH pode levar para a vida de quem o tem, dificuldades sociais significativas, o que também pode gerar baixa autoes-
tima, e então associar-se a dificuldades escolares, de comportamento, tornando-se desafiador e opositivo. Características 
negativas podem estar associadas aos diferentes estágios do desenvolvimento. Geralmente as crianças com TDAH são 
punidas de forma injusta e desta forma propicia maiores frustrações o que traz a tona um comportamento cada vez mais 
agressivo. Essas crianças também são “rotuladas” de pouco inteligentes, devido a desatenção, enquanto na verdade 
todos os estímulos que elas recebem, não conseguem filtrar corretamente, logo aparentam não serem capazes de 
concluir suas tarefas.
O rendimento escolar de uma criança com TDAH é sempre instável, no caso daquelas que se apresentam ainda hiperati-
vas, a impulsividade o leva a maiores dificuldades. Conforme Silva (2015, p. 80) “. O cérebro de um TDAH não para nunca, 
isso se deve a hiperatividade, ou seja uma hipersensibilidade que o cérebro tem de fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, 
ainda nas palavras de Silva (2014; p. 123) “Dessa forma, o cérebro do TDAH funciona como uma antena parabólica que 
gira sem parar, captando simultaneamente os mais diversos estímulos do mundo externo”
A mente em si, já é complexa de se compreender, bem como toda a estrutura cerebral, a necessidade de entender a forma 
como uma criança com TDAH se desenvolve, deveria ser um objetivo de todos aqueles que trabalham com a educação 
ou de alguma forma com o desenvolvimento humano.
De acordo com Silva (2009, p. 139) “Existem três tipos de TDAH, predominantemente hiperativos e impulsivos, com desa-
tenção predominantemente, combinados, desatenção e hiperatividade, impulsividade”
Muitas vezes, o adulto que está sobre a responsabilidade de uma criança com TDAH, espera que ela corresponda as suas 
expectativas sejam elas para a área que for, por exemplo, quando se espera que a criança consiga parar quieta na cadei-
ra, enquanto sua condição não a permite, isso porque o cérebro de uma criança com TDAH apresenta alterações nos 
neurotransmissores que são químicas produzidas pelo cérebro, esta disfunção pode esclarecer que a dificuldade não 
pode e não deve, ser comparada a uma simples preguiça ou desejo da criança de desafiar o adulto.

             Conforme Silva (2014, p. 225) “O termo hiperatividade infantil” foi usado pelos psiquiatras infantis norte-americanos 
Maurice Laufer, em 1957, e Stella Chess, em 1960”. Nesta época acreditava-se que era uma patologia apenas de crianças 
do sexo masculino e findaria conforme fosse alcançando o crescimento, porém em 1994 a Associação Americana de 
Psiquiatria publicou o DSM-IV e nessa atualização, foi renomeado para transtorno o que antes era considerado distúrbio 
do déficit de atenção.

Conforme Silva (2014, p. 238)
                  
                  Os indícios mais fortes de que o transtorno do déficit de atenção apresenta uma alteração na estrutura cerebral 
de seus portadores, vêm dos inúmeros estudos realizados por meio de exames de neuroimagem. [...] há uma hipoperfu-
são cerebral localizada mais significativamente na região pré-frontal e pré-motora do cérebro.

                 Logo analisamos que criança com TDAH possui uma alteração em sua estrutura cerebral, localizada na região 
pré-frontal, podemos compreender que ela claramente apresentará maiores dificuldades em tomadas de decisões de 
qualidade, controle de suas emoções e corpo, autocompreensão e até mesmo na moralidade. Existem também exames 
neuropsicológicos que demonstram prejuízos na aquisição e função executiva, que são responsáveis peço controle de 
nossas ações.

                É necessário olhar para a criança de forma integral, lhe ensinar estratégias e ferramentas essenciais para conse-
guir lidar com o transtorno. De acordo com Teixeira (2013, p. 70) “Mudanças simples como sentar em carteiras próximas 
ao quadro negro e longe de janelas, ajudam a fazer com que o aluno tenha atenção mais facilmente”. É importante que 
esta criança tenha uma rotina de estudos, crianças com TDAH apresentam conflitos quando não sabem com clareza o 
que necessitam realizar. 
                Ainda conforme Teixeira (2013, p.64) “Durante a adolescência, os danos acadêmicos e sociais acarretados, 
podem facilitar abandono de escola ou de faculdade, ou propiciar o uso abusivo de drogas e álcool”, um dos motivos 
consideráveis para que se investigue na primeira infância, período em que as tentativas de ajuda possam ter maior acerto. 
               

Anexo, critérios diagnósticos de acordo com DSM-V

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no 
desenvolvimento conforme caracterizado por (1) e (2)

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um grau que é 
inconsciente com o nível do desenvolvimento e causa impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmi-
cas/profissionais:
a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no traba-
lho ou durante atividades (p. ex, negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso)
b) Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex, dificuldade de 
manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas)
c) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex, parece estar com a 
cabeça longe mesmo na ausência de qualquer distração óbvia.
d) Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres 
no local de trabalho (p. ex, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo)
e) Frequentemente te dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex, dificuldade em gerenciar tarefas 
sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau 
gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazo.
f) Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado (p, 
ex, trabalhos escolares ou lições de casa, para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento 
de formulários, revisão de trabalhos longos)
g) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex, materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular.)
h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos, pode 
incluir pensamentos não relacionados)
i) Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex, realizar tarefas, obrigações, para adoles-
centes mais velhos e adultos retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados)

2. Hiperatividade e impulsividade 
a) Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou pés ou se contorce na cadera.
b) Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. ex, sai do seu 
lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça 
em um mesmo lugar.
c) Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado (Nota: Em adolescentes ou 
adultos, pode se limitar sensações de inquietude)
d) Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.
e) Com frequência não “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado” (p. ex, não consegue ou se sente 
desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões, outro podem ver o indivíduo como 
inquieto ou difícil de acompanhar)
f) Frequentemente fala demais.
g) Frequentemente deixa escapar uma resposta ates que a pergunta tenha sido concluída (p. ex, termina frases dos 
outros, não consegue aguardar a sua vez de falar)
h) Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p. ex, aguardar em uma fila)
i) Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex, mete-se nas conversas, jogos ou atividades, pode começar 
a usar coisas de outras pessoas ou receber sem permissão, para adolescentes e adultos, pode intrometer-se ou assumir 
o controle sobre o que outros estão fazendo)

A. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade- impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade.
B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes (p. 
ex, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou parentes, em outras atividades)
C. Há evidencias claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional ou de 
que reduzem sua qualidade.
D. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não 
são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex, transtorno do humor, transtorno da personalidade, intoxicação 
ou abstinência de substância).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resultado de muitas reflexões juntamente com o desejo de conhecer mais profundamente um transtorno que muitas de 
nossas crianças apresentam, já com fortes indícios na primeira infância, passando as vezes desapercebido, pelo adulto 
que as acompanham. É de entendimento que a avaliação para se obter o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, é necessário uma investigação clínica multidisciplinar, através de testes que possam corroborar com 
todas as hipóteses durante o processo, a fim de finalmente se ter a certeza do Transtorno.
Poder reconhecer todos esses sintomas, motivos e causas do comportamento de uma criança que tenha o TDAH, mesmo 
que ainda não se tenha o diagnóstico, é extremamente positivo, para que todo o trabalho a ser realizado com a mesma, 
seja pautado em evidencias claras, e todas as estratégias tenham um real significado. Acredito ser também pertinente, 
toda forma de tentar compreender o processo de desenvolvimento de uma criança e por meio de todos os estudos, formu-
lar o histórico desta criança, num olhar único para suas especificidades. 
É fundamental que possamos conhecer as mudanças do comportamento de uma criança com TDAH e sua origens, 
mostrar a esta criança que ela precisa se aceitar, ter confiança em si mesma e transformar seus talentos em potencialida-
des.
Acredito que o maior desafio de quem está a volta e convive constantemente com um TDAH, é saber lidar com o transtor-
no na prática, o esgotamento físico é inevitável, por isso a importância destes, principalmente quando se trata da família, 
procurarem auxílio terapêutico, para que assim possam transformar todas as grandes situações de conflito em doses 
equilibradas durante todos os dias.
Por fim, a criança com TDAH precisa ser compreendida mesmo quando seu comportamento não está de acordo com o 
habitual de outras crianças, todas tem um potencial criativo e vontade de realizar algo, o adulto necessita estar preparado, 
para conduzir esta criança, abrindo a ela novos caminhos. 
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RESUMO

O presente artigo pretende abordar sobre a importância de compreender o processo da mente de uma criança com o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a fim de auxiliarmos em seus maiores desafios e compreende-los 
através de diferentes estratégias, bem como discorrer sobre algumas funções cerebrais, as quais cooperam significativa-
mente para que esse processo seja conduzido com êxito. O TDAH é de ordem neurobiológica e apresenta-se antes dos 
sete anos de idade até a vida adulta, portanto na infância que iniciam-se as maiores dificuldades, muitas crianças tornam-
-se alvos, sendo “rotuladas” de mal educadas, agitadas demais comparadas as outras crianças da mesma idade, as 
críticas excessivas, podem também desencadear conflitos em sua aprendizagem, considerando os desafios do próprio 
convívio social. É importante que a família, a escola e todos os profissionais possam lidar com cautela e responsabilidade 
nesta causa, desta forma, o impacto positivo é um grande aliado, logo, precisamos conhecer mais.
Palavras-chave: Transtorno; Cérebro; Aprendizagem; TDAH.

INTRODUÇÃO

A experiência da sala de aula e atendimento clínico psicopedagógico, fez-me observar a importância de não apenas 
conhecermos, mas compreendermos com maior profundidade transtornos que tem tornado-se cada vez mais comuns 
reconhecer no meio educacional, dentre eles, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, mais conhecido como 
TDAH.
           A criança com TDAH logo é vista como hiperativa, devido ao seu comportamento mais inquieto, aliás, esta palavra, 
“hiperativa”, tornou-se de fácil dito popular, no entanto, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem o que realmente 
significa. Algumas das principais características de uma criança com TDAH é a impulsividade, ansiedade, baixo nível de 
concentração. 

Pude analisar, que as crianças que apresentavam este comportamento, necessitavam de novas estratégias, as quais 
pudessem ajudá-las a superar seus próprios desafios, uma criança que não tem este transtorno por exemplo, facilmente 
consegue registrar uma atividade visual para a escrita, já a que tem o TDAH apresenta dificuldades diversas, desde se 
concentrar e manter o foco atencional visual numa mesma atividade até o registro da mesma, quando esta não é de seu 
interesse, seja ele escrito ou até mesmo oralmente.     

De um modo geral, pessoas com funcionamento TDAH tem dificuldades em se expressar. Isso ocorre, em parte, pela 
velocidade com que o seu cérebro processa os pensamentos por causa da sua hiper-reatividade aos mundos externo e 
interno (SILVA, 2014, p.101).

De acordo com Siegel e Bryson (2015, p.97)

O corpo está repleto de informações que envia ao cérebro. Na verdade, muito das emoções que sentimos começa no 
corpo. Embrulho no estômago e ombros tensos mandam mensagens físicas de ansiedade para o cérebro antes de termos 
consciência de que estamos nervosos. O fluxo de energia e informações do corpo até o tronco cerebral, para a região 
límbica e, então até o córtex, modifica estados corporais, emocionais e pensamentos.

Podemos então, perceber o quanto precisamos investigar todo o processo da aprendizagem de uma criança, sem pré-jul-
gamentos de sua condição. Ainda Siegel e Bryson (2015, p.108) “Toda vez que passamos novas experiências, neurônios 
disparam ou ativam-se com sinais elétricos. Quando essas células cerebrais disparam, elas ligam ou se juntam a outros 
neurônios”. 

É necessário estimular as crianças com TDAH com novas experiências e estratégias, geralmente a própria criança busca 
por estímulos diferenciados, o que pode ser confundido com “rebeldia”, “Isso se deve ao fato da área cerebral responsável 
pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos, o córtex pré- frontal não ser muito eficiente” (Silva, 2014, p.74 ) 

            Uma de minhas observações e desejo pela pesquisa, permeou-se também pelo fato de perceber que crianças 
supostamente reconhecidas como as que apresentam falta de atenção, eram justamente aquelas que conseguiam um 
maior nível de concentração em alguma atividade de seu interesse. Um exemplo muito claro deste fato, são os jogos de 
videogame, como uma criança com dificuldades de concentração, conseguiria manter seu foco durante toda uma jogada?

            “O fato é que a característica desses jogos, conseguem ativar o cérebro de uma criança TDAH de uma forma que 
as atividades rotineiras não são capazes, pois não possuem características dinâmicas necessárias” (Silva, 2014, p. 71) 

O objetivo deste artigo é relatar sobre a importância de demonstrar interesse no processo de desenvolvimento da criança, 
com foco especificamente na criança com TDAH, a fim de compreendê-la e conhece-la, com um novo olhar, por um outro 
ângulo e desta forma influenciar positivamente em seu caminho escolar, familiar e social. 

COMO O TDAH AFETA A VIDA DAS CRIANÇAS QUE POSSUEM ESSE TRANSTORNO.
O TDAH pode levar para a vida de quem o tem, dificuldades sociais significativas, o que também pode gerar baixa autoes-
tima, e então associar-se a dificuldades escolares, de comportamento, tornando-se desafiador e opositivo. Características 
negativas podem estar associadas aos diferentes estágios do desenvolvimento. Geralmente as crianças com TDAH são 
punidas de forma injusta e desta forma propicia maiores frustrações o que traz a tona um comportamento cada vez mais 
agressivo. Essas crianças também são “rotuladas” de pouco inteligentes, devido a desatenção, enquanto na verdade 
todos os estímulos que elas recebem, não conseguem filtrar corretamente, logo aparentam não serem capazes de 
concluir suas tarefas.
O rendimento escolar de uma criança com TDAH é sempre instável, no caso daquelas que se apresentam ainda hiperati-
vas, a impulsividade o leva a maiores dificuldades. Conforme Silva (2015, p. 80) “. O cérebro de um TDAH não para nunca, 
isso se deve a hiperatividade, ou seja uma hipersensibilidade que o cérebro tem de fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, 
ainda nas palavras de Silva (2014; p. 123) “Dessa forma, o cérebro do TDAH funciona como uma antena parabólica que 
gira sem parar, captando simultaneamente os mais diversos estímulos do mundo externo”
A mente em si, já é complexa de se compreender, bem como toda a estrutura cerebral, a necessidade de entender a forma 
como uma criança com TDAH se desenvolve, deveria ser um objetivo de todos aqueles que trabalham com a educação 
ou de alguma forma com o desenvolvimento humano.
De acordo com Silva (2009, p. 139) “Existem três tipos de TDAH, predominantemente hiperativos e impulsivos, com desa-
tenção predominantemente, combinados, desatenção e hiperatividade, impulsividade”
Muitas vezes, o adulto que está sobre a responsabilidade de uma criança com TDAH, espera que ela corresponda as suas 
expectativas sejam elas para a área que for, por exemplo, quando se espera que a criança consiga parar quieta na cadei-
ra, enquanto sua condição não a permite, isso porque o cérebro de uma criança com TDAH apresenta alterações nos 
neurotransmissores que são químicas produzidas pelo cérebro, esta disfunção pode esclarecer que a dificuldade não 
pode e não deve, ser comparada a uma simples preguiça ou desejo da criança de desafiar o adulto.

             Conforme Silva (2014, p. 225) “O termo hiperatividade infantil” foi usado pelos psiquiatras infantis norte-americanos 
Maurice Laufer, em 1957, e Stella Chess, em 1960”. Nesta época acreditava-se que era uma patologia apenas de crianças 
do sexo masculino e findaria conforme fosse alcançando o crescimento, porém em 1994 a Associação Americana de 
Psiquiatria publicou o DSM-IV e nessa atualização, foi renomeado para transtorno o que antes era considerado distúrbio 
do déficit de atenção.

Conforme Silva (2014, p. 238)
                  
                  Os indícios mais fortes de que o transtorno do déficit de atenção apresenta uma alteração na estrutura cerebral 
de seus portadores, vêm dos inúmeros estudos realizados por meio de exames de neuroimagem. [...] há uma hipoperfu-
são cerebral localizada mais significativamente na região pré-frontal e pré-motora do cérebro.

                 Logo analisamos que criança com TDAH possui uma alteração em sua estrutura cerebral, localizada na região 
pré-frontal, podemos compreender que ela claramente apresentará maiores dificuldades em tomadas de decisões de 
qualidade, controle de suas emoções e corpo, autocompreensão e até mesmo na moralidade. Existem também exames 
neuropsicológicos que demonstram prejuízos na aquisição e função executiva, que são responsáveis peço controle de 
nossas ações.

                É necessário olhar para a criança de forma integral, lhe ensinar estratégias e ferramentas essenciais para conse-
guir lidar com o transtorno. De acordo com Teixeira (2013, p. 70) “Mudanças simples como sentar em carteiras próximas 
ao quadro negro e longe de janelas, ajudam a fazer com que o aluno tenha atenção mais facilmente”. É importante que 
esta criança tenha uma rotina de estudos, crianças com TDAH apresentam conflitos quando não sabem com clareza o 
que necessitam realizar. 
                Ainda conforme Teixeira (2013, p.64) “Durante a adolescência, os danos acadêmicos e sociais acarretados, 
podem facilitar abandono de escola ou de faculdade, ou propiciar o uso abusivo de drogas e álcool”, um dos motivos 
consideráveis para que se investigue na primeira infância, período em que as tentativas de ajuda possam ter maior acerto. 
               

Anexo, critérios diagnósticos de acordo com DSM-V

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no 
desenvolvimento conforme caracterizado por (1) e (2)

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um grau que é 
inconsciente com o nível do desenvolvimento e causa impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmi-
cas/profissionais:
a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no traba-
lho ou durante atividades (p. ex, negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso)
b) Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex, dificuldade de 
manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas)
c) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex, parece estar com a 
cabeça longe mesmo na ausência de qualquer distração óbvia.
d) Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres 
no local de trabalho (p. ex, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo)
e) Frequentemente te dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex, dificuldade em gerenciar tarefas 
sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau 
gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazo.
f) Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado (p, 
ex, trabalhos escolares ou lições de casa, para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento 
de formulários, revisão de trabalhos longos)
g) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex, materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular.)
h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos, pode 
incluir pensamentos não relacionados)
i) Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex, realizar tarefas, obrigações, para adoles-
centes mais velhos e adultos retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados)

2. Hiperatividade e impulsividade 
a) Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou pés ou se contorce na cadera.
b) Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. ex, sai do seu 
lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça 
em um mesmo lugar.
c) Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado (Nota: Em adolescentes ou 
adultos, pode se limitar sensações de inquietude)
d) Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.
e) Com frequência não “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado” (p. ex, não consegue ou se sente 
desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões, outro podem ver o indivíduo como 
inquieto ou difícil de acompanhar)
f) Frequentemente fala demais.
g) Frequentemente deixa escapar uma resposta ates que a pergunta tenha sido concluída (p. ex, termina frases dos 
outros, não consegue aguardar a sua vez de falar)
h) Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p. ex, aguardar em uma fila)
i) Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex, mete-se nas conversas, jogos ou atividades, pode começar 
a usar coisas de outras pessoas ou receber sem permissão, para adolescentes e adultos, pode intrometer-se ou assumir 
o controle sobre o que outros estão fazendo)

A. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade- impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade.
B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes (p. 
ex, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou parentes, em outras atividades)
C. Há evidencias claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional ou de 
que reduzem sua qualidade.
D. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não 
são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex, transtorno do humor, transtorno da personalidade, intoxicação 
ou abstinência de substância).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resultado de muitas reflexões juntamente com o desejo de conhecer mais profundamente um transtorno que muitas de 
nossas crianças apresentam, já com fortes indícios na primeira infância, passando as vezes desapercebido, pelo adulto 
que as acompanham. É de entendimento que a avaliação para se obter o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, é necessário uma investigação clínica multidisciplinar, através de testes que possam corroborar com 
todas as hipóteses durante o processo, a fim de finalmente se ter a certeza do Transtorno.
Poder reconhecer todos esses sintomas, motivos e causas do comportamento de uma criança que tenha o TDAH, mesmo 
que ainda não se tenha o diagnóstico, é extremamente positivo, para que todo o trabalho a ser realizado com a mesma, 
seja pautado em evidencias claras, e todas as estratégias tenham um real significado. Acredito ser também pertinente, 
toda forma de tentar compreender o processo de desenvolvimento de uma criança e por meio de todos os estudos, formu-
lar o histórico desta criança, num olhar único para suas especificidades. 
É fundamental que possamos conhecer as mudanças do comportamento de uma criança com TDAH e sua origens, 
mostrar a esta criança que ela precisa se aceitar, ter confiança em si mesma e transformar seus talentos em potencialida-
des.
Acredito que o maior desafio de quem está a volta e convive constantemente com um TDAH, é saber lidar com o transtor-
no na prática, o esgotamento físico é inevitável, por isso a importância destes, principalmente quando se trata da família, 
procurarem auxílio terapêutico, para que assim possam transformar todas as grandes situações de conflito em doses 
equilibradas durante todos os dias.
Por fim, a criança com TDAH precisa ser compreendida mesmo quando seu comportamento não está de acordo com o 
habitual de outras crianças, todas tem um potencial criativo e vontade de realizar algo, o adulto necessita estar preparado, 
para conduzir esta criança, abrindo a ela novos caminhos. 
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RESUMO

O presente artigo pretende abordar sobre a importância de compreender o processo da mente de uma criança com o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a fim de auxiliarmos em seus maiores desafios e compreende-los 
através de diferentes estratégias, bem como discorrer sobre algumas funções cerebrais, as quais cooperam significativa-
mente para que esse processo seja conduzido com êxito. O TDAH é de ordem neurobiológica e apresenta-se antes dos 
sete anos de idade até a vida adulta, portanto na infância que iniciam-se as maiores dificuldades, muitas crianças tornam-
-se alvos, sendo “rotuladas” de mal educadas, agitadas demais comparadas as outras crianças da mesma idade, as 
críticas excessivas, podem também desencadear conflitos em sua aprendizagem, considerando os desafios do próprio 
convívio social. É importante que a família, a escola e todos os profissionais possam lidar com cautela e responsabilidade 
nesta causa, desta forma, o impacto positivo é um grande aliado, logo, precisamos conhecer mais.
Palavras-chave: Transtorno; Cérebro; Aprendizagem; TDAH.

INTRODUÇÃO

A experiência da sala de aula e atendimento clínico psicopedagógico, fez-me observar a importância de não apenas 
conhecermos, mas compreendermos com maior profundidade transtornos que tem tornado-se cada vez mais comuns 
reconhecer no meio educacional, dentre eles, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, mais conhecido como 
TDAH.
           A criança com TDAH logo é vista como hiperativa, devido ao seu comportamento mais inquieto, aliás, esta palavra, 
“hiperativa”, tornou-se de fácil dito popular, no entanto, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem o que realmente 
significa. Algumas das principais características de uma criança com TDAH é a impulsividade, ansiedade, baixo nível de 
concentração. 

Pude analisar, que as crianças que apresentavam este comportamento, necessitavam de novas estratégias, as quais 
pudessem ajudá-las a superar seus próprios desafios, uma criança que não tem este transtorno por exemplo, facilmente 
consegue registrar uma atividade visual para a escrita, já a que tem o TDAH apresenta dificuldades diversas, desde se 
concentrar e manter o foco atencional visual numa mesma atividade até o registro da mesma, quando esta não é de seu 
interesse, seja ele escrito ou até mesmo oralmente.     

De um modo geral, pessoas com funcionamento TDAH tem dificuldades em se expressar. Isso ocorre, em parte, pela 
velocidade com que o seu cérebro processa os pensamentos por causa da sua hiper-reatividade aos mundos externo e 
interno (SILVA, 2014, p.101).

De acordo com Siegel e Bryson (2015, p.97)

O corpo está repleto de informações que envia ao cérebro. Na verdade, muito das emoções que sentimos começa no 
corpo. Embrulho no estômago e ombros tensos mandam mensagens físicas de ansiedade para o cérebro antes de termos 
consciência de que estamos nervosos. O fluxo de energia e informações do corpo até o tronco cerebral, para a região 
límbica e, então até o córtex, modifica estados corporais, emocionais e pensamentos.

Podemos então, perceber o quanto precisamos investigar todo o processo da aprendizagem de uma criança, sem pré-jul-
gamentos de sua condição. Ainda Siegel e Bryson (2015, p.108) “Toda vez que passamos novas experiências, neurônios 
disparam ou ativam-se com sinais elétricos. Quando essas células cerebrais disparam, elas ligam ou se juntam a outros 
neurônios”. 

É necessário estimular as crianças com TDAH com novas experiências e estratégias, geralmente a própria criança busca 
por estímulos diferenciados, o que pode ser confundido com “rebeldia”, “Isso se deve ao fato da área cerebral responsável 
pelo controle dos impulsos e filtragem de estímulos, o córtex pré- frontal não ser muito eficiente” (Silva, 2014, p.74 ) 

            Uma de minhas observações e desejo pela pesquisa, permeou-se também pelo fato de perceber que crianças 
supostamente reconhecidas como as que apresentam falta de atenção, eram justamente aquelas que conseguiam um 
maior nível de concentração em alguma atividade de seu interesse. Um exemplo muito claro deste fato, são os jogos de 
videogame, como uma criança com dificuldades de concentração, conseguiria manter seu foco durante toda uma jogada?

            “O fato é que a característica desses jogos, conseguem ativar o cérebro de uma criança TDAH de uma forma que 
as atividades rotineiras não são capazes, pois não possuem características dinâmicas necessárias” (Silva, 2014, p. 71) 

O objetivo deste artigo é relatar sobre a importância de demonstrar interesse no processo de desenvolvimento da criança, 
com foco especificamente na criança com TDAH, a fim de compreendê-la e conhece-la, com um novo olhar, por um outro 
ângulo e desta forma influenciar positivamente em seu caminho escolar, familiar e social. 

COMO O TDAH AFETA A VIDA DAS CRIANÇAS QUE POSSUEM ESSE TRANSTORNO.
O TDAH pode levar para a vida de quem o tem, dificuldades sociais significativas, o que também pode gerar baixa autoes-
tima, e então associar-se a dificuldades escolares, de comportamento, tornando-se desafiador e opositivo. Características 
negativas podem estar associadas aos diferentes estágios do desenvolvimento. Geralmente as crianças com TDAH são 
punidas de forma injusta e desta forma propicia maiores frustrações o que traz a tona um comportamento cada vez mais 
agressivo. Essas crianças também são “rotuladas” de pouco inteligentes, devido a desatenção, enquanto na verdade 
todos os estímulos que elas recebem, não conseguem filtrar corretamente, logo aparentam não serem capazes de 
concluir suas tarefas.
O rendimento escolar de uma criança com TDAH é sempre instável, no caso daquelas que se apresentam ainda hiperati-
vas, a impulsividade o leva a maiores dificuldades. Conforme Silva (2015, p. 80) “. O cérebro de um TDAH não para nunca, 
isso se deve a hiperatividade, ou seja uma hipersensibilidade que o cérebro tem de fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, 
ainda nas palavras de Silva (2014; p. 123) “Dessa forma, o cérebro do TDAH funciona como uma antena parabólica que 
gira sem parar, captando simultaneamente os mais diversos estímulos do mundo externo”
A mente em si, já é complexa de se compreender, bem como toda a estrutura cerebral, a necessidade de entender a forma 
como uma criança com TDAH se desenvolve, deveria ser um objetivo de todos aqueles que trabalham com a educação 
ou de alguma forma com o desenvolvimento humano.
De acordo com Silva (2009, p. 139) “Existem três tipos de TDAH, predominantemente hiperativos e impulsivos, com desa-
tenção predominantemente, combinados, desatenção e hiperatividade, impulsividade”
Muitas vezes, o adulto que está sobre a responsabilidade de uma criança com TDAH, espera que ela corresponda as suas 
expectativas sejam elas para a área que for, por exemplo, quando se espera que a criança consiga parar quieta na cadei-
ra, enquanto sua condição não a permite, isso porque o cérebro de uma criança com TDAH apresenta alterações nos 
neurotransmissores que são químicas produzidas pelo cérebro, esta disfunção pode esclarecer que a dificuldade não 
pode e não deve, ser comparada a uma simples preguiça ou desejo da criança de desafiar o adulto.

             Conforme Silva (2014, p. 225) “O termo hiperatividade infantil” foi usado pelos psiquiatras infantis norte-americanos 
Maurice Laufer, em 1957, e Stella Chess, em 1960”. Nesta época acreditava-se que era uma patologia apenas de crianças 
do sexo masculino e findaria conforme fosse alcançando o crescimento, porém em 1994 a Associação Americana de 
Psiquiatria publicou o DSM-IV e nessa atualização, foi renomeado para transtorno o que antes era considerado distúrbio 
do déficit de atenção.

Conforme Silva (2014, p. 238)
                  
                  Os indícios mais fortes de que o transtorno do déficit de atenção apresenta uma alteração na estrutura cerebral 
de seus portadores, vêm dos inúmeros estudos realizados por meio de exames de neuroimagem. [...] há uma hipoperfu-
são cerebral localizada mais significativamente na região pré-frontal e pré-motora do cérebro.

                 Logo analisamos que criança com TDAH possui uma alteração em sua estrutura cerebral, localizada na região 
pré-frontal, podemos compreender que ela claramente apresentará maiores dificuldades em tomadas de decisões de 
qualidade, controle de suas emoções e corpo, autocompreensão e até mesmo na moralidade. Existem também exames 
neuropsicológicos que demonstram prejuízos na aquisição e função executiva, que são responsáveis peço controle de 
nossas ações.

                É necessário olhar para a criança de forma integral, lhe ensinar estratégias e ferramentas essenciais para conse-
guir lidar com o transtorno. De acordo com Teixeira (2013, p. 70) “Mudanças simples como sentar em carteiras próximas 
ao quadro negro e longe de janelas, ajudam a fazer com que o aluno tenha atenção mais facilmente”. É importante que 
esta criança tenha uma rotina de estudos, crianças com TDAH apresentam conflitos quando não sabem com clareza o 
que necessitam realizar. 
                Ainda conforme Teixeira (2013, p.64) “Durante a adolescência, os danos acadêmicos e sociais acarretados, 
podem facilitar abandono de escola ou de faculdade, ou propiciar o uso abusivo de drogas e álcool”, um dos motivos 
consideráveis para que se investigue na primeira infância, período em que as tentativas de ajuda possam ter maior acerto. 
               

Anexo, critérios diagnósticos de acordo com DSM-V

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no 
desenvolvimento conforme caracterizado por (1) e (2)

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um grau que é 
inconsciente com o nível do desenvolvimento e causa impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmi-
cas/profissionais:
a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no traba-
lho ou durante atividades (p. ex, negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso)
b) Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex, dificuldade de 
manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas)
c) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex, parece estar com a 
cabeça longe mesmo na ausência de qualquer distração óbvia.
d) Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres 
no local de trabalho (p. ex, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo)
e) Frequentemente te dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex, dificuldade em gerenciar tarefas 
sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau 
gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazo.
f) Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado (p, 
ex, trabalhos escolares ou lições de casa, para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento 
de formulários, revisão de trabalhos longos)
g) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex, materiais escolares, lápis, livros, 
instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular.)
h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos, pode 
incluir pensamentos não relacionados)
i) Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex, realizar tarefas, obrigações, para adoles-
centes mais velhos e adultos retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados)

2. Hiperatividade e impulsividade 
a) Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou pés ou se contorce na cadera.
b) Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. ex, sai do seu 
lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça 
em um mesmo lugar.
c) Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado (Nota: Em adolescentes ou 
adultos, pode se limitar sensações de inquietude)
d) Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.
e) Com frequência não “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado” (p. ex, não consegue ou se sente 
desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões, outro podem ver o indivíduo como 
inquieto ou difícil de acompanhar)
f) Frequentemente fala demais.
g) Frequentemente deixa escapar uma resposta ates que a pergunta tenha sido concluída (p. ex, termina frases dos 
outros, não consegue aguardar a sua vez de falar)
h) Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p. ex, aguardar em uma fila)
i) Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex, mete-se nas conversas, jogos ou atividades, pode começar 
a usar coisas de outras pessoas ou receber sem permissão, para adolescentes e adultos, pode intrometer-se ou assumir 
o controle sobre o que outros estão fazendo)

A. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade- impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade.
B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes (p. 
ex, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou parentes, em outras atividades)
C. Há evidencias claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional ou de 
que reduzem sua qualidade.
D. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não 
são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex, transtorno do humor, transtorno da personalidade, intoxicação 
ou abstinência de substância).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resultado de muitas reflexões juntamente com o desejo de conhecer mais profundamente um transtorno que muitas de 
nossas crianças apresentam, já com fortes indícios na primeira infância, passando as vezes desapercebido, pelo adulto 
que as acompanham. É de entendimento que a avaliação para se obter o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, é necessário uma investigação clínica multidisciplinar, através de testes que possam corroborar com 
todas as hipóteses durante o processo, a fim de finalmente se ter a certeza do Transtorno.
Poder reconhecer todos esses sintomas, motivos e causas do comportamento de uma criança que tenha o TDAH, mesmo 
que ainda não se tenha o diagnóstico, é extremamente positivo, para que todo o trabalho a ser realizado com a mesma, 
seja pautado em evidencias claras, e todas as estratégias tenham um real significado. Acredito ser também pertinente, 
toda forma de tentar compreender o processo de desenvolvimento de uma criança e por meio de todos os estudos, formu-
lar o histórico desta criança, num olhar único para suas especificidades. 
É fundamental que possamos conhecer as mudanças do comportamento de uma criança com TDAH e sua origens, 
mostrar a esta criança que ela precisa se aceitar, ter confiança em si mesma e transformar seus talentos em potencialida-
des.
Acredito que o maior desafio de quem está a volta e convive constantemente com um TDAH, é saber lidar com o transtor-
no na prática, o esgotamento físico é inevitável, por isso a importância destes, principalmente quando se trata da família, 
procurarem auxílio terapêutico, para que assim possam transformar todas as grandes situações de conflito em doses 
equilibradas durante todos os dias.
Por fim, a criança com TDAH precisa ser compreendida mesmo quando seu comportamento não está de acordo com o 
habitual de outras crianças, todas tem um potencial criativo e vontade de realizar algo, o adulto necessita estar preparado, 
para conduzir esta criança, abrindo a ela novos caminhos. 
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RESUMO 

Com o objetivo de analisar a influência do ouvir contar histórias no aprimoramento da capacidade de argumentação das 
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com esta pesquisa procurou-se identificar como se dá a relação da 
criança com o universo literário, quando mostrado de forma lúdica e prazerosa. Para tanto, focou-se na busca do panora-
ma histórico da arte narrativa e sua contribuição na transmissão da cultura, o surgimento da literatura infantil somado a 
intencionalidade dos contos clássicos que culminaram na formação de conceitos de valores e atitudes a fim de compreen-
der a importância destes para reforçar vínculos familiares, a construção de pontos de vistas por meio do diálogo e troca 
de conhecimentos passados de geração em geração. Propõe-se verificar se, por meio do ato de ouvir contar histórias, há 
o resgate da cultura, do convívio social e a construção de conceitos que levem ao desenvolvimento da argumentação. 
Palavras-chave: Ouvir histórias; Internalização; Literatura; Cultura; Argumentação.

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade global, impactada pela evolução tecnológica, a velocidade do desenvolvimento e a utilização das 
novas mídias crescem vertiginosamente. Com isso, a comunicação interpessoal tem se limitado cada vez mais à esfera 
virtual. Até mesmo as tradicionais reuniões familiares estão suprimidas pelo ritmo frenético da vida pós-moderna, o que 
pode inibir de forma significativa nossa capacidade de argumentação.
Em específico nas sociedades como a brasileira, onde vivemos um longo período de regime ditatorial que reprimia violen-
tamente nossa voz e minava nossa força de argumentação, o fato de que todo homem é livre para expressar suas ideias 
ainda é visto com certa inadaptação.
Entretanto, a habilidade de expor de forma inteligível, objetiva e convincente os argumentos que nos conduzem a adotar 
um determinado ponto de vista, nos é exigida em diferentes momentos de nossas vidas e nos mais diversos contextos 
sociais.
Na escola, por exemplo, é de consenso entre os professores que um dos maiores desafios da educação contemporânea 
é a construção de um ensino significativo, que esteja conectado ao contexto real da vida do estudante. Tal construção 
pressupõe um diálogo aberto na sala de aula, a fim de que o estudante tenha um espaço para expor suas dificuldades, 
ansiedades e sugestões. Ao mesmo tempo, espera que ele consiga fazê-lo de forma clara e compreensível.
Ainda se referindo à escola, entre suas principais atribuições e potencialidades está a de mediadora cultural, que possibili-
ta a socialização e a interação de seus alunos. Está interação dependerá da capacidade que cada um desenvolveu para 
exteriorizar suas ideias, conceitos, experiências e opiniões. 
 Já no campo da história política de nosso país, vivemos atualmente uma democracia que tem como princípio fundamental 
a ideia de que a soberana vontade popular é que deve decidir os rumos da nação. Contudo, a imensa maioria do povo 
brasileiro encontra-se excluída dos processos decisórios, quiçá “alienada”. Para que tal realidade se reverta, é necessário 
que a escola auxilie seus estudantes a desenvolverem ferramentas intelectuais capazes de os auxiliarem no debate filosó-
fico, que legitima a democracia e os levem a uma participação social mais ativa e transformadora. Que por meio do diálogo 
seja estimulado o senso crítico e a reflexão embasada em pesquisa, troca de informações, compreensão e expressão, 
para que os estudantes sejam capazes de integrar-se e promover a ação em prol da cidadania.
Comprovar a validade de recursos que hipoteticamente promovam uma evolução na capacidade de argumentação dos 
indivíduos é o principal objetivo desta pesquisa. Como vimos tal habilidade é imprescindível tanto para a busca de uma 
integração e socialização mais satisfatória das crianças em idade escolar, quanto por um aprendizado mais significativo e 
também por uma sociedade verdadeiramente democrática.
Antes de adentrar diretamente no cerne da questão que se propõe a discutir: “O Ouvir contar histórias e suas relações 
com o desenvolvimento da argumentação”, faz-se necessário situar o leitor em relação ao histórico da arte narrativa: seu 
surgimento, suas origens, interações com o contexto histórico, político e social, suas funções e temáticas abordadas em 
cada período da história da humanidade. 
Esse breve panorama histórico, além de situar sobre o tema a ser discorrido, possibilita o entendimento de como se 
constituiu a atual posição da narrativa na literatura e seu papel na educação. 
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Baseado no estudo de Vygotsky a respeito do processo de construção do conceito de infância buscou-se comprovar a 
eficácia da Contação de Histórias como um instrumento facilitador neste processo, tendo em vista a atual conjuntura 
social global que exige cada vez mais a comunicação interpessoal de forma clara, objetiva e convincente. Segundo Vygot-
sky, a palavra é um processo vivo e um microcosmo do pensamento. Com base na centralidade do diálogo na ação peda-
gógica, se propõe analisar como os e as estudantes comunicam o que pensam e compreendem o que ouvem. Desta 
forma, entende-se que todo processo educacional que vise, entre outros, assegurar a inserção social satisfatória de seus 
alunos e alunas, deve estar atento ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possibilite ao indivíduo, ampliação 
de seu repertório linguístico e a expressão de seus argumentos, fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, 
opinião e modos de pensar e agir.
Em relação à aprendizagem comunicativa é comum entre os educadores o apontamento dos benefícios dos projetos de 
Contação de Histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Daí a necessidade imprescindível de esclarecer se há 
uma intencionalidade educativa coesa, fundamentando tais ações. Ou seja, analisando o fazer pedagógico, procurou-se 
compreender se o educador adepto a esta prática tem consciência de como a literatura contada na escola, bem como a 
escolha de seus títulos, pode interferir no processo de ensino aprendizagem dos objetos de estudo das diversas áreas do 
conhecimento e no desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais fundamentais (abstração, competição, solidarieda-
de...) e a partir de tal ciência buscar conceituar e avaliar as ações educativas engajadas nestes princípios, caracterizando 
o hábito de contar histórias nas escolas.
Com está análise, objetiva-se:
• Pesquisar e analisar o papel da literatura no desenvolvimento da capacidade de argumentação da criança; 
• Analisar o processo de receptividade e interiorização por parte da criança em relação aos valores trabalhados 
por meio da literatura;
• Estabelecer relações entre o hábito de ouvir contar histórias e o desenvolvimento da expressão verbal na 
argumentação.

a) DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL SEGUNDO VYGOTSKY
A presente pesquisa tem como referencial teórico a obra “Pensamento e Linguagem” de Liev Semiónovitch Vygotsky 
(2005), que concebe o desenvolvimento intelectual como também sendo uma teoria da educação. Sua obra foi proibida 
na União Soviética por se tratar de um período de batalha pela “conscientização”, de um lado behaviorista, do outro, a 
abordagem subjetiva dos fenômenos mentais. No início de sua carreira de psicólogo, Vygotsky escreveu: 
Na medida em que ignora o problema da consciência, a psicologia impede o seu próprio acesso à investigação de proble-
mas complicados de comportamento humano, e a exclusão da consciência da esfera psicológica científica tem como 
principal objetivo consequência e preservação de todo o dualismo e espiritualidade da psicologia subjetiva anterior (2005, 
p. VIII)
Assim, sob a perspectiva ideológica marxista Vygotsky tornou-se conhecido como o homem que percebeu a determinação 
histórica da consciência e do intelecto humanos. Seus estudos apontam para uma análise da relação com o meio externo 
e a interiorização do mesmo para a formulação do pensamento. Porém, essa interiorização do diálogo exterior feito por 
meio da linguagem que exercerá influência sobre o fluxo do pensamento, não ocorre de maneira isolada.
Para ilustrar os estudos de um dos mais complexos problemas da psicologia – a inter-relação entre o pensamento e a 
linguagem – o autor apresenta neste livro uma estrutura complexa e multifacetada, porém todas as suas partes voltam-se 
para uma tarefa central que é a análise da relação entre o pensamento e a palavra falada. O exame dos resultados das 
investigações anteriores sobre o pensamento e linguagem mostrará que, desde a antiguidade até hoje, todas as teorias 
oscilam entre identificação ou fusão, do pensamento e da fala, por um lado e por outro, sua disjunção ou segregação 
igualmente absolutas.
Vygotsky afirma que o erro está nos métodos de análise adotados pelos pesquisadores, pois para uma abordagem bem 
sucedida do problema das relações entre pensamento e linguagem, deve-se antes de tudo perguntar qual método de 
análise apresenta maior probabilidade de assegurar uma solução. Para tanto, apresenta dois métodos de análise essen-
cialmente diferentes e possíveis no estudo das estruturas psicológicas. O primeiro método analisa todos os psicológicos 
complexos em elementos componentes. Assim, pode-se compará-lo a análise química da água: oxigênio e hidrogênio. 
Porém se analisar a água pelos seus componentes separadamente e perguntar por que ela apaga o fogo, descobrirá com 
surpresa que o hidrogênio queima e o oxigênio alimenta o fogo. Essas descobertas não o ajudarão muito a solucionar o 
problema. O mesmo acontece ao estudar o pensamento verbal em seus componentes isoladamente: pensamento e 
palavra, o qual perderá o seu sentido ao tentar descobrir a interação mecânica dos dois e por ignorar a natureza unitária 
do processo em estudo.
Em contrapartida, outro método de análise conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido, o 
chamado análise em unidades, daí a explicação para o exemplo da água e o comportamento de suas moléculas no todo. 
Desse modo, a unidade do pensamento verbal encontra-se no aspecto intrínseco da palavra: no significado da palavra. 
[...] “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (2005, p. 5). Uma palavra traz 
consigo a representação de um objeto ou uma classe de objetos que permite a generalização. A generalização é um ato 
verbal do pensamento. Portanto o significado da palavra é pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio e não reflete o pensamento verbal. Então o método utilizado 
é de análise semântica em que pensamento e fala estão inter-relacionados.
Considerando outro aspecto do objeto de estudo, a comunicação, na ausência de um sistema de signos linguísticos ou 
não, sem alguma expressão mediadora, torna a comunicação limitada. A verdadeira comunicação requer significado, ou 
seja, generalização, tanto quanto signos. De acordo com Edward Sapir a experiência do indivíduo encontra-se apenas em 
sua consciência. Para se tornar comunicável deve ser incluída numa determinada categoria considerada pela sociedade 
humana como unidade. A comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio avançado 
do desenvolvimento do significado da palavra.
A análise em unidades também permite o estudo da influência do pensamento sobre o afeto e a volição. Mostra que cada 
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento da realidade ao qual se refere, permitindo assim 
uma trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa tomada por seus pensamentos e o caminho inverso 

a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 
Nesse sentido, a concepção de Vygotsky contrapõe a de Piaget, uma vez que para aquele, o desenvolvimento do pensa-
mento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. Destaca que a fala mais primitiva da crian-
ça já é essencialmente social. A princípio, global e multifacial e posteriormente divide-se em fala egocêntrica e comunicati-
va.
Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 
permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência.
Ao analisar os fenômenos de linguagem e pensamento, busca compreendê-los dentro do processo sócio histórico como 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. No processo de internalização é 
fundamental a interferência do outro – a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores – para que os 
conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações. 
Conclui que o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, por 
nossos interesses e emoções e afirma que para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras, é 
preciso compreender o seu pensamento.
b) A ARTE NARRATIVA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

É impossível identificar com exatidão o período histórico e com qual finalidade surge o hábito de se contar histórias. O que 
se pode afirmar, é que tal advento antecede a tradição escrita, pois a capacidade de comunicação sempre foi um pressu-
posto e o diferencial da natureza humana.
Na Antiguidade, uma figura bastante marcante na vida social das tribos era a do contador de histórias que segundo a 
autora Cléo Bussato (2011) recebeu vários nomes: o rapsodo para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os 
celtas; ou simplesmente o contador de história, o “portador da voz poética”. Sujeito muito respeitado e o principal organiza-
dor das ações na tribo:
Era um sujeito que se valia da narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos fundacionais 
das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o 
divulgava por meio da arte. Sua forma de expressão, a voz manifestada por meio de um corpo receptivo e maleável. 
(Busatto, 2011, p.18)
Além disso, os gritos, por exemplo, eram considerados os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 
técnicas e as tradições de geração para geração. (<https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-histo-
rias-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019). Especula-se que um dos mais tradicionais eventos sociais desse período, 
constituía-se da reunião de todos os integrantes do clã ao redor de grandiosas fogueiras, onde os guerreiros e caçadores 
falavam de suas maravilhosas batalhas, caçadas e aventuras.
Desta maneira podemos compreender a narrativa primordial como ferramenta fundamental de uma forma primitiva de 
educação, que por não ser delegada especificamente a ninguém e por não se orientar em qualquer base teórica, hoje 
denominamos difusa. Percebe-se que a arte narrativa era utilizada como ferramenta de transmissão de cultura, mesmo 
antes da sistematização da educação.
Durante o momento histórico que denominamos idade média, que abrange o período de mil anos que vai do século V ao 
XV d.C., duas são as fontes da literatura narrativa: uma popular cuja temática reafirmava “os problemas da vida cotidiana, 
os valores de comportamento ético social ou as lições advindas da sabedoria prática” (Coelho, 1991, p.30), e outra cultura 
que realçava um idealismo extremo, utopista, traçando um mundo com características próprias divorciado da realidade 
(Coelho, 1991).
Segundo os estudiosos é neste espaço de tempo, mais especificamente entre os séculos IX e X, que passa a circular em 
terras europeias, a literatura popular da qual se originaria a literatura folclórico-infantil que hoje conhecemos (Coelho, 
1991).
Como sabemos, foi durante a idade média que o cristianismo, em especial o catolicismo, ao se alastrar pelo ocidente viveu 
o apogeu. O mundo que na Antiguidade clássica passara a buscar incessantemente o domínio da racionalidade humana, 
agora retorna as questões que transcendem a razão, entregando-se, ao simbolismo religioso (Coelho,1991).
Além deste caráter religioso marcante, a literatura medieval também se caracteriza pela violência dos contos maravilho-
sos(Coelho,1991).
Tais contos transportavam para literatura o clima de guerra que se vivia na Europa, pois com a queda do império Romano 
deixa um grande vácuo a ser ocupado, e os povos conhecidos como bárbaros, atacam os Estados mais fortes e organiza-
dos, promovendo carnificinas até então sem precedentes na historia da humanidade. É a figura dos grandes lideres 
destas investidas e inspiram a criação dos terríveis monstros dos contos infantis.
Somente no final do século XVII que surgem na França, as primeiras produções literárias voltadas especificamente para 
as crianças. Tal evento está intimamente ligado à construção do conceito de infância como hoje o conhecemos, ou seja, 
foi aproximadamente neste período que as sociedades começaram a deixar de ver a criança como “adulto em miniatura”, 
e passaram a perceber que a fase inicial da vida de um ser humano é um momento especial, diferenciado e cheio de pecu-
liaridades, que merece ser encarado como tal. (Zilberman, 2003).
Esta nova concepção de infância deriva principalmente da “constituição do modelo familiar burguês que visando maior 
privacidade em seus negócios internos sai de uma relação ampla de parentesco, para um núcleo unicelular” (Zilberman, 
2003, p.15).
Além disso, também contribuiu para formulação deste novo paradigma, uma posterior evolução das ciências do comporta-
mento humano a partir das quais as considerações sobre o infante deixaram de ser puramente filosóficas e ganharam 
embasamento da psicologia.
Ao se admitir a natureza especial dos processos cognitivos da criança, os educadores passam a utilizar a literatura infantil 
como recurso pedagógico (Zilberman, 2003), que valoriza o lúdico e a fantasia, elementos fundamentais do pensamento 
infantil, e, portanto pode cativar e atingir a criança de forma mais eficiente.
Os primeiros livros da literatura infantil, escritos por autores como: La Fonteine, Charles Perrault, Fénelon entre outros, 
são em sua maioria adaptações “de textos da Antiguidade clássica ou de narrativas que viviam oralmente entre o povo” 
(Coelho, 1991, p.75).

Ao contrário do que pensam muitos, essas produções vão muito além do “puro entretenimento sem importância” (Coelho, 
1991, p.76), pois traz em suas personagens, alegorias, enredos etc. uma latente intencionalidade didática. (Coelho, 1991).
Sabemos que a eclosão do renascimento traz consigo o desequilíbrio das estruturas sociais e políticas vigentes. E é na 
França do século XVII (berço da literatura infantil) que primeiro se busca uma reordenação da vida em geral, tendo como 
principal aliada nesta empreitada à razão humana, que passa a ser endeusada, e tida como único meio pelo qual os 
homens chegarão ao conhecimento da “verdade, da beleza e do bom” (Coelho, 1991, p.76).
Este racionalismo extremo é fruto da corrente filosófica humanista, cuja influência determinou duas das principais caracte-
rísticas da arte clássica: “ênfase na grandeza do homem e a obediência ao modelo dos antigos” (Coelho, 1991, p.76).
Duas são as grandes forças, que sempre se opuseram ao racionalismo na literatura: as do preciosismo e as do realismo 
libertino. (Coelho, 1991).
Essas duas correntes foram responsáveis pela produção de uma prosa narrativa exuberante e fantasiosa, cuja temática 
não apresenta “nenhum “espírito de ordem”, nenhuma “objetividade”, nenhum “racionalismo” organizador”. (Coelho, 1991, 
p.77). 
Pelo contrário expressa uma nítida tendência ao caos, e a crítica à vida cotidiana na corte, se contrapondo definitivamente 
ao pensamento clássico, e ao “racionalismo e equilíbrio buscado pela estética clássica” (Coelho, 1991, p.77). 
Nesta perspectiva, as narrativas passam a contribuir para a construção de conceitos e pontos de vistas individuais sobre 
os fatos e acontecimentos sociais promovendo o aprimoramento da capacidade de argumentação daqueles que tinham a 
oportunidade e contato com o universo literário.
c) DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA INFÂNCIA ÀS INTENCIONALIDADES DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS NOS 
DIAS ATUAIS
Levando-se em consideração o fato de que uma mesma palavra pode ser conceituada de diversas maneiras, nas mais 
diferentes situações, de acordo com as experiências pessoais de quem a utiliza, conclui-se que para a concretização de 
um ato comunicativo por meio do código verbal, é necessário que os participantes de tal ato possuam um extenso repertó-
rio de conceitos.

[...] “um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental: é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só 
podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já estiver atingido o nível necessário. Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização” (Vygotsky, 2005, p. 104)

Desta maneira a formulação e aquisição de conceitos assumem um papel fundamental na interação do indivíduo com seu 
meio social. Como a criança desenvolve conceitos? É possível que um adulto transmita diretamente um conceito a uma 
criança? Os educadores podem facilitar o processo de desenvolvimento de conceitos? A contação de histórias pode ser 
utilizada como ferramenta neste processo e, por meio do ouvir contar histórias, ampliar a capacidade de argumentação 
do indivíduo?
Para essas respostas para estas indagações, faz-se necessário que especificar o tipo de conceito a ser abordado. Tratam-
-se dos conceitos utilizados na instrução das crianças nos saberes escolares, ou seja, nos conhecimentos produzidos e 
organizados de forma sistemática pela humanidade ao longo de sua história, pois o objetivo é estudar o desenvolvimento 
da argumentação pautada pela lógica e pela racionalidade, e não pelo senso comum.
No livro Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 2005), o autor inicia um debate sobre o desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância, apresentando uma das correntes teóricas da psicologia infantil, que se ocupa em compreender tal 
processo. Segundo esta teoria, os conceitos são perfeitamente transmissíveis e as crianças os absorvem prontos, sem 
submetê-los a nenhuma decodificação e ressignificação subjetiva, simplesmente decorando-os em um processo de 
compreensão e assimilação.
É nítida a discordância de Vygotsky em relação às afirmações desta corrente teórica, pois para ele o processo de forma-
ção de conceitos é extremamente complexo, e depende do desenvolvimento mental da criança, apresentando-se como 
algo intransmissível e impossível de ser desenvolvido por meio de treinamento. Além disso, Vygotsky relaciona a atenção 
deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar, como funções intelectuais necessárias 
para a formação de conceitos, e aponta a aprendizagem inicial como incapaz de fornecer os subsídios ao domínio desses 
processos psicológicos.
É claro que a literatura infantil não trabalha conceitos tão complexos, e que apenas a contação de histórias não fornece 
os subsídios necessários à formulação destes, mas pode servir de base para aproximação de conceitos mais elaborados.
Nos últimos anos tem sido notório entre aqueles que estão envolvidos no cotidiano escolar do Ensino Fundamental I, o 
aumento substancial das atividades ligadas às praticas de leitura ou ao contar histórias. 
Tal aumento é encarado como positivo pela maioria da comunidade educacional, que justifica sua posição alegando que 
tais atividades são benéficas a construção do gosto pela leitura, favoráveis ao processo de letramento que por meio dos 
estudos da psicogênese da língua escrita vem ampliando o conceito de alfabetização, para além da capacidade de codifi-
cação e decodificação do idioma materno.
Além do aspecto teórico presente no discurso dos educadores, a realidade da popularização das atividades literárias 
incluindo a contação, pode ser justificada pelo aspecto prático centrado na exploração do gosto infantil pelo lúdico, pelo 
fantástico e fecundo terreno do imaginário humano, tais características da cognação do infante passaram a ser mais bem 
aproveitadas pela escola.
Como sabemos o discurso dos educadores adeptos a prática do contar histórias está carregada de embasamento teórico, 
no qual o professor se apoia para defender uma abordagem proposital desta prática com intuitos educativos. Tal intenção 
vem agregar a prática, quase extinta nos dias de hoje, do contar história no âmbito familiar e social, fora do ambiente 
escolar, que apesar de não conter intencionalidades pedagógicas, está intimamente ligado ao prazer de ouvir e ao desen-
volvimento de um repertório literário, cuja  posse insere o indivíduo num determinado círculo cultural e social diferenciado.
É evidente que toda prática a qual se emprega o título de pedagógica caracteriza-se por conter critérios metodológicos e 
estratégias de ensino bem definidos. Sendo assim, a atividade escolar de contação de história deve contextualizar e 
ampliar os conhecimentos que o aluno traz do meio em que vive. Para isso, o educador deve buscar formas estratégicas 

e eficazes de transformar o contexto, o enredo, as personagens e a história em si, em ferramentas facilitadoras para um 
aprendizado significativo para o educando, a fim de contemplar os desafios dos dias atuais.
A linguagem oral, à medida que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação 
de trabalhos, torna-se comum em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com fluên-
cia em situações públicas. Por isso o professor tem o papel fundamental de apresentar a seus alunos as várias formas da 
expressão da língua, principalmente a prática da repetição das histórias que lhes são contadas, contribuindo para além 
de seu enriquecimento verbal, ao desenvolvimento oral e sua expressão desinibida ao tratar de algum tipo de apresenta-
ção. Não deveria ser assim. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza) quanto para 
quem a recebe (compreensão). Com isso, é essencial que o professor utilize de variadas estratégias que possibilitem o 
diálogo, a troca de informações e a livre expressão para que haja a construção de referências uteis a formulação de 
conceitos e consequentemente a elaboração de pontos de vista e argumentos a cerca de determinados assuntos.
Neste aspecto, Paulo Freire traz a importância da dialogicidade: essência da Educação como Prática da Liberdade 
(Freire, 1987), possibilitando compreender o cerne de sua obra, entendendo a educação como prática da liberdade pelo 
diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação, e consequentemente a visão de homem como eterno apren-
dente. Pautada nesta reflexão, faz-se necessário revisitar as intencionalidades inerentes às práticas educativas de nossas 
escolas, a fim de entender se estas levam a “massificação dos homens” ou a possibilidade de problematização diante das 
suas efetivas intervenções para a construção de uma sociedade humanizadora e protagonista.
Freire alerta para a necessidade de “pronunciar o mundo” e revela o diálogo como fenômeno humano, onde a palavra nos 
leva a duas dimensões: a ação e reflexão. Contudo, quando essa ação é sacrificada, a palavra torna-se palavreria. 
Quando a reflexão é sacrificada, a palavra torna-se ativismo. A existência humana não pode ser silenciosa, tampouco 
nutrida de falsas palavras. Freire (2005, p. 90) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão”. 
Para Freire a Educação Libertadora tem como essência a dialogicidade, baseada no diálogo e este na palavra, de modo 
a pronunciar o mundo. Mas anterior a esta ação, vem à necessidade do profundo amor ao mundo e aos homens. Assim, 
é possível entender o diálogo como encontro com o outro, não de depositar, trocar ou impor ideias, mas de ganhar signifi-
cado, de completude, de problematizar a realidade para transformá-la. Para isso é preciso ter fé no homem, acreditar, e 
concebê-lo como ser inacabado, em constante busca do “ser mais”.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises presentes nessa pesquisa apontam para a importância de tornar significativos os conceitos e valores transmi-
tidos socialmente e que são concomitantes no âmbito escolar de forma a questionar a própria realidade. Para tanto, o 
hábito do diálogo e a liberdade de expressão não podem se dissolverem no tempo e no espaço. A fim de resgatar tais 
momentos que promovam, acima de tudo, discussão e debate, a contação de história tem muito a contribuir.
É também por meio dela que os educandos terão a oportunidade de internalizar conceitos que pareçam ser distantes do 
seu entendimento, para que associados ao repertório que possuem possam ampliar e concretizar o seu conhecimento e 
a partir daí elaborar pontos de vistas e discorrer através da linguagem, a sua opinião, tal como estudado por Vygotsky. 
Conclui-se que os círculos de contação de história são ferramentas eficientes para o aprimoramento da capacidade de 
argumentação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, influenciando no seu desenvolvimento intelectual e 
na sua formação, trazendo através do lúdico e o prazer pela leitura e o gosto pelas histórias. Ouvindo histórias a criança 
sentirá motivada a questioná-las reverberando sentidos para a sua história de vida. Quando a criança consegue por meio 
de um conto retomar a sua cultura e a sua história então ele está sendo protagonista de sua identidade.

REFERÊNCIAS

BUSATTO, Cléo. A arte de contar histórias no século XXI: tradição e ciberespaço. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011

COELHO, Nelly Novaes. Panorama histórico da literatura infanto / juvenil. 4. ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 30-77.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1987.

PEREIRA, Joseane. Aventuras na História. <https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-historias-
-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019 

VYGOTSKY, L. Pensamento e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11. ed. São Paulo: Global, 2003. cap. 1.

09

REVISTA EXATTO EDUCACIONAL | V.1 | N.3 |  OUTUBRO 2019



RESUMO 

Com o objetivo de analisar a influência do ouvir contar histórias no aprimoramento da capacidade de argumentação das 
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com esta pesquisa procurou-se identificar como se dá a relação da 
criança com o universo literário, quando mostrado de forma lúdica e prazerosa. Para tanto, focou-se na busca do panora-
ma histórico da arte narrativa e sua contribuição na transmissão da cultura, o surgimento da literatura infantil somado a 
intencionalidade dos contos clássicos que culminaram na formação de conceitos de valores e atitudes a fim de compreen-
der a importância destes para reforçar vínculos familiares, a construção de pontos de vistas por meio do diálogo e troca 
de conhecimentos passados de geração em geração. Propõe-se verificar se, por meio do ato de ouvir contar histórias, há 
o resgate da cultura, do convívio social e a construção de conceitos que levem ao desenvolvimento da argumentação. 
Palavras-chave: Ouvir histórias; Internalização; Literatura; Cultura; Argumentação.

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade global, impactada pela evolução tecnológica, a velocidade do desenvolvimento e a utilização das 
novas mídias crescem vertiginosamente. Com isso, a comunicação interpessoal tem se limitado cada vez mais à esfera 
virtual. Até mesmo as tradicionais reuniões familiares estão suprimidas pelo ritmo frenético da vida pós-moderna, o que 
pode inibir de forma significativa nossa capacidade de argumentação.
Em específico nas sociedades como a brasileira, onde vivemos um longo período de regime ditatorial que reprimia violen-
tamente nossa voz e minava nossa força de argumentação, o fato de que todo homem é livre para expressar suas ideias 
ainda é visto com certa inadaptação.
Entretanto, a habilidade de expor de forma inteligível, objetiva e convincente os argumentos que nos conduzem a adotar 
um determinado ponto de vista, nos é exigida em diferentes momentos de nossas vidas e nos mais diversos contextos 
sociais.
Na escola, por exemplo, é de consenso entre os professores que um dos maiores desafios da educação contemporânea 
é a construção de um ensino significativo, que esteja conectado ao contexto real da vida do estudante. Tal construção 
pressupõe um diálogo aberto na sala de aula, a fim de que o estudante tenha um espaço para expor suas dificuldades, 
ansiedades e sugestões. Ao mesmo tempo, espera que ele consiga fazê-lo de forma clara e compreensível.
Ainda se referindo à escola, entre suas principais atribuições e potencialidades está a de mediadora cultural, que possibili-
ta a socialização e a interação de seus alunos. Está interação dependerá da capacidade que cada um desenvolveu para 
exteriorizar suas ideias, conceitos, experiências e opiniões. 
 Já no campo da história política de nosso país, vivemos atualmente uma democracia que tem como princípio fundamental 
a ideia de que a soberana vontade popular é que deve decidir os rumos da nação. Contudo, a imensa maioria do povo 
brasileiro encontra-se excluída dos processos decisórios, quiçá “alienada”. Para que tal realidade se reverta, é necessário 
que a escola auxilie seus estudantes a desenvolverem ferramentas intelectuais capazes de os auxiliarem no debate filosó-
fico, que legitima a democracia e os levem a uma participação social mais ativa e transformadora. Que por meio do diálogo 
seja estimulado o senso crítico e a reflexão embasada em pesquisa, troca de informações, compreensão e expressão, 
para que os estudantes sejam capazes de integrar-se e promover a ação em prol da cidadania.
Comprovar a validade de recursos que hipoteticamente promovam uma evolução na capacidade de argumentação dos 
indivíduos é o principal objetivo desta pesquisa. Como vimos tal habilidade é imprescindível tanto para a busca de uma 
integração e socialização mais satisfatória das crianças em idade escolar, quanto por um aprendizado mais significativo e 
também por uma sociedade verdadeiramente democrática.
Antes de adentrar diretamente no cerne da questão que se propõe a discutir: “O Ouvir contar histórias e suas relações 
com o desenvolvimento da argumentação”, faz-se necessário situar o leitor em relação ao histórico da arte narrativa: seu 
surgimento, suas origens, interações com o contexto histórico, político e social, suas funções e temáticas abordadas em 
cada período da história da humanidade. 
Esse breve panorama histórico, além de situar sobre o tema a ser discorrido, possibilita o entendimento de como se 
constituiu a atual posição da narrativa na literatura e seu papel na educação. 

Baseado no estudo de Vygotsky a respeito do processo de construção do conceito de infância buscou-se comprovar a 
eficácia da Contação de Histórias como um instrumento facilitador neste processo, tendo em vista a atual conjuntura 
social global que exige cada vez mais a comunicação interpessoal de forma clara, objetiva e convincente. Segundo Vygot-
sky, a palavra é um processo vivo e um microcosmo do pensamento. Com base na centralidade do diálogo na ação peda-
gógica, se propõe analisar como os e as estudantes comunicam o que pensam e compreendem o que ouvem. Desta 
forma, entende-se que todo processo educacional que vise, entre outros, assegurar a inserção social satisfatória de seus 
alunos e alunas, deve estar atento ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possibilite ao indivíduo, ampliação 
de seu repertório linguístico e a expressão de seus argumentos, fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, 
opinião e modos de pensar e agir.
Em relação à aprendizagem comunicativa é comum entre os educadores o apontamento dos benefícios dos projetos de 
Contação de Histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Daí a necessidade imprescindível de esclarecer se há 
uma intencionalidade educativa coesa, fundamentando tais ações. Ou seja, analisando o fazer pedagógico, procurou-se 
compreender se o educador adepto a esta prática tem consciência de como a literatura contada na escola, bem como a 
escolha de seus títulos, pode interferir no processo de ensino aprendizagem dos objetos de estudo das diversas áreas do 
conhecimento e no desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais fundamentais (abstração, competição, solidarieda-
de...) e a partir de tal ciência buscar conceituar e avaliar as ações educativas engajadas nestes princípios, caracterizando 
o hábito de contar histórias nas escolas.
Com está análise, objetiva-se:
• Pesquisar e analisar o papel da literatura no desenvolvimento da capacidade de argumentação da criança; 
• Analisar o processo de receptividade e interiorização por parte da criança em relação aos valores trabalhados 
por meio da literatura;
• Estabelecer relações entre o hábito de ouvir contar histórias e o desenvolvimento da expressão verbal na 
argumentação.

a) DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL SEGUNDO VYGOTSKY
A presente pesquisa tem como referencial teórico a obra “Pensamento e Linguagem” de Liev Semiónovitch Vygotsky 
(2005), que concebe o desenvolvimento intelectual como também sendo uma teoria da educação. Sua obra foi proibida 
na União Soviética por se tratar de um período de batalha pela “conscientização”, de um lado behaviorista, do outro, a 
abordagem subjetiva dos fenômenos mentais. No início de sua carreira de psicólogo, Vygotsky escreveu: 
Na medida em que ignora o problema da consciência, a psicologia impede o seu próprio acesso à investigação de proble-
mas complicados de comportamento humano, e a exclusão da consciência da esfera psicológica científica tem como 
principal objetivo consequência e preservação de todo o dualismo e espiritualidade da psicologia subjetiva anterior (2005, 
p. VIII)
Assim, sob a perspectiva ideológica marxista Vygotsky tornou-se conhecido como o homem que percebeu a determinação 
histórica da consciência e do intelecto humanos. Seus estudos apontam para uma análise da relação com o meio externo 
e a interiorização do mesmo para a formulação do pensamento. Porém, essa interiorização do diálogo exterior feito por 
meio da linguagem que exercerá influência sobre o fluxo do pensamento, não ocorre de maneira isolada.
Para ilustrar os estudos de um dos mais complexos problemas da psicologia – a inter-relação entre o pensamento e a 
linguagem – o autor apresenta neste livro uma estrutura complexa e multifacetada, porém todas as suas partes voltam-se 
para uma tarefa central que é a análise da relação entre o pensamento e a palavra falada. O exame dos resultados das 
investigações anteriores sobre o pensamento e linguagem mostrará que, desde a antiguidade até hoje, todas as teorias 
oscilam entre identificação ou fusão, do pensamento e da fala, por um lado e por outro, sua disjunção ou segregação 
igualmente absolutas.
Vygotsky afirma que o erro está nos métodos de análise adotados pelos pesquisadores, pois para uma abordagem bem 
sucedida do problema das relações entre pensamento e linguagem, deve-se antes de tudo perguntar qual método de 
análise apresenta maior probabilidade de assegurar uma solução. Para tanto, apresenta dois métodos de análise essen-
cialmente diferentes e possíveis no estudo das estruturas psicológicas. O primeiro método analisa todos os psicológicos 
complexos em elementos componentes. Assim, pode-se compará-lo a análise química da água: oxigênio e hidrogênio. 
Porém se analisar a água pelos seus componentes separadamente e perguntar por que ela apaga o fogo, descobrirá com 
surpresa que o hidrogênio queima e o oxigênio alimenta o fogo. Essas descobertas não o ajudarão muito a solucionar o 
problema. O mesmo acontece ao estudar o pensamento verbal em seus componentes isoladamente: pensamento e 
palavra, o qual perderá o seu sentido ao tentar descobrir a interação mecânica dos dois e por ignorar a natureza unitária 
do processo em estudo.
Em contrapartida, outro método de análise conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido, o 
chamado análise em unidades, daí a explicação para o exemplo da água e o comportamento de suas moléculas no todo. 
Desse modo, a unidade do pensamento verbal encontra-se no aspecto intrínseco da palavra: no significado da palavra. 
[...] “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (2005, p. 5). Uma palavra traz 
consigo a representação de um objeto ou uma classe de objetos que permite a generalização. A generalização é um ato 
verbal do pensamento. Portanto o significado da palavra é pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio e não reflete o pensamento verbal. Então o método utilizado 
é de análise semântica em que pensamento e fala estão inter-relacionados.
Considerando outro aspecto do objeto de estudo, a comunicação, na ausência de um sistema de signos linguísticos ou 
não, sem alguma expressão mediadora, torna a comunicação limitada. A verdadeira comunicação requer significado, ou 
seja, generalização, tanto quanto signos. De acordo com Edward Sapir a experiência do indivíduo encontra-se apenas em 
sua consciência. Para se tornar comunicável deve ser incluída numa determinada categoria considerada pela sociedade 
humana como unidade. A comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio avançado 
do desenvolvimento do significado da palavra.
A análise em unidades também permite o estudo da influência do pensamento sobre o afeto e a volição. Mostra que cada 
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento da realidade ao qual se refere, permitindo assim 
uma trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa tomada por seus pensamentos e o caminho inverso 

a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 
Nesse sentido, a concepção de Vygotsky contrapõe a de Piaget, uma vez que para aquele, o desenvolvimento do pensa-
mento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. Destaca que a fala mais primitiva da crian-
ça já é essencialmente social. A princípio, global e multifacial e posteriormente divide-se em fala egocêntrica e comunicati-
va.
Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 
permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência.
Ao analisar os fenômenos de linguagem e pensamento, busca compreendê-los dentro do processo sócio histórico como 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. No processo de internalização é 
fundamental a interferência do outro – a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores – para que os 
conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações. 
Conclui que o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, por 
nossos interesses e emoções e afirma que para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras, é 
preciso compreender o seu pensamento.
b) A ARTE NARRATIVA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

É impossível identificar com exatidão o período histórico e com qual finalidade surge o hábito de se contar histórias. O que 
se pode afirmar, é que tal advento antecede a tradição escrita, pois a capacidade de comunicação sempre foi um pressu-
posto e o diferencial da natureza humana.
Na Antiguidade, uma figura bastante marcante na vida social das tribos era a do contador de histórias que segundo a 
autora Cléo Bussato (2011) recebeu vários nomes: o rapsodo para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os 
celtas; ou simplesmente o contador de história, o “portador da voz poética”. Sujeito muito respeitado e o principal organiza-
dor das ações na tribo:
Era um sujeito que se valia da narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos fundacionais 
das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o 
divulgava por meio da arte. Sua forma de expressão, a voz manifestada por meio de um corpo receptivo e maleável. 
(Busatto, 2011, p.18)
Além disso, os gritos, por exemplo, eram considerados os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 
técnicas e as tradições de geração para geração. (<https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-histo-
rias-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019). Especula-se que um dos mais tradicionais eventos sociais desse período, 
constituía-se da reunião de todos os integrantes do clã ao redor de grandiosas fogueiras, onde os guerreiros e caçadores 
falavam de suas maravilhosas batalhas, caçadas e aventuras.
Desta maneira podemos compreender a narrativa primordial como ferramenta fundamental de uma forma primitiva de 
educação, que por não ser delegada especificamente a ninguém e por não se orientar em qualquer base teórica, hoje 
denominamos difusa. Percebe-se que a arte narrativa era utilizada como ferramenta de transmissão de cultura, mesmo 
antes da sistematização da educação.
Durante o momento histórico que denominamos idade média, que abrange o período de mil anos que vai do século V ao 
XV d.C., duas são as fontes da literatura narrativa: uma popular cuja temática reafirmava “os problemas da vida cotidiana, 
os valores de comportamento ético social ou as lições advindas da sabedoria prática” (Coelho, 1991, p.30), e outra cultura 
que realçava um idealismo extremo, utopista, traçando um mundo com características próprias divorciado da realidade 
(Coelho, 1991).
Segundo os estudiosos é neste espaço de tempo, mais especificamente entre os séculos IX e X, que passa a circular em 
terras europeias, a literatura popular da qual se originaria a literatura folclórico-infantil que hoje conhecemos (Coelho, 
1991).
Como sabemos, foi durante a idade média que o cristianismo, em especial o catolicismo, ao se alastrar pelo ocidente viveu 
o apogeu. O mundo que na Antiguidade clássica passara a buscar incessantemente o domínio da racionalidade humana, 
agora retorna as questões que transcendem a razão, entregando-se, ao simbolismo religioso (Coelho,1991).
Além deste caráter religioso marcante, a literatura medieval também se caracteriza pela violência dos contos maravilho-
sos(Coelho,1991).
Tais contos transportavam para literatura o clima de guerra que se vivia na Europa, pois com a queda do império Romano 
deixa um grande vácuo a ser ocupado, e os povos conhecidos como bárbaros, atacam os Estados mais fortes e organiza-
dos, promovendo carnificinas até então sem precedentes na historia da humanidade. É a figura dos grandes lideres 
destas investidas e inspiram a criação dos terríveis monstros dos contos infantis.
Somente no final do século XVII que surgem na França, as primeiras produções literárias voltadas especificamente para 
as crianças. Tal evento está intimamente ligado à construção do conceito de infância como hoje o conhecemos, ou seja, 
foi aproximadamente neste período que as sociedades começaram a deixar de ver a criança como “adulto em miniatura”, 
e passaram a perceber que a fase inicial da vida de um ser humano é um momento especial, diferenciado e cheio de pecu-
liaridades, que merece ser encarado como tal. (Zilberman, 2003).
Esta nova concepção de infância deriva principalmente da “constituição do modelo familiar burguês que visando maior 
privacidade em seus negócios internos sai de uma relação ampla de parentesco, para um núcleo unicelular” (Zilberman, 
2003, p.15).
Além disso, também contribuiu para formulação deste novo paradigma, uma posterior evolução das ciências do comporta-
mento humano a partir das quais as considerações sobre o infante deixaram de ser puramente filosóficas e ganharam 
embasamento da psicologia.
Ao se admitir a natureza especial dos processos cognitivos da criança, os educadores passam a utilizar a literatura infantil 
como recurso pedagógico (Zilberman, 2003), que valoriza o lúdico e a fantasia, elementos fundamentais do pensamento 
infantil, e, portanto pode cativar e atingir a criança de forma mais eficiente.
Os primeiros livros da literatura infantil, escritos por autores como: La Fonteine, Charles Perrault, Fénelon entre outros, 
são em sua maioria adaptações “de textos da Antiguidade clássica ou de narrativas que viviam oralmente entre o povo” 
(Coelho, 1991, p.75).

Ao contrário do que pensam muitos, essas produções vão muito além do “puro entretenimento sem importância” (Coelho, 
1991, p.76), pois traz em suas personagens, alegorias, enredos etc. uma latente intencionalidade didática. (Coelho, 1991).
Sabemos que a eclosão do renascimento traz consigo o desequilíbrio das estruturas sociais e políticas vigentes. E é na 
França do século XVII (berço da literatura infantil) que primeiro se busca uma reordenação da vida em geral, tendo como 
principal aliada nesta empreitada à razão humana, que passa a ser endeusada, e tida como único meio pelo qual os 
homens chegarão ao conhecimento da “verdade, da beleza e do bom” (Coelho, 1991, p.76).
Este racionalismo extremo é fruto da corrente filosófica humanista, cuja influência determinou duas das principais caracte-
rísticas da arte clássica: “ênfase na grandeza do homem e a obediência ao modelo dos antigos” (Coelho, 1991, p.76).
Duas são as grandes forças, que sempre se opuseram ao racionalismo na literatura: as do preciosismo e as do realismo 
libertino. (Coelho, 1991).
Essas duas correntes foram responsáveis pela produção de uma prosa narrativa exuberante e fantasiosa, cuja temática 
não apresenta “nenhum “espírito de ordem”, nenhuma “objetividade”, nenhum “racionalismo” organizador”. (Coelho, 1991, 
p.77). 
Pelo contrário expressa uma nítida tendência ao caos, e a crítica à vida cotidiana na corte, se contrapondo definitivamente 
ao pensamento clássico, e ao “racionalismo e equilíbrio buscado pela estética clássica” (Coelho, 1991, p.77). 
Nesta perspectiva, as narrativas passam a contribuir para a construção de conceitos e pontos de vistas individuais sobre 
os fatos e acontecimentos sociais promovendo o aprimoramento da capacidade de argumentação daqueles que tinham a 
oportunidade e contato com o universo literário.
c) DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA INFÂNCIA ÀS INTENCIONALIDADES DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS NOS 
DIAS ATUAIS
Levando-se em consideração o fato de que uma mesma palavra pode ser conceituada de diversas maneiras, nas mais 
diferentes situações, de acordo com as experiências pessoais de quem a utiliza, conclui-se que para a concretização de 
um ato comunicativo por meio do código verbal, é necessário que os participantes de tal ato possuam um extenso repertó-
rio de conceitos.

[...] “um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental: é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só 
podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já estiver atingido o nível necessário. Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização” (Vygotsky, 2005, p. 104)

Desta maneira a formulação e aquisição de conceitos assumem um papel fundamental na interação do indivíduo com seu 
meio social. Como a criança desenvolve conceitos? É possível que um adulto transmita diretamente um conceito a uma 
criança? Os educadores podem facilitar o processo de desenvolvimento de conceitos? A contação de histórias pode ser 
utilizada como ferramenta neste processo e, por meio do ouvir contar histórias, ampliar a capacidade de argumentação 
do indivíduo?
Para essas respostas para estas indagações, faz-se necessário que especificar o tipo de conceito a ser abordado. Tratam-
-se dos conceitos utilizados na instrução das crianças nos saberes escolares, ou seja, nos conhecimentos produzidos e 
organizados de forma sistemática pela humanidade ao longo de sua história, pois o objetivo é estudar o desenvolvimento 
da argumentação pautada pela lógica e pela racionalidade, e não pelo senso comum.
No livro Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 2005), o autor inicia um debate sobre o desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância, apresentando uma das correntes teóricas da psicologia infantil, que se ocupa em compreender tal 
processo. Segundo esta teoria, os conceitos são perfeitamente transmissíveis e as crianças os absorvem prontos, sem 
submetê-los a nenhuma decodificação e ressignificação subjetiva, simplesmente decorando-os em um processo de 
compreensão e assimilação.
É nítida a discordância de Vygotsky em relação às afirmações desta corrente teórica, pois para ele o processo de forma-
ção de conceitos é extremamente complexo, e depende do desenvolvimento mental da criança, apresentando-se como 
algo intransmissível e impossível de ser desenvolvido por meio de treinamento. Além disso, Vygotsky relaciona a atenção 
deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar, como funções intelectuais necessárias 
para a formação de conceitos, e aponta a aprendizagem inicial como incapaz de fornecer os subsídios ao domínio desses 
processos psicológicos.
É claro que a literatura infantil não trabalha conceitos tão complexos, e que apenas a contação de histórias não fornece 
os subsídios necessários à formulação destes, mas pode servir de base para aproximação de conceitos mais elaborados.
Nos últimos anos tem sido notório entre aqueles que estão envolvidos no cotidiano escolar do Ensino Fundamental I, o 
aumento substancial das atividades ligadas às praticas de leitura ou ao contar histórias. 
Tal aumento é encarado como positivo pela maioria da comunidade educacional, que justifica sua posição alegando que 
tais atividades são benéficas a construção do gosto pela leitura, favoráveis ao processo de letramento que por meio dos 
estudos da psicogênese da língua escrita vem ampliando o conceito de alfabetização, para além da capacidade de codifi-
cação e decodificação do idioma materno.
Além do aspecto teórico presente no discurso dos educadores, a realidade da popularização das atividades literárias 
incluindo a contação, pode ser justificada pelo aspecto prático centrado na exploração do gosto infantil pelo lúdico, pelo 
fantástico e fecundo terreno do imaginário humano, tais características da cognação do infante passaram a ser mais bem 
aproveitadas pela escola.
Como sabemos o discurso dos educadores adeptos a prática do contar histórias está carregada de embasamento teórico, 
no qual o professor se apoia para defender uma abordagem proposital desta prática com intuitos educativos. Tal intenção 
vem agregar a prática, quase extinta nos dias de hoje, do contar história no âmbito familiar e social, fora do ambiente 
escolar, que apesar de não conter intencionalidades pedagógicas, está intimamente ligado ao prazer de ouvir e ao desen-
volvimento de um repertório literário, cuja  posse insere o indivíduo num determinado círculo cultural e social diferenciado.
É evidente que toda prática a qual se emprega o título de pedagógica caracteriza-se por conter critérios metodológicos e 
estratégias de ensino bem definidos. Sendo assim, a atividade escolar de contação de história deve contextualizar e 
ampliar os conhecimentos que o aluno traz do meio em que vive. Para isso, o educador deve buscar formas estratégicas 

e eficazes de transformar o contexto, o enredo, as personagens e a história em si, em ferramentas facilitadoras para um 
aprendizado significativo para o educando, a fim de contemplar os desafios dos dias atuais.
A linguagem oral, à medida que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação 
de trabalhos, torna-se comum em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com fluên-
cia em situações públicas. Por isso o professor tem o papel fundamental de apresentar a seus alunos as várias formas da 
expressão da língua, principalmente a prática da repetição das histórias que lhes são contadas, contribuindo para além 
de seu enriquecimento verbal, ao desenvolvimento oral e sua expressão desinibida ao tratar de algum tipo de apresenta-
ção. Não deveria ser assim. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza) quanto para 
quem a recebe (compreensão). Com isso, é essencial que o professor utilize de variadas estratégias que possibilitem o 
diálogo, a troca de informações e a livre expressão para que haja a construção de referências uteis a formulação de 
conceitos e consequentemente a elaboração de pontos de vista e argumentos a cerca de determinados assuntos.
Neste aspecto, Paulo Freire traz a importância da dialogicidade: essência da Educação como Prática da Liberdade 
(Freire, 1987), possibilitando compreender o cerne de sua obra, entendendo a educação como prática da liberdade pelo 
diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação, e consequentemente a visão de homem como eterno apren-
dente. Pautada nesta reflexão, faz-se necessário revisitar as intencionalidades inerentes às práticas educativas de nossas 
escolas, a fim de entender se estas levam a “massificação dos homens” ou a possibilidade de problematização diante das 
suas efetivas intervenções para a construção de uma sociedade humanizadora e protagonista.
Freire alerta para a necessidade de “pronunciar o mundo” e revela o diálogo como fenômeno humano, onde a palavra nos 
leva a duas dimensões: a ação e reflexão. Contudo, quando essa ação é sacrificada, a palavra torna-se palavreria. 
Quando a reflexão é sacrificada, a palavra torna-se ativismo. A existência humana não pode ser silenciosa, tampouco 
nutrida de falsas palavras. Freire (2005, p. 90) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão”. 
Para Freire a Educação Libertadora tem como essência a dialogicidade, baseada no diálogo e este na palavra, de modo 
a pronunciar o mundo. Mas anterior a esta ação, vem à necessidade do profundo amor ao mundo e aos homens. Assim, 
é possível entender o diálogo como encontro com o outro, não de depositar, trocar ou impor ideias, mas de ganhar signifi-
cado, de completude, de problematizar a realidade para transformá-la. Para isso é preciso ter fé no homem, acreditar, e 
concebê-lo como ser inacabado, em constante busca do “ser mais”.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises presentes nessa pesquisa apontam para a importância de tornar significativos os conceitos e valores transmi-
tidos socialmente e que são concomitantes no âmbito escolar de forma a questionar a própria realidade. Para tanto, o 
hábito do diálogo e a liberdade de expressão não podem se dissolverem no tempo e no espaço. A fim de resgatar tais 
momentos que promovam, acima de tudo, discussão e debate, a contação de história tem muito a contribuir.
É também por meio dela que os educandos terão a oportunidade de internalizar conceitos que pareçam ser distantes do 
seu entendimento, para que associados ao repertório que possuem possam ampliar e concretizar o seu conhecimento e 
a partir daí elaborar pontos de vistas e discorrer através da linguagem, a sua opinião, tal como estudado por Vygotsky. 
Conclui-se que os círculos de contação de história são ferramentas eficientes para o aprimoramento da capacidade de 
argumentação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, influenciando no seu desenvolvimento intelectual e 
na sua formação, trazendo através do lúdico e o prazer pela leitura e o gosto pelas histórias. Ouvindo histórias a criança 
sentirá motivada a questioná-las reverberando sentidos para a sua história de vida. Quando a criança consegue por meio 
de um conto retomar a sua cultura e a sua história então ele está sendo protagonista de sua identidade.
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RESUMO 

Com o objetivo de analisar a influência do ouvir contar histórias no aprimoramento da capacidade de argumentação das 
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com esta pesquisa procurou-se identificar como se dá a relação da 
criança com o universo literário, quando mostrado de forma lúdica e prazerosa. Para tanto, focou-se na busca do panora-
ma histórico da arte narrativa e sua contribuição na transmissão da cultura, o surgimento da literatura infantil somado a 
intencionalidade dos contos clássicos que culminaram na formação de conceitos de valores e atitudes a fim de compreen-
der a importância destes para reforçar vínculos familiares, a construção de pontos de vistas por meio do diálogo e troca 
de conhecimentos passados de geração em geração. Propõe-se verificar se, por meio do ato de ouvir contar histórias, há 
o resgate da cultura, do convívio social e a construção de conceitos que levem ao desenvolvimento da argumentação. 
Palavras-chave: Ouvir histórias; Internalização; Literatura; Cultura; Argumentação.

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade global, impactada pela evolução tecnológica, a velocidade do desenvolvimento e a utilização das 
novas mídias crescem vertiginosamente. Com isso, a comunicação interpessoal tem se limitado cada vez mais à esfera 
virtual. Até mesmo as tradicionais reuniões familiares estão suprimidas pelo ritmo frenético da vida pós-moderna, o que 
pode inibir de forma significativa nossa capacidade de argumentação.
Em específico nas sociedades como a brasileira, onde vivemos um longo período de regime ditatorial que reprimia violen-
tamente nossa voz e minava nossa força de argumentação, o fato de que todo homem é livre para expressar suas ideias 
ainda é visto com certa inadaptação.
Entretanto, a habilidade de expor de forma inteligível, objetiva e convincente os argumentos que nos conduzem a adotar 
um determinado ponto de vista, nos é exigida em diferentes momentos de nossas vidas e nos mais diversos contextos 
sociais.
Na escola, por exemplo, é de consenso entre os professores que um dos maiores desafios da educação contemporânea 
é a construção de um ensino significativo, que esteja conectado ao contexto real da vida do estudante. Tal construção 
pressupõe um diálogo aberto na sala de aula, a fim de que o estudante tenha um espaço para expor suas dificuldades, 
ansiedades e sugestões. Ao mesmo tempo, espera que ele consiga fazê-lo de forma clara e compreensível.
Ainda se referindo à escola, entre suas principais atribuições e potencialidades está a de mediadora cultural, que possibili-
ta a socialização e a interação de seus alunos. Está interação dependerá da capacidade que cada um desenvolveu para 
exteriorizar suas ideias, conceitos, experiências e opiniões. 
 Já no campo da história política de nosso país, vivemos atualmente uma democracia que tem como princípio fundamental 
a ideia de que a soberana vontade popular é que deve decidir os rumos da nação. Contudo, a imensa maioria do povo 
brasileiro encontra-se excluída dos processos decisórios, quiçá “alienada”. Para que tal realidade se reverta, é necessário 
que a escola auxilie seus estudantes a desenvolverem ferramentas intelectuais capazes de os auxiliarem no debate filosó-
fico, que legitima a democracia e os levem a uma participação social mais ativa e transformadora. Que por meio do diálogo 
seja estimulado o senso crítico e a reflexão embasada em pesquisa, troca de informações, compreensão e expressão, 
para que os estudantes sejam capazes de integrar-se e promover a ação em prol da cidadania.
Comprovar a validade de recursos que hipoteticamente promovam uma evolução na capacidade de argumentação dos 
indivíduos é o principal objetivo desta pesquisa. Como vimos tal habilidade é imprescindível tanto para a busca de uma 
integração e socialização mais satisfatória das crianças em idade escolar, quanto por um aprendizado mais significativo e 
também por uma sociedade verdadeiramente democrática.
Antes de adentrar diretamente no cerne da questão que se propõe a discutir: “O Ouvir contar histórias e suas relações 
com o desenvolvimento da argumentação”, faz-se necessário situar o leitor em relação ao histórico da arte narrativa: seu 
surgimento, suas origens, interações com o contexto histórico, político e social, suas funções e temáticas abordadas em 
cada período da história da humanidade. 
Esse breve panorama histórico, além de situar sobre o tema a ser discorrido, possibilita o entendimento de como se 
constituiu a atual posição da narrativa na literatura e seu papel na educação. 

Baseado no estudo de Vygotsky a respeito do processo de construção do conceito de infância buscou-se comprovar a 
eficácia da Contação de Histórias como um instrumento facilitador neste processo, tendo em vista a atual conjuntura 
social global que exige cada vez mais a comunicação interpessoal de forma clara, objetiva e convincente. Segundo Vygot-
sky, a palavra é um processo vivo e um microcosmo do pensamento. Com base na centralidade do diálogo na ação peda-
gógica, se propõe analisar como os e as estudantes comunicam o que pensam e compreendem o que ouvem. Desta 
forma, entende-se que todo processo educacional que vise, entre outros, assegurar a inserção social satisfatória de seus 
alunos e alunas, deve estar atento ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possibilite ao indivíduo, ampliação 
de seu repertório linguístico e a expressão de seus argumentos, fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, 
opinião e modos de pensar e agir.
Em relação à aprendizagem comunicativa é comum entre os educadores o apontamento dos benefícios dos projetos de 
Contação de Histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Daí a necessidade imprescindível de esclarecer se há 
uma intencionalidade educativa coesa, fundamentando tais ações. Ou seja, analisando o fazer pedagógico, procurou-se 
compreender se o educador adepto a esta prática tem consciência de como a literatura contada na escola, bem como a 
escolha de seus títulos, pode interferir no processo de ensino aprendizagem dos objetos de estudo das diversas áreas do 
conhecimento e no desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais fundamentais (abstração, competição, solidarieda-
de...) e a partir de tal ciência buscar conceituar e avaliar as ações educativas engajadas nestes princípios, caracterizando 
o hábito de contar histórias nas escolas.
Com está análise, objetiva-se:
• Pesquisar e analisar o papel da literatura no desenvolvimento da capacidade de argumentação da criança; 
• Analisar o processo de receptividade e interiorização por parte da criança em relação aos valores trabalhados 
por meio da literatura;
• Estabelecer relações entre o hábito de ouvir contar histórias e o desenvolvimento da expressão verbal na 
argumentação.

a) DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL SEGUNDO VYGOTSKY
A presente pesquisa tem como referencial teórico a obra “Pensamento e Linguagem” de Liev Semiónovitch Vygotsky 
(2005), que concebe o desenvolvimento intelectual como também sendo uma teoria da educação. Sua obra foi proibida 
na União Soviética por se tratar de um período de batalha pela “conscientização”, de um lado behaviorista, do outro, a 
abordagem subjetiva dos fenômenos mentais. No início de sua carreira de psicólogo, Vygotsky escreveu: 
Na medida em que ignora o problema da consciência, a psicologia impede o seu próprio acesso à investigação de proble-
mas complicados de comportamento humano, e a exclusão da consciência da esfera psicológica científica tem como 
principal objetivo consequência e preservação de todo o dualismo e espiritualidade da psicologia subjetiva anterior (2005, 
p. VIII)
Assim, sob a perspectiva ideológica marxista Vygotsky tornou-se conhecido como o homem que percebeu a determinação 
histórica da consciência e do intelecto humanos. Seus estudos apontam para uma análise da relação com o meio externo 
e a interiorização do mesmo para a formulação do pensamento. Porém, essa interiorização do diálogo exterior feito por 
meio da linguagem que exercerá influência sobre o fluxo do pensamento, não ocorre de maneira isolada.
Para ilustrar os estudos de um dos mais complexos problemas da psicologia – a inter-relação entre o pensamento e a 
linguagem – o autor apresenta neste livro uma estrutura complexa e multifacetada, porém todas as suas partes voltam-se 
para uma tarefa central que é a análise da relação entre o pensamento e a palavra falada. O exame dos resultados das 
investigações anteriores sobre o pensamento e linguagem mostrará que, desde a antiguidade até hoje, todas as teorias 
oscilam entre identificação ou fusão, do pensamento e da fala, por um lado e por outro, sua disjunção ou segregação 
igualmente absolutas.
Vygotsky afirma que o erro está nos métodos de análise adotados pelos pesquisadores, pois para uma abordagem bem 
sucedida do problema das relações entre pensamento e linguagem, deve-se antes de tudo perguntar qual método de 
análise apresenta maior probabilidade de assegurar uma solução. Para tanto, apresenta dois métodos de análise essen-
cialmente diferentes e possíveis no estudo das estruturas psicológicas. O primeiro método analisa todos os psicológicos 
complexos em elementos componentes. Assim, pode-se compará-lo a análise química da água: oxigênio e hidrogênio. 
Porém se analisar a água pelos seus componentes separadamente e perguntar por que ela apaga o fogo, descobrirá com 
surpresa que o hidrogênio queima e o oxigênio alimenta o fogo. Essas descobertas não o ajudarão muito a solucionar o 
problema. O mesmo acontece ao estudar o pensamento verbal em seus componentes isoladamente: pensamento e 
palavra, o qual perderá o seu sentido ao tentar descobrir a interação mecânica dos dois e por ignorar a natureza unitária 
do processo em estudo.
Em contrapartida, outro método de análise conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido, o 
chamado análise em unidades, daí a explicação para o exemplo da água e o comportamento de suas moléculas no todo. 
Desse modo, a unidade do pensamento verbal encontra-se no aspecto intrínseco da palavra: no significado da palavra. 
[...] “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (2005, p. 5). Uma palavra traz 
consigo a representação de um objeto ou uma classe de objetos que permite a generalização. A generalização é um ato 
verbal do pensamento. Portanto o significado da palavra é pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio e não reflete o pensamento verbal. Então o método utilizado 
é de análise semântica em que pensamento e fala estão inter-relacionados.
Considerando outro aspecto do objeto de estudo, a comunicação, na ausência de um sistema de signos linguísticos ou 
não, sem alguma expressão mediadora, torna a comunicação limitada. A verdadeira comunicação requer significado, ou 
seja, generalização, tanto quanto signos. De acordo com Edward Sapir a experiência do indivíduo encontra-se apenas em 
sua consciência. Para se tornar comunicável deve ser incluída numa determinada categoria considerada pela sociedade 
humana como unidade. A comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio avançado 
do desenvolvimento do significado da palavra.
A análise em unidades também permite o estudo da influência do pensamento sobre o afeto e a volição. Mostra que cada 
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento da realidade ao qual se refere, permitindo assim 
uma trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa tomada por seus pensamentos e o caminho inverso 

a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 
Nesse sentido, a concepção de Vygotsky contrapõe a de Piaget, uma vez que para aquele, o desenvolvimento do pensa-
mento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. Destaca que a fala mais primitiva da crian-
ça já é essencialmente social. A princípio, global e multifacial e posteriormente divide-se em fala egocêntrica e comunicati-
va.
Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 
permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência.
Ao analisar os fenômenos de linguagem e pensamento, busca compreendê-los dentro do processo sócio histórico como 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. No processo de internalização é 
fundamental a interferência do outro – a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores – para que os 
conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações. 
Conclui que o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, por 
nossos interesses e emoções e afirma que para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras, é 
preciso compreender o seu pensamento.
b) A ARTE NARRATIVA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

É impossível identificar com exatidão o período histórico e com qual finalidade surge o hábito de se contar histórias. O que 
se pode afirmar, é que tal advento antecede a tradição escrita, pois a capacidade de comunicação sempre foi um pressu-
posto e o diferencial da natureza humana.
Na Antiguidade, uma figura bastante marcante na vida social das tribos era a do contador de histórias que segundo a 
autora Cléo Bussato (2011) recebeu vários nomes: o rapsodo para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os 
celtas; ou simplesmente o contador de história, o “portador da voz poética”. Sujeito muito respeitado e o principal organiza-
dor das ações na tribo:
Era um sujeito que se valia da narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos fundacionais 
das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o 
divulgava por meio da arte. Sua forma de expressão, a voz manifestada por meio de um corpo receptivo e maleável. 
(Busatto, 2011, p.18)
Além disso, os gritos, por exemplo, eram considerados os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 
técnicas e as tradições de geração para geração. (<https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-histo-
rias-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019). Especula-se que um dos mais tradicionais eventos sociais desse período, 
constituía-se da reunião de todos os integrantes do clã ao redor de grandiosas fogueiras, onde os guerreiros e caçadores 
falavam de suas maravilhosas batalhas, caçadas e aventuras.
Desta maneira podemos compreender a narrativa primordial como ferramenta fundamental de uma forma primitiva de 
educação, que por não ser delegada especificamente a ninguém e por não se orientar em qualquer base teórica, hoje 
denominamos difusa. Percebe-se que a arte narrativa era utilizada como ferramenta de transmissão de cultura, mesmo 
antes da sistematização da educação.
Durante o momento histórico que denominamos idade média, que abrange o período de mil anos que vai do século V ao 
XV d.C., duas são as fontes da literatura narrativa: uma popular cuja temática reafirmava “os problemas da vida cotidiana, 
os valores de comportamento ético social ou as lições advindas da sabedoria prática” (Coelho, 1991, p.30), e outra cultura 
que realçava um idealismo extremo, utopista, traçando um mundo com características próprias divorciado da realidade 
(Coelho, 1991).
Segundo os estudiosos é neste espaço de tempo, mais especificamente entre os séculos IX e X, que passa a circular em 
terras europeias, a literatura popular da qual se originaria a literatura folclórico-infantil que hoje conhecemos (Coelho, 
1991).
Como sabemos, foi durante a idade média que o cristianismo, em especial o catolicismo, ao se alastrar pelo ocidente viveu 
o apogeu. O mundo que na Antiguidade clássica passara a buscar incessantemente o domínio da racionalidade humana, 
agora retorna as questões que transcendem a razão, entregando-se, ao simbolismo religioso (Coelho,1991).
Além deste caráter religioso marcante, a literatura medieval também se caracteriza pela violência dos contos maravilho-
sos(Coelho,1991).
Tais contos transportavam para literatura o clima de guerra que se vivia na Europa, pois com a queda do império Romano 
deixa um grande vácuo a ser ocupado, e os povos conhecidos como bárbaros, atacam os Estados mais fortes e organiza-
dos, promovendo carnificinas até então sem precedentes na historia da humanidade. É a figura dos grandes lideres 
destas investidas e inspiram a criação dos terríveis monstros dos contos infantis.
Somente no final do século XVII que surgem na França, as primeiras produções literárias voltadas especificamente para 
as crianças. Tal evento está intimamente ligado à construção do conceito de infância como hoje o conhecemos, ou seja, 
foi aproximadamente neste período que as sociedades começaram a deixar de ver a criança como “adulto em miniatura”, 
e passaram a perceber que a fase inicial da vida de um ser humano é um momento especial, diferenciado e cheio de pecu-
liaridades, que merece ser encarado como tal. (Zilberman, 2003).
Esta nova concepção de infância deriva principalmente da “constituição do modelo familiar burguês que visando maior 
privacidade em seus negócios internos sai de uma relação ampla de parentesco, para um núcleo unicelular” (Zilberman, 
2003, p.15).
Além disso, também contribuiu para formulação deste novo paradigma, uma posterior evolução das ciências do comporta-
mento humano a partir das quais as considerações sobre o infante deixaram de ser puramente filosóficas e ganharam 
embasamento da psicologia.
Ao se admitir a natureza especial dos processos cognitivos da criança, os educadores passam a utilizar a literatura infantil 
como recurso pedagógico (Zilberman, 2003), que valoriza o lúdico e a fantasia, elementos fundamentais do pensamento 
infantil, e, portanto pode cativar e atingir a criança de forma mais eficiente.
Os primeiros livros da literatura infantil, escritos por autores como: La Fonteine, Charles Perrault, Fénelon entre outros, 
são em sua maioria adaptações “de textos da Antiguidade clássica ou de narrativas que viviam oralmente entre o povo” 
(Coelho, 1991, p.75).

Ao contrário do que pensam muitos, essas produções vão muito além do “puro entretenimento sem importância” (Coelho, 
1991, p.76), pois traz em suas personagens, alegorias, enredos etc. uma latente intencionalidade didática. (Coelho, 1991).
Sabemos que a eclosão do renascimento traz consigo o desequilíbrio das estruturas sociais e políticas vigentes. E é na 
França do século XVII (berço da literatura infantil) que primeiro se busca uma reordenação da vida em geral, tendo como 
principal aliada nesta empreitada à razão humana, que passa a ser endeusada, e tida como único meio pelo qual os 
homens chegarão ao conhecimento da “verdade, da beleza e do bom” (Coelho, 1991, p.76).
Este racionalismo extremo é fruto da corrente filosófica humanista, cuja influência determinou duas das principais caracte-
rísticas da arte clássica: “ênfase na grandeza do homem e a obediência ao modelo dos antigos” (Coelho, 1991, p.76).
Duas são as grandes forças, que sempre se opuseram ao racionalismo na literatura: as do preciosismo e as do realismo 
libertino. (Coelho, 1991).
Essas duas correntes foram responsáveis pela produção de uma prosa narrativa exuberante e fantasiosa, cuja temática 
não apresenta “nenhum “espírito de ordem”, nenhuma “objetividade”, nenhum “racionalismo” organizador”. (Coelho, 1991, 
p.77). 
Pelo contrário expressa uma nítida tendência ao caos, e a crítica à vida cotidiana na corte, se contrapondo definitivamente 
ao pensamento clássico, e ao “racionalismo e equilíbrio buscado pela estética clássica” (Coelho, 1991, p.77). 
Nesta perspectiva, as narrativas passam a contribuir para a construção de conceitos e pontos de vistas individuais sobre 
os fatos e acontecimentos sociais promovendo o aprimoramento da capacidade de argumentação daqueles que tinham a 
oportunidade e contato com o universo literário.
c) DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA INFÂNCIA ÀS INTENCIONALIDADES DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS NOS 
DIAS ATUAIS
Levando-se em consideração o fato de que uma mesma palavra pode ser conceituada de diversas maneiras, nas mais 
diferentes situações, de acordo com as experiências pessoais de quem a utiliza, conclui-se que para a concretização de 
um ato comunicativo por meio do código verbal, é necessário que os participantes de tal ato possuam um extenso repertó-
rio de conceitos.

[...] “um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental: é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só 
podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já estiver atingido o nível necessário. Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização” (Vygotsky, 2005, p. 104)

Desta maneira a formulação e aquisição de conceitos assumem um papel fundamental na interação do indivíduo com seu 
meio social. Como a criança desenvolve conceitos? É possível que um adulto transmita diretamente um conceito a uma 
criança? Os educadores podem facilitar o processo de desenvolvimento de conceitos? A contação de histórias pode ser 
utilizada como ferramenta neste processo e, por meio do ouvir contar histórias, ampliar a capacidade de argumentação 
do indivíduo?
Para essas respostas para estas indagações, faz-se necessário que especificar o tipo de conceito a ser abordado. Tratam-
-se dos conceitos utilizados na instrução das crianças nos saberes escolares, ou seja, nos conhecimentos produzidos e 
organizados de forma sistemática pela humanidade ao longo de sua história, pois o objetivo é estudar o desenvolvimento 
da argumentação pautada pela lógica e pela racionalidade, e não pelo senso comum.
No livro Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 2005), o autor inicia um debate sobre o desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância, apresentando uma das correntes teóricas da psicologia infantil, que se ocupa em compreender tal 
processo. Segundo esta teoria, os conceitos são perfeitamente transmissíveis e as crianças os absorvem prontos, sem 
submetê-los a nenhuma decodificação e ressignificação subjetiva, simplesmente decorando-os em um processo de 
compreensão e assimilação.
É nítida a discordância de Vygotsky em relação às afirmações desta corrente teórica, pois para ele o processo de forma-
ção de conceitos é extremamente complexo, e depende do desenvolvimento mental da criança, apresentando-se como 
algo intransmissível e impossível de ser desenvolvido por meio de treinamento. Além disso, Vygotsky relaciona a atenção 
deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar, como funções intelectuais necessárias 
para a formação de conceitos, e aponta a aprendizagem inicial como incapaz de fornecer os subsídios ao domínio desses 
processos psicológicos.
É claro que a literatura infantil não trabalha conceitos tão complexos, e que apenas a contação de histórias não fornece 
os subsídios necessários à formulação destes, mas pode servir de base para aproximação de conceitos mais elaborados.
Nos últimos anos tem sido notório entre aqueles que estão envolvidos no cotidiano escolar do Ensino Fundamental I, o 
aumento substancial das atividades ligadas às praticas de leitura ou ao contar histórias. 
Tal aumento é encarado como positivo pela maioria da comunidade educacional, que justifica sua posição alegando que 
tais atividades são benéficas a construção do gosto pela leitura, favoráveis ao processo de letramento que por meio dos 
estudos da psicogênese da língua escrita vem ampliando o conceito de alfabetização, para além da capacidade de codifi-
cação e decodificação do idioma materno.
Além do aspecto teórico presente no discurso dos educadores, a realidade da popularização das atividades literárias 
incluindo a contação, pode ser justificada pelo aspecto prático centrado na exploração do gosto infantil pelo lúdico, pelo 
fantástico e fecundo terreno do imaginário humano, tais características da cognação do infante passaram a ser mais bem 
aproveitadas pela escola.
Como sabemos o discurso dos educadores adeptos a prática do contar histórias está carregada de embasamento teórico, 
no qual o professor se apoia para defender uma abordagem proposital desta prática com intuitos educativos. Tal intenção 
vem agregar a prática, quase extinta nos dias de hoje, do contar história no âmbito familiar e social, fora do ambiente 
escolar, que apesar de não conter intencionalidades pedagógicas, está intimamente ligado ao prazer de ouvir e ao desen-
volvimento de um repertório literário, cuja  posse insere o indivíduo num determinado círculo cultural e social diferenciado.
É evidente que toda prática a qual se emprega o título de pedagógica caracteriza-se por conter critérios metodológicos e 
estratégias de ensino bem definidos. Sendo assim, a atividade escolar de contação de história deve contextualizar e 
ampliar os conhecimentos que o aluno traz do meio em que vive. Para isso, o educador deve buscar formas estratégicas 

e eficazes de transformar o contexto, o enredo, as personagens e a história em si, em ferramentas facilitadoras para um 
aprendizado significativo para o educando, a fim de contemplar os desafios dos dias atuais.
A linguagem oral, à medida que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação 
de trabalhos, torna-se comum em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com fluên-
cia em situações públicas. Por isso o professor tem o papel fundamental de apresentar a seus alunos as várias formas da 
expressão da língua, principalmente a prática da repetição das histórias que lhes são contadas, contribuindo para além 
de seu enriquecimento verbal, ao desenvolvimento oral e sua expressão desinibida ao tratar de algum tipo de apresenta-
ção. Não deveria ser assim. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza) quanto para 
quem a recebe (compreensão). Com isso, é essencial que o professor utilize de variadas estratégias que possibilitem o 
diálogo, a troca de informações e a livre expressão para que haja a construção de referências uteis a formulação de 
conceitos e consequentemente a elaboração de pontos de vista e argumentos a cerca de determinados assuntos.
Neste aspecto, Paulo Freire traz a importância da dialogicidade: essência da Educação como Prática da Liberdade 
(Freire, 1987), possibilitando compreender o cerne de sua obra, entendendo a educação como prática da liberdade pelo 
diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação, e consequentemente a visão de homem como eterno apren-
dente. Pautada nesta reflexão, faz-se necessário revisitar as intencionalidades inerentes às práticas educativas de nossas 
escolas, a fim de entender se estas levam a “massificação dos homens” ou a possibilidade de problematização diante das 
suas efetivas intervenções para a construção de uma sociedade humanizadora e protagonista.
Freire alerta para a necessidade de “pronunciar o mundo” e revela o diálogo como fenômeno humano, onde a palavra nos 
leva a duas dimensões: a ação e reflexão. Contudo, quando essa ação é sacrificada, a palavra torna-se palavreria. 
Quando a reflexão é sacrificada, a palavra torna-se ativismo. A existência humana não pode ser silenciosa, tampouco 
nutrida de falsas palavras. Freire (2005, p. 90) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão”. 
Para Freire a Educação Libertadora tem como essência a dialogicidade, baseada no diálogo e este na palavra, de modo 
a pronunciar o mundo. Mas anterior a esta ação, vem à necessidade do profundo amor ao mundo e aos homens. Assim, 
é possível entender o diálogo como encontro com o outro, não de depositar, trocar ou impor ideias, mas de ganhar signifi-
cado, de completude, de problematizar a realidade para transformá-la. Para isso é preciso ter fé no homem, acreditar, e 
concebê-lo como ser inacabado, em constante busca do “ser mais”.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises presentes nessa pesquisa apontam para a importância de tornar significativos os conceitos e valores transmi-
tidos socialmente e que são concomitantes no âmbito escolar de forma a questionar a própria realidade. Para tanto, o 
hábito do diálogo e a liberdade de expressão não podem se dissolverem no tempo e no espaço. A fim de resgatar tais 
momentos que promovam, acima de tudo, discussão e debate, a contação de história tem muito a contribuir.
É também por meio dela que os educandos terão a oportunidade de internalizar conceitos que pareçam ser distantes do 
seu entendimento, para que associados ao repertório que possuem possam ampliar e concretizar o seu conhecimento e 
a partir daí elaborar pontos de vistas e discorrer através da linguagem, a sua opinião, tal como estudado por Vygotsky. 
Conclui-se que os círculos de contação de história são ferramentas eficientes para o aprimoramento da capacidade de 
argumentação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, influenciando no seu desenvolvimento intelectual e 
na sua formação, trazendo através do lúdico e o prazer pela leitura e o gosto pelas histórias. Ouvindo histórias a criança 
sentirá motivada a questioná-las reverberando sentidos para a sua história de vida. Quando a criança consegue por meio 
de um conto retomar a sua cultura e a sua história então ele está sendo protagonista de sua identidade.
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RESUMO 

Com o objetivo de analisar a influência do ouvir contar histórias no aprimoramento da capacidade de argumentação das 
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com esta pesquisa procurou-se identificar como se dá a relação da 
criança com o universo literário, quando mostrado de forma lúdica e prazerosa. Para tanto, focou-se na busca do panora-
ma histórico da arte narrativa e sua contribuição na transmissão da cultura, o surgimento da literatura infantil somado a 
intencionalidade dos contos clássicos que culminaram na formação de conceitos de valores e atitudes a fim de compreen-
der a importância destes para reforçar vínculos familiares, a construção de pontos de vistas por meio do diálogo e troca 
de conhecimentos passados de geração em geração. Propõe-se verificar se, por meio do ato de ouvir contar histórias, há 
o resgate da cultura, do convívio social e a construção de conceitos que levem ao desenvolvimento da argumentação. 
Palavras-chave: Ouvir histórias; Internalização; Literatura; Cultura; Argumentação.

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade global, impactada pela evolução tecnológica, a velocidade do desenvolvimento e a utilização das 
novas mídias crescem vertiginosamente. Com isso, a comunicação interpessoal tem se limitado cada vez mais à esfera 
virtual. Até mesmo as tradicionais reuniões familiares estão suprimidas pelo ritmo frenético da vida pós-moderna, o que 
pode inibir de forma significativa nossa capacidade de argumentação.
Em específico nas sociedades como a brasileira, onde vivemos um longo período de regime ditatorial que reprimia violen-
tamente nossa voz e minava nossa força de argumentação, o fato de que todo homem é livre para expressar suas ideias 
ainda é visto com certa inadaptação.
Entretanto, a habilidade de expor de forma inteligível, objetiva e convincente os argumentos que nos conduzem a adotar 
um determinado ponto de vista, nos é exigida em diferentes momentos de nossas vidas e nos mais diversos contextos 
sociais.
Na escola, por exemplo, é de consenso entre os professores que um dos maiores desafios da educação contemporânea 
é a construção de um ensino significativo, que esteja conectado ao contexto real da vida do estudante. Tal construção 
pressupõe um diálogo aberto na sala de aula, a fim de que o estudante tenha um espaço para expor suas dificuldades, 
ansiedades e sugestões. Ao mesmo tempo, espera que ele consiga fazê-lo de forma clara e compreensível.
Ainda se referindo à escola, entre suas principais atribuições e potencialidades está a de mediadora cultural, que possibili-
ta a socialização e a interação de seus alunos. Está interação dependerá da capacidade que cada um desenvolveu para 
exteriorizar suas ideias, conceitos, experiências e opiniões. 
 Já no campo da história política de nosso país, vivemos atualmente uma democracia que tem como princípio fundamental 
a ideia de que a soberana vontade popular é que deve decidir os rumos da nação. Contudo, a imensa maioria do povo 
brasileiro encontra-se excluída dos processos decisórios, quiçá “alienada”. Para que tal realidade se reverta, é necessário 
que a escola auxilie seus estudantes a desenvolverem ferramentas intelectuais capazes de os auxiliarem no debate filosó-
fico, que legitima a democracia e os levem a uma participação social mais ativa e transformadora. Que por meio do diálogo 
seja estimulado o senso crítico e a reflexão embasada em pesquisa, troca de informações, compreensão e expressão, 
para que os estudantes sejam capazes de integrar-se e promover a ação em prol da cidadania.
Comprovar a validade de recursos que hipoteticamente promovam uma evolução na capacidade de argumentação dos 
indivíduos é o principal objetivo desta pesquisa. Como vimos tal habilidade é imprescindível tanto para a busca de uma 
integração e socialização mais satisfatória das crianças em idade escolar, quanto por um aprendizado mais significativo e 
também por uma sociedade verdadeiramente democrática.
Antes de adentrar diretamente no cerne da questão que se propõe a discutir: “O Ouvir contar histórias e suas relações 
com o desenvolvimento da argumentação”, faz-se necessário situar o leitor em relação ao histórico da arte narrativa: seu 
surgimento, suas origens, interações com o contexto histórico, político e social, suas funções e temáticas abordadas em 
cada período da história da humanidade. 
Esse breve panorama histórico, além de situar sobre o tema a ser discorrido, possibilita o entendimento de como se 
constituiu a atual posição da narrativa na literatura e seu papel na educação. 

Baseado no estudo de Vygotsky a respeito do processo de construção do conceito de infância buscou-se comprovar a 
eficácia da Contação de Histórias como um instrumento facilitador neste processo, tendo em vista a atual conjuntura 
social global que exige cada vez mais a comunicação interpessoal de forma clara, objetiva e convincente. Segundo Vygot-
sky, a palavra é um processo vivo e um microcosmo do pensamento. Com base na centralidade do diálogo na ação peda-
gógica, se propõe analisar como os e as estudantes comunicam o que pensam e compreendem o que ouvem. Desta 
forma, entende-se que todo processo educacional que vise, entre outros, assegurar a inserção social satisfatória de seus 
alunos e alunas, deve estar atento ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possibilite ao indivíduo, ampliação 
de seu repertório linguístico e a expressão de seus argumentos, fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, 
opinião e modos de pensar e agir.
Em relação à aprendizagem comunicativa é comum entre os educadores o apontamento dos benefícios dos projetos de 
Contação de Histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Daí a necessidade imprescindível de esclarecer se há 
uma intencionalidade educativa coesa, fundamentando tais ações. Ou seja, analisando o fazer pedagógico, procurou-se 
compreender se o educador adepto a esta prática tem consciência de como a literatura contada na escola, bem como a 
escolha de seus títulos, pode interferir no processo de ensino aprendizagem dos objetos de estudo das diversas áreas do 
conhecimento e no desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais fundamentais (abstração, competição, solidarieda-
de...) e a partir de tal ciência buscar conceituar e avaliar as ações educativas engajadas nestes princípios, caracterizando 
o hábito de contar histórias nas escolas.
Com está análise, objetiva-se:
• Pesquisar e analisar o papel da literatura no desenvolvimento da capacidade de argumentação da criança; 
• Analisar o processo de receptividade e interiorização por parte da criança em relação aos valores trabalhados 
por meio da literatura;
• Estabelecer relações entre o hábito de ouvir contar histórias e o desenvolvimento da expressão verbal na 
argumentação.

a) DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL SEGUNDO VYGOTSKY
A presente pesquisa tem como referencial teórico a obra “Pensamento e Linguagem” de Liev Semiónovitch Vygotsky 
(2005), que concebe o desenvolvimento intelectual como também sendo uma teoria da educação. Sua obra foi proibida 
na União Soviética por se tratar de um período de batalha pela “conscientização”, de um lado behaviorista, do outro, a 
abordagem subjetiva dos fenômenos mentais. No início de sua carreira de psicólogo, Vygotsky escreveu: 
Na medida em que ignora o problema da consciência, a psicologia impede o seu próprio acesso à investigação de proble-
mas complicados de comportamento humano, e a exclusão da consciência da esfera psicológica científica tem como 
principal objetivo consequência e preservação de todo o dualismo e espiritualidade da psicologia subjetiva anterior (2005, 
p. VIII)
Assim, sob a perspectiva ideológica marxista Vygotsky tornou-se conhecido como o homem que percebeu a determinação 
histórica da consciência e do intelecto humanos. Seus estudos apontam para uma análise da relação com o meio externo 
e a interiorização do mesmo para a formulação do pensamento. Porém, essa interiorização do diálogo exterior feito por 
meio da linguagem que exercerá influência sobre o fluxo do pensamento, não ocorre de maneira isolada.
Para ilustrar os estudos de um dos mais complexos problemas da psicologia – a inter-relação entre o pensamento e a 
linguagem – o autor apresenta neste livro uma estrutura complexa e multifacetada, porém todas as suas partes voltam-se 
para uma tarefa central que é a análise da relação entre o pensamento e a palavra falada. O exame dos resultados das 
investigações anteriores sobre o pensamento e linguagem mostrará que, desde a antiguidade até hoje, todas as teorias 
oscilam entre identificação ou fusão, do pensamento e da fala, por um lado e por outro, sua disjunção ou segregação 
igualmente absolutas.
Vygotsky afirma que o erro está nos métodos de análise adotados pelos pesquisadores, pois para uma abordagem bem 
sucedida do problema das relações entre pensamento e linguagem, deve-se antes de tudo perguntar qual método de 
análise apresenta maior probabilidade de assegurar uma solução. Para tanto, apresenta dois métodos de análise essen-
cialmente diferentes e possíveis no estudo das estruturas psicológicas. O primeiro método analisa todos os psicológicos 
complexos em elementos componentes. Assim, pode-se compará-lo a análise química da água: oxigênio e hidrogênio. 
Porém se analisar a água pelos seus componentes separadamente e perguntar por que ela apaga o fogo, descobrirá com 
surpresa que o hidrogênio queima e o oxigênio alimenta o fogo. Essas descobertas não o ajudarão muito a solucionar o 
problema. O mesmo acontece ao estudar o pensamento verbal em seus componentes isoladamente: pensamento e 
palavra, o qual perderá o seu sentido ao tentar descobrir a interação mecânica dos dois e por ignorar a natureza unitária 
do processo em estudo.
Em contrapartida, outro método de análise conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido, o 
chamado análise em unidades, daí a explicação para o exemplo da água e o comportamento de suas moléculas no todo. 
Desse modo, a unidade do pensamento verbal encontra-se no aspecto intrínseco da palavra: no significado da palavra. 
[...] “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (2005, p. 5). Uma palavra traz 
consigo a representação de um objeto ou uma classe de objetos que permite a generalização. A generalização é um ato 
verbal do pensamento. Portanto o significado da palavra é pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio e não reflete o pensamento verbal. Então o método utilizado 
é de análise semântica em que pensamento e fala estão inter-relacionados.
Considerando outro aspecto do objeto de estudo, a comunicação, na ausência de um sistema de signos linguísticos ou 
não, sem alguma expressão mediadora, torna a comunicação limitada. A verdadeira comunicação requer significado, ou 
seja, generalização, tanto quanto signos. De acordo com Edward Sapir a experiência do indivíduo encontra-se apenas em 
sua consciência. Para se tornar comunicável deve ser incluída numa determinada categoria considerada pela sociedade 
humana como unidade. A comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio avançado 
do desenvolvimento do significado da palavra.
A análise em unidades também permite o estudo da influência do pensamento sobre o afeto e a volição. Mostra que cada 
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento da realidade ao qual se refere, permitindo assim 
uma trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa tomada por seus pensamentos e o caminho inverso 

a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 
Nesse sentido, a concepção de Vygotsky contrapõe a de Piaget, uma vez que para aquele, o desenvolvimento do pensa-
mento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. Destaca que a fala mais primitiva da crian-
ça já é essencialmente social. A princípio, global e multifacial e posteriormente divide-se em fala egocêntrica e comunicati-
va.
Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 
permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência.
Ao analisar os fenômenos de linguagem e pensamento, busca compreendê-los dentro do processo sócio histórico como 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. No processo de internalização é 
fundamental a interferência do outro – a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores – para que os 
conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações. 
Conclui que o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, por 
nossos interesses e emoções e afirma que para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras, é 
preciso compreender o seu pensamento.
b) A ARTE NARRATIVA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

É impossível identificar com exatidão o período histórico e com qual finalidade surge o hábito de se contar histórias. O que 
se pode afirmar, é que tal advento antecede a tradição escrita, pois a capacidade de comunicação sempre foi um pressu-
posto e o diferencial da natureza humana.
Na Antiguidade, uma figura bastante marcante na vida social das tribos era a do contador de histórias que segundo a 
autora Cléo Bussato (2011) recebeu vários nomes: o rapsodo para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os 
celtas; ou simplesmente o contador de história, o “portador da voz poética”. Sujeito muito respeitado e o principal organiza-
dor das ações na tribo:
Era um sujeito que se valia da narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos fundacionais 
das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o 
divulgava por meio da arte. Sua forma de expressão, a voz manifestada por meio de um corpo receptivo e maleável. 
(Busatto, 2011, p.18)
Além disso, os gritos, por exemplo, eram considerados os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 
técnicas e as tradições de geração para geração. (<https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-histo-
rias-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019). Especula-se que um dos mais tradicionais eventos sociais desse período, 
constituía-se da reunião de todos os integrantes do clã ao redor de grandiosas fogueiras, onde os guerreiros e caçadores 
falavam de suas maravilhosas batalhas, caçadas e aventuras.
Desta maneira podemos compreender a narrativa primordial como ferramenta fundamental de uma forma primitiva de 
educação, que por não ser delegada especificamente a ninguém e por não se orientar em qualquer base teórica, hoje 
denominamos difusa. Percebe-se que a arte narrativa era utilizada como ferramenta de transmissão de cultura, mesmo 
antes da sistematização da educação.
Durante o momento histórico que denominamos idade média, que abrange o período de mil anos que vai do século V ao 
XV d.C., duas são as fontes da literatura narrativa: uma popular cuja temática reafirmava “os problemas da vida cotidiana, 
os valores de comportamento ético social ou as lições advindas da sabedoria prática” (Coelho, 1991, p.30), e outra cultura 
que realçava um idealismo extremo, utopista, traçando um mundo com características próprias divorciado da realidade 
(Coelho, 1991).
Segundo os estudiosos é neste espaço de tempo, mais especificamente entre os séculos IX e X, que passa a circular em 
terras europeias, a literatura popular da qual se originaria a literatura folclórico-infantil que hoje conhecemos (Coelho, 
1991).
Como sabemos, foi durante a idade média que o cristianismo, em especial o catolicismo, ao se alastrar pelo ocidente viveu 
o apogeu. O mundo que na Antiguidade clássica passara a buscar incessantemente o domínio da racionalidade humana, 
agora retorna as questões que transcendem a razão, entregando-se, ao simbolismo religioso (Coelho,1991).
Além deste caráter religioso marcante, a literatura medieval também se caracteriza pela violência dos contos maravilho-
sos(Coelho,1991).
Tais contos transportavam para literatura o clima de guerra que se vivia na Europa, pois com a queda do império Romano 
deixa um grande vácuo a ser ocupado, e os povos conhecidos como bárbaros, atacam os Estados mais fortes e organiza-
dos, promovendo carnificinas até então sem precedentes na historia da humanidade. É a figura dos grandes lideres 
destas investidas e inspiram a criação dos terríveis monstros dos contos infantis.
Somente no final do século XVII que surgem na França, as primeiras produções literárias voltadas especificamente para 
as crianças. Tal evento está intimamente ligado à construção do conceito de infância como hoje o conhecemos, ou seja, 
foi aproximadamente neste período que as sociedades começaram a deixar de ver a criança como “adulto em miniatura”, 
e passaram a perceber que a fase inicial da vida de um ser humano é um momento especial, diferenciado e cheio de pecu-
liaridades, que merece ser encarado como tal. (Zilberman, 2003).
Esta nova concepção de infância deriva principalmente da “constituição do modelo familiar burguês que visando maior 
privacidade em seus negócios internos sai de uma relação ampla de parentesco, para um núcleo unicelular” (Zilberman, 
2003, p.15).
Além disso, também contribuiu para formulação deste novo paradigma, uma posterior evolução das ciências do comporta-
mento humano a partir das quais as considerações sobre o infante deixaram de ser puramente filosóficas e ganharam 
embasamento da psicologia.
Ao se admitir a natureza especial dos processos cognitivos da criança, os educadores passam a utilizar a literatura infantil 
como recurso pedagógico (Zilberman, 2003), que valoriza o lúdico e a fantasia, elementos fundamentais do pensamento 
infantil, e, portanto pode cativar e atingir a criança de forma mais eficiente.
Os primeiros livros da literatura infantil, escritos por autores como: La Fonteine, Charles Perrault, Fénelon entre outros, 
são em sua maioria adaptações “de textos da Antiguidade clássica ou de narrativas que viviam oralmente entre o povo” 
(Coelho, 1991, p.75).

Ao contrário do que pensam muitos, essas produções vão muito além do “puro entretenimento sem importância” (Coelho, 
1991, p.76), pois traz em suas personagens, alegorias, enredos etc. uma latente intencionalidade didática. (Coelho, 1991).
Sabemos que a eclosão do renascimento traz consigo o desequilíbrio das estruturas sociais e políticas vigentes. E é na 
França do século XVII (berço da literatura infantil) que primeiro se busca uma reordenação da vida em geral, tendo como 
principal aliada nesta empreitada à razão humana, que passa a ser endeusada, e tida como único meio pelo qual os 
homens chegarão ao conhecimento da “verdade, da beleza e do bom” (Coelho, 1991, p.76).
Este racionalismo extremo é fruto da corrente filosófica humanista, cuja influência determinou duas das principais caracte-
rísticas da arte clássica: “ênfase na grandeza do homem e a obediência ao modelo dos antigos” (Coelho, 1991, p.76).
Duas são as grandes forças, que sempre se opuseram ao racionalismo na literatura: as do preciosismo e as do realismo 
libertino. (Coelho, 1991).
Essas duas correntes foram responsáveis pela produção de uma prosa narrativa exuberante e fantasiosa, cuja temática 
não apresenta “nenhum “espírito de ordem”, nenhuma “objetividade”, nenhum “racionalismo” organizador”. (Coelho, 1991, 
p.77). 
Pelo contrário expressa uma nítida tendência ao caos, e a crítica à vida cotidiana na corte, se contrapondo definitivamente 
ao pensamento clássico, e ao “racionalismo e equilíbrio buscado pela estética clássica” (Coelho, 1991, p.77). 
Nesta perspectiva, as narrativas passam a contribuir para a construção de conceitos e pontos de vistas individuais sobre 
os fatos e acontecimentos sociais promovendo o aprimoramento da capacidade de argumentação daqueles que tinham a 
oportunidade e contato com o universo literário.
c) DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA INFÂNCIA ÀS INTENCIONALIDADES DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS NOS 
DIAS ATUAIS
Levando-se em consideração o fato de que uma mesma palavra pode ser conceituada de diversas maneiras, nas mais 
diferentes situações, de acordo com as experiências pessoais de quem a utiliza, conclui-se que para a concretização de 
um ato comunicativo por meio do código verbal, é necessário que os participantes de tal ato possuam um extenso repertó-
rio de conceitos.

[...] “um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental: é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só 
podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já estiver atingido o nível necessário. Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização” (Vygotsky, 2005, p. 104)

Desta maneira a formulação e aquisição de conceitos assumem um papel fundamental na interação do indivíduo com seu 
meio social. Como a criança desenvolve conceitos? É possível que um adulto transmita diretamente um conceito a uma 
criança? Os educadores podem facilitar o processo de desenvolvimento de conceitos? A contação de histórias pode ser 
utilizada como ferramenta neste processo e, por meio do ouvir contar histórias, ampliar a capacidade de argumentação 
do indivíduo?
Para essas respostas para estas indagações, faz-se necessário que especificar o tipo de conceito a ser abordado. Tratam-
-se dos conceitos utilizados na instrução das crianças nos saberes escolares, ou seja, nos conhecimentos produzidos e 
organizados de forma sistemática pela humanidade ao longo de sua história, pois o objetivo é estudar o desenvolvimento 
da argumentação pautada pela lógica e pela racionalidade, e não pelo senso comum.
No livro Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 2005), o autor inicia um debate sobre o desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância, apresentando uma das correntes teóricas da psicologia infantil, que se ocupa em compreender tal 
processo. Segundo esta teoria, os conceitos são perfeitamente transmissíveis e as crianças os absorvem prontos, sem 
submetê-los a nenhuma decodificação e ressignificação subjetiva, simplesmente decorando-os em um processo de 
compreensão e assimilação.
É nítida a discordância de Vygotsky em relação às afirmações desta corrente teórica, pois para ele o processo de forma-
ção de conceitos é extremamente complexo, e depende do desenvolvimento mental da criança, apresentando-se como 
algo intransmissível e impossível de ser desenvolvido por meio de treinamento. Além disso, Vygotsky relaciona a atenção 
deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar, como funções intelectuais necessárias 
para a formação de conceitos, e aponta a aprendizagem inicial como incapaz de fornecer os subsídios ao domínio desses 
processos psicológicos.
É claro que a literatura infantil não trabalha conceitos tão complexos, e que apenas a contação de histórias não fornece 
os subsídios necessários à formulação destes, mas pode servir de base para aproximação de conceitos mais elaborados.
Nos últimos anos tem sido notório entre aqueles que estão envolvidos no cotidiano escolar do Ensino Fundamental I, o 
aumento substancial das atividades ligadas às praticas de leitura ou ao contar histórias. 
Tal aumento é encarado como positivo pela maioria da comunidade educacional, que justifica sua posição alegando que 
tais atividades são benéficas a construção do gosto pela leitura, favoráveis ao processo de letramento que por meio dos 
estudos da psicogênese da língua escrita vem ampliando o conceito de alfabetização, para além da capacidade de codifi-
cação e decodificação do idioma materno.
Além do aspecto teórico presente no discurso dos educadores, a realidade da popularização das atividades literárias 
incluindo a contação, pode ser justificada pelo aspecto prático centrado na exploração do gosto infantil pelo lúdico, pelo 
fantástico e fecundo terreno do imaginário humano, tais características da cognação do infante passaram a ser mais bem 
aproveitadas pela escola.
Como sabemos o discurso dos educadores adeptos a prática do contar histórias está carregada de embasamento teórico, 
no qual o professor se apoia para defender uma abordagem proposital desta prática com intuitos educativos. Tal intenção 
vem agregar a prática, quase extinta nos dias de hoje, do contar história no âmbito familiar e social, fora do ambiente 
escolar, que apesar de não conter intencionalidades pedagógicas, está intimamente ligado ao prazer de ouvir e ao desen-
volvimento de um repertório literário, cuja  posse insere o indivíduo num determinado círculo cultural e social diferenciado.
É evidente que toda prática a qual se emprega o título de pedagógica caracteriza-se por conter critérios metodológicos e 
estratégias de ensino bem definidos. Sendo assim, a atividade escolar de contação de história deve contextualizar e 
ampliar os conhecimentos que o aluno traz do meio em que vive. Para isso, o educador deve buscar formas estratégicas 

e eficazes de transformar o contexto, o enredo, as personagens e a história em si, em ferramentas facilitadoras para um 
aprendizado significativo para o educando, a fim de contemplar os desafios dos dias atuais.
A linguagem oral, à medida que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação 
de trabalhos, torna-se comum em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com fluên-
cia em situações públicas. Por isso o professor tem o papel fundamental de apresentar a seus alunos as várias formas da 
expressão da língua, principalmente a prática da repetição das histórias que lhes são contadas, contribuindo para além 
de seu enriquecimento verbal, ao desenvolvimento oral e sua expressão desinibida ao tratar de algum tipo de apresenta-
ção. Não deveria ser assim. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza) quanto para 
quem a recebe (compreensão). Com isso, é essencial que o professor utilize de variadas estratégias que possibilitem o 
diálogo, a troca de informações e a livre expressão para que haja a construção de referências uteis a formulação de 
conceitos e consequentemente a elaboração de pontos de vista e argumentos a cerca de determinados assuntos.
Neste aspecto, Paulo Freire traz a importância da dialogicidade: essência da Educação como Prática da Liberdade 
(Freire, 1987), possibilitando compreender o cerne de sua obra, entendendo a educação como prática da liberdade pelo 
diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação, e consequentemente a visão de homem como eterno apren-
dente. Pautada nesta reflexão, faz-se necessário revisitar as intencionalidades inerentes às práticas educativas de nossas 
escolas, a fim de entender se estas levam a “massificação dos homens” ou a possibilidade de problematização diante das 
suas efetivas intervenções para a construção de uma sociedade humanizadora e protagonista.
Freire alerta para a necessidade de “pronunciar o mundo” e revela o diálogo como fenômeno humano, onde a palavra nos 
leva a duas dimensões: a ação e reflexão. Contudo, quando essa ação é sacrificada, a palavra torna-se palavreria. 
Quando a reflexão é sacrificada, a palavra torna-se ativismo. A existência humana não pode ser silenciosa, tampouco 
nutrida de falsas palavras. Freire (2005, p. 90) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão”. 
Para Freire a Educação Libertadora tem como essência a dialogicidade, baseada no diálogo e este na palavra, de modo 
a pronunciar o mundo. Mas anterior a esta ação, vem à necessidade do profundo amor ao mundo e aos homens. Assim, 
é possível entender o diálogo como encontro com o outro, não de depositar, trocar ou impor ideias, mas de ganhar signifi-
cado, de completude, de problematizar a realidade para transformá-la. Para isso é preciso ter fé no homem, acreditar, e 
concebê-lo como ser inacabado, em constante busca do “ser mais”.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises presentes nessa pesquisa apontam para a importância de tornar significativos os conceitos e valores transmi-
tidos socialmente e que são concomitantes no âmbito escolar de forma a questionar a própria realidade. Para tanto, o 
hábito do diálogo e a liberdade de expressão não podem se dissolverem no tempo e no espaço. A fim de resgatar tais 
momentos que promovam, acima de tudo, discussão e debate, a contação de história tem muito a contribuir.
É também por meio dela que os educandos terão a oportunidade de internalizar conceitos que pareçam ser distantes do 
seu entendimento, para que associados ao repertório que possuem possam ampliar e concretizar o seu conhecimento e 
a partir daí elaborar pontos de vistas e discorrer através da linguagem, a sua opinião, tal como estudado por Vygotsky. 
Conclui-se que os círculos de contação de história são ferramentas eficientes para o aprimoramento da capacidade de 
argumentação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, influenciando no seu desenvolvimento intelectual e 
na sua formação, trazendo através do lúdico e o prazer pela leitura e o gosto pelas histórias. Ouvindo histórias a criança 
sentirá motivada a questioná-las reverberando sentidos para a sua história de vida. Quando a criança consegue por meio 
de um conto retomar a sua cultura e a sua história então ele está sendo protagonista de sua identidade.

REFERÊNCIAS

BUSATTO, Cléo. A arte de contar histórias no século XXI: tradição e ciberespaço. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011

COELHO, Nelly Novaes. Panorama histórico da literatura infanto / juvenil. 4. ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 30-77.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1987.

PEREIRA, Joseane. Aventuras na História. <https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-historias-
-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019 

VYGOTSKY, L. Pensamento e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11. ed. São Paulo: Global, 2003. cap. 1.

12



RESUMO 

Com o objetivo de analisar a influência do ouvir contar histórias no aprimoramento da capacidade de argumentação das 
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com esta pesquisa procurou-se identificar como se dá a relação da 
criança com o universo literário, quando mostrado de forma lúdica e prazerosa. Para tanto, focou-se na busca do panora-
ma histórico da arte narrativa e sua contribuição na transmissão da cultura, o surgimento da literatura infantil somado a 
intencionalidade dos contos clássicos que culminaram na formação de conceitos de valores e atitudes a fim de compreen-
der a importância destes para reforçar vínculos familiares, a construção de pontos de vistas por meio do diálogo e troca 
de conhecimentos passados de geração em geração. Propõe-se verificar se, por meio do ato de ouvir contar histórias, há 
o resgate da cultura, do convívio social e a construção de conceitos que levem ao desenvolvimento da argumentação. 
Palavras-chave: Ouvir histórias; Internalização; Literatura; Cultura; Argumentação.

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade global, impactada pela evolução tecnológica, a velocidade do desenvolvimento e a utilização das 
novas mídias crescem vertiginosamente. Com isso, a comunicação interpessoal tem se limitado cada vez mais à esfera 
virtual. Até mesmo as tradicionais reuniões familiares estão suprimidas pelo ritmo frenético da vida pós-moderna, o que 
pode inibir de forma significativa nossa capacidade de argumentação.
Em específico nas sociedades como a brasileira, onde vivemos um longo período de regime ditatorial que reprimia violen-
tamente nossa voz e minava nossa força de argumentação, o fato de que todo homem é livre para expressar suas ideias 
ainda é visto com certa inadaptação.
Entretanto, a habilidade de expor de forma inteligível, objetiva e convincente os argumentos que nos conduzem a adotar 
um determinado ponto de vista, nos é exigida em diferentes momentos de nossas vidas e nos mais diversos contextos 
sociais.
Na escola, por exemplo, é de consenso entre os professores que um dos maiores desafios da educação contemporânea 
é a construção de um ensino significativo, que esteja conectado ao contexto real da vida do estudante. Tal construção 
pressupõe um diálogo aberto na sala de aula, a fim de que o estudante tenha um espaço para expor suas dificuldades, 
ansiedades e sugestões. Ao mesmo tempo, espera que ele consiga fazê-lo de forma clara e compreensível.
Ainda se referindo à escola, entre suas principais atribuições e potencialidades está a de mediadora cultural, que possibili-
ta a socialização e a interação de seus alunos. Está interação dependerá da capacidade que cada um desenvolveu para 
exteriorizar suas ideias, conceitos, experiências e opiniões. 
 Já no campo da história política de nosso país, vivemos atualmente uma democracia que tem como princípio fundamental 
a ideia de que a soberana vontade popular é que deve decidir os rumos da nação. Contudo, a imensa maioria do povo 
brasileiro encontra-se excluída dos processos decisórios, quiçá “alienada”. Para que tal realidade se reverta, é necessário 
que a escola auxilie seus estudantes a desenvolverem ferramentas intelectuais capazes de os auxiliarem no debate filosó-
fico, que legitima a democracia e os levem a uma participação social mais ativa e transformadora. Que por meio do diálogo 
seja estimulado o senso crítico e a reflexão embasada em pesquisa, troca de informações, compreensão e expressão, 
para que os estudantes sejam capazes de integrar-se e promover a ação em prol da cidadania.
Comprovar a validade de recursos que hipoteticamente promovam uma evolução na capacidade de argumentação dos 
indivíduos é o principal objetivo desta pesquisa. Como vimos tal habilidade é imprescindível tanto para a busca de uma 
integração e socialização mais satisfatória das crianças em idade escolar, quanto por um aprendizado mais significativo e 
também por uma sociedade verdadeiramente democrática.
Antes de adentrar diretamente no cerne da questão que se propõe a discutir: “O Ouvir contar histórias e suas relações 
com o desenvolvimento da argumentação”, faz-se necessário situar o leitor em relação ao histórico da arte narrativa: seu 
surgimento, suas origens, interações com o contexto histórico, político e social, suas funções e temáticas abordadas em 
cada período da história da humanidade. 
Esse breve panorama histórico, além de situar sobre o tema a ser discorrido, possibilita o entendimento de como se 
constituiu a atual posição da narrativa na literatura e seu papel na educação. 

Baseado no estudo de Vygotsky a respeito do processo de construção do conceito de infância buscou-se comprovar a 
eficácia da Contação de Histórias como um instrumento facilitador neste processo, tendo em vista a atual conjuntura 
social global que exige cada vez mais a comunicação interpessoal de forma clara, objetiva e convincente. Segundo Vygot-
sky, a palavra é um processo vivo e um microcosmo do pensamento. Com base na centralidade do diálogo na ação peda-
gógica, se propõe analisar como os e as estudantes comunicam o que pensam e compreendem o que ouvem. Desta 
forma, entende-se que todo processo educacional que vise, entre outros, assegurar a inserção social satisfatória de seus 
alunos e alunas, deve estar atento ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possibilite ao indivíduo, ampliação 
de seu repertório linguístico e a expressão de seus argumentos, fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, 
opinião e modos de pensar e agir.
Em relação à aprendizagem comunicativa é comum entre os educadores o apontamento dos benefícios dos projetos de 
Contação de Histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Daí a necessidade imprescindível de esclarecer se há 
uma intencionalidade educativa coesa, fundamentando tais ações. Ou seja, analisando o fazer pedagógico, procurou-se 
compreender se o educador adepto a esta prática tem consciência de como a literatura contada na escola, bem como a 
escolha de seus títulos, pode interferir no processo de ensino aprendizagem dos objetos de estudo das diversas áreas do 
conhecimento e no desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais fundamentais (abstração, competição, solidarieda-
de...) e a partir de tal ciência buscar conceituar e avaliar as ações educativas engajadas nestes princípios, caracterizando 
o hábito de contar histórias nas escolas.
Com está análise, objetiva-se:
• Pesquisar e analisar o papel da literatura no desenvolvimento da capacidade de argumentação da criança; 
• Analisar o processo de receptividade e interiorização por parte da criança em relação aos valores trabalhados 
por meio da literatura;
• Estabelecer relações entre o hábito de ouvir contar histórias e o desenvolvimento da expressão verbal na 
argumentação.

a) DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL SEGUNDO VYGOTSKY
A presente pesquisa tem como referencial teórico a obra “Pensamento e Linguagem” de Liev Semiónovitch Vygotsky 
(2005), que concebe o desenvolvimento intelectual como também sendo uma teoria da educação. Sua obra foi proibida 
na União Soviética por se tratar de um período de batalha pela “conscientização”, de um lado behaviorista, do outro, a 
abordagem subjetiva dos fenômenos mentais. No início de sua carreira de psicólogo, Vygotsky escreveu: 
Na medida em que ignora o problema da consciência, a psicologia impede o seu próprio acesso à investigação de proble-
mas complicados de comportamento humano, e a exclusão da consciência da esfera psicológica científica tem como 
principal objetivo consequência e preservação de todo o dualismo e espiritualidade da psicologia subjetiva anterior (2005, 
p. VIII)
Assim, sob a perspectiva ideológica marxista Vygotsky tornou-se conhecido como o homem que percebeu a determinação 
histórica da consciência e do intelecto humanos. Seus estudos apontam para uma análise da relação com o meio externo 
e a interiorização do mesmo para a formulação do pensamento. Porém, essa interiorização do diálogo exterior feito por 
meio da linguagem que exercerá influência sobre o fluxo do pensamento, não ocorre de maneira isolada.
Para ilustrar os estudos de um dos mais complexos problemas da psicologia – a inter-relação entre o pensamento e a 
linguagem – o autor apresenta neste livro uma estrutura complexa e multifacetada, porém todas as suas partes voltam-se 
para uma tarefa central que é a análise da relação entre o pensamento e a palavra falada. O exame dos resultados das 
investigações anteriores sobre o pensamento e linguagem mostrará que, desde a antiguidade até hoje, todas as teorias 
oscilam entre identificação ou fusão, do pensamento e da fala, por um lado e por outro, sua disjunção ou segregação 
igualmente absolutas.
Vygotsky afirma que o erro está nos métodos de análise adotados pelos pesquisadores, pois para uma abordagem bem 
sucedida do problema das relações entre pensamento e linguagem, deve-se antes de tudo perguntar qual método de 
análise apresenta maior probabilidade de assegurar uma solução. Para tanto, apresenta dois métodos de análise essen-
cialmente diferentes e possíveis no estudo das estruturas psicológicas. O primeiro método analisa todos os psicológicos 
complexos em elementos componentes. Assim, pode-se compará-lo a análise química da água: oxigênio e hidrogênio. 
Porém se analisar a água pelos seus componentes separadamente e perguntar por que ela apaga o fogo, descobrirá com 
surpresa que o hidrogênio queima e o oxigênio alimenta o fogo. Essas descobertas não o ajudarão muito a solucionar o 
problema. O mesmo acontece ao estudar o pensamento verbal em seus componentes isoladamente: pensamento e 
palavra, o qual perderá o seu sentido ao tentar descobrir a interação mecânica dos dois e por ignorar a natureza unitária 
do processo em estudo.
Em contrapartida, outro método de análise conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido, o 
chamado análise em unidades, daí a explicação para o exemplo da água e o comportamento de suas moléculas no todo. 
Desse modo, a unidade do pensamento verbal encontra-se no aspecto intrínseco da palavra: no significado da palavra. 
[...] “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (2005, p. 5). Uma palavra traz 
consigo a representação de um objeto ou uma classe de objetos que permite a generalização. A generalização é um ato 
verbal do pensamento. Portanto o significado da palavra é pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio e não reflete o pensamento verbal. Então o método utilizado 
é de análise semântica em que pensamento e fala estão inter-relacionados.
Considerando outro aspecto do objeto de estudo, a comunicação, na ausência de um sistema de signos linguísticos ou 
não, sem alguma expressão mediadora, torna a comunicação limitada. A verdadeira comunicação requer significado, ou 
seja, generalização, tanto quanto signos. De acordo com Edward Sapir a experiência do indivíduo encontra-se apenas em 
sua consciência. Para se tornar comunicável deve ser incluída numa determinada categoria considerada pela sociedade 
humana como unidade. A comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio avançado 
do desenvolvimento do significado da palavra.
A análise em unidades também permite o estudo da influência do pensamento sobre o afeto e a volição. Mostra que cada 
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento da realidade ao qual se refere, permitindo assim 
uma trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa tomada por seus pensamentos e o caminho inverso 

a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 
Nesse sentido, a concepção de Vygotsky contrapõe a de Piaget, uma vez que para aquele, o desenvolvimento do pensa-
mento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. Destaca que a fala mais primitiva da crian-
ça já é essencialmente social. A princípio, global e multifacial e posteriormente divide-se em fala egocêntrica e comunicati-
va.
Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 
permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência.
Ao analisar os fenômenos de linguagem e pensamento, busca compreendê-los dentro do processo sócio histórico como 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. No processo de internalização é 
fundamental a interferência do outro – a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores – para que os 
conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações. 
Conclui que o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, por 
nossos interesses e emoções e afirma que para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras, é 
preciso compreender o seu pensamento.
b) A ARTE NARRATIVA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

É impossível identificar com exatidão o período histórico e com qual finalidade surge o hábito de se contar histórias. O que 
se pode afirmar, é que tal advento antecede a tradição escrita, pois a capacidade de comunicação sempre foi um pressu-
posto e o diferencial da natureza humana.
Na Antiguidade, uma figura bastante marcante na vida social das tribos era a do contador de histórias que segundo a 
autora Cléo Bussato (2011) recebeu vários nomes: o rapsodo para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os 
celtas; ou simplesmente o contador de história, o “portador da voz poética”. Sujeito muito respeitado e o principal organiza-
dor das ações na tribo:
Era um sujeito que se valia da narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos fundacionais 
das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o 
divulgava por meio da arte. Sua forma de expressão, a voz manifestada por meio de um corpo receptivo e maleável. 
(Busatto, 2011, p.18)
Além disso, os gritos, por exemplo, eram considerados os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 
técnicas e as tradições de geração para geração. (<https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-histo-
rias-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019). Especula-se que um dos mais tradicionais eventos sociais desse período, 
constituía-se da reunião de todos os integrantes do clã ao redor de grandiosas fogueiras, onde os guerreiros e caçadores 
falavam de suas maravilhosas batalhas, caçadas e aventuras.
Desta maneira podemos compreender a narrativa primordial como ferramenta fundamental de uma forma primitiva de 
educação, que por não ser delegada especificamente a ninguém e por não se orientar em qualquer base teórica, hoje 
denominamos difusa. Percebe-se que a arte narrativa era utilizada como ferramenta de transmissão de cultura, mesmo 
antes da sistematização da educação.
Durante o momento histórico que denominamos idade média, que abrange o período de mil anos que vai do século V ao 
XV d.C., duas são as fontes da literatura narrativa: uma popular cuja temática reafirmava “os problemas da vida cotidiana, 
os valores de comportamento ético social ou as lições advindas da sabedoria prática” (Coelho, 1991, p.30), e outra cultura 
que realçava um idealismo extremo, utopista, traçando um mundo com características próprias divorciado da realidade 
(Coelho, 1991).
Segundo os estudiosos é neste espaço de tempo, mais especificamente entre os séculos IX e X, que passa a circular em 
terras europeias, a literatura popular da qual se originaria a literatura folclórico-infantil que hoje conhecemos (Coelho, 
1991).
Como sabemos, foi durante a idade média que o cristianismo, em especial o catolicismo, ao se alastrar pelo ocidente viveu 
o apogeu. O mundo que na Antiguidade clássica passara a buscar incessantemente o domínio da racionalidade humana, 
agora retorna as questões que transcendem a razão, entregando-se, ao simbolismo religioso (Coelho,1991).
Além deste caráter religioso marcante, a literatura medieval também se caracteriza pela violência dos contos maravilho-
sos(Coelho,1991).
Tais contos transportavam para literatura o clima de guerra que se vivia na Europa, pois com a queda do império Romano 
deixa um grande vácuo a ser ocupado, e os povos conhecidos como bárbaros, atacam os Estados mais fortes e organiza-
dos, promovendo carnificinas até então sem precedentes na historia da humanidade. É a figura dos grandes lideres 
destas investidas e inspiram a criação dos terríveis monstros dos contos infantis.
Somente no final do século XVII que surgem na França, as primeiras produções literárias voltadas especificamente para 
as crianças. Tal evento está intimamente ligado à construção do conceito de infância como hoje o conhecemos, ou seja, 
foi aproximadamente neste período que as sociedades começaram a deixar de ver a criança como “adulto em miniatura”, 
e passaram a perceber que a fase inicial da vida de um ser humano é um momento especial, diferenciado e cheio de pecu-
liaridades, que merece ser encarado como tal. (Zilberman, 2003).
Esta nova concepção de infância deriva principalmente da “constituição do modelo familiar burguês que visando maior 
privacidade em seus negócios internos sai de uma relação ampla de parentesco, para um núcleo unicelular” (Zilberman, 
2003, p.15).
Além disso, também contribuiu para formulação deste novo paradigma, uma posterior evolução das ciências do comporta-
mento humano a partir das quais as considerações sobre o infante deixaram de ser puramente filosóficas e ganharam 
embasamento da psicologia.
Ao se admitir a natureza especial dos processos cognitivos da criança, os educadores passam a utilizar a literatura infantil 
como recurso pedagógico (Zilberman, 2003), que valoriza o lúdico e a fantasia, elementos fundamentais do pensamento 
infantil, e, portanto pode cativar e atingir a criança de forma mais eficiente.
Os primeiros livros da literatura infantil, escritos por autores como: La Fonteine, Charles Perrault, Fénelon entre outros, 
são em sua maioria adaptações “de textos da Antiguidade clássica ou de narrativas que viviam oralmente entre o povo” 
(Coelho, 1991, p.75).

Ao contrário do que pensam muitos, essas produções vão muito além do “puro entretenimento sem importância” (Coelho, 
1991, p.76), pois traz em suas personagens, alegorias, enredos etc. uma latente intencionalidade didática. (Coelho, 1991).
Sabemos que a eclosão do renascimento traz consigo o desequilíbrio das estruturas sociais e políticas vigentes. E é na 
França do século XVII (berço da literatura infantil) que primeiro se busca uma reordenação da vida em geral, tendo como 
principal aliada nesta empreitada à razão humana, que passa a ser endeusada, e tida como único meio pelo qual os 
homens chegarão ao conhecimento da “verdade, da beleza e do bom” (Coelho, 1991, p.76).
Este racionalismo extremo é fruto da corrente filosófica humanista, cuja influência determinou duas das principais caracte-
rísticas da arte clássica: “ênfase na grandeza do homem e a obediência ao modelo dos antigos” (Coelho, 1991, p.76).
Duas são as grandes forças, que sempre se opuseram ao racionalismo na literatura: as do preciosismo e as do realismo 
libertino. (Coelho, 1991).
Essas duas correntes foram responsáveis pela produção de uma prosa narrativa exuberante e fantasiosa, cuja temática 
não apresenta “nenhum “espírito de ordem”, nenhuma “objetividade”, nenhum “racionalismo” organizador”. (Coelho, 1991, 
p.77). 
Pelo contrário expressa uma nítida tendência ao caos, e a crítica à vida cotidiana na corte, se contrapondo definitivamente 
ao pensamento clássico, e ao “racionalismo e equilíbrio buscado pela estética clássica” (Coelho, 1991, p.77). 
Nesta perspectiva, as narrativas passam a contribuir para a construção de conceitos e pontos de vistas individuais sobre 
os fatos e acontecimentos sociais promovendo o aprimoramento da capacidade de argumentação daqueles que tinham a 
oportunidade e contato com o universo literário.
c) DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA INFÂNCIA ÀS INTENCIONALIDADES DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS NOS 
DIAS ATUAIS
Levando-se em consideração o fato de que uma mesma palavra pode ser conceituada de diversas maneiras, nas mais 
diferentes situações, de acordo com as experiências pessoais de quem a utiliza, conclui-se que para a concretização de 
um ato comunicativo por meio do código verbal, é necessário que os participantes de tal ato possuam um extenso repertó-
rio de conceitos.

[...] “um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental: é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só 
podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já estiver atingido o nível necessário. Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização” (Vygotsky, 2005, p. 104)

Desta maneira a formulação e aquisição de conceitos assumem um papel fundamental na interação do indivíduo com seu 
meio social. Como a criança desenvolve conceitos? É possível que um adulto transmita diretamente um conceito a uma 
criança? Os educadores podem facilitar o processo de desenvolvimento de conceitos? A contação de histórias pode ser 
utilizada como ferramenta neste processo e, por meio do ouvir contar histórias, ampliar a capacidade de argumentação 
do indivíduo?
Para essas respostas para estas indagações, faz-se necessário que especificar o tipo de conceito a ser abordado. Tratam-
-se dos conceitos utilizados na instrução das crianças nos saberes escolares, ou seja, nos conhecimentos produzidos e 
organizados de forma sistemática pela humanidade ao longo de sua história, pois o objetivo é estudar o desenvolvimento 
da argumentação pautada pela lógica e pela racionalidade, e não pelo senso comum.
No livro Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 2005), o autor inicia um debate sobre o desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância, apresentando uma das correntes teóricas da psicologia infantil, que se ocupa em compreender tal 
processo. Segundo esta teoria, os conceitos são perfeitamente transmissíveis e as crianças os absorvem prontos, sem 
submetê-los a nenhuma decodificação e ressignificação subjetiva, simplesmente decorando-os em um processo de 
compreensão e assimilação.
É nítida a discordância de Vygotsky em relação às afirmações desta corrente teórica, pois para ele o processo de forma-
ção de conceitos é extremamente complexo, e depende do desenvolvimento mental da criança, apresentando-se como 
algo intransmissível e impossível de ser desenvolvido por meio de treinamento. Além disso, Vygotsky relaciona a atenção 
deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar, como funções intelectuais necessárias 
para a formação de conceitos, e aponta a aprendizagem inicial como incapaz de fornecer os subsídios ao domínio desses 
processos psicológicos.
É claro que a literatura infantil não trabalha conceitos tão complexos, e que apenas a contação de histórias não fornece 
os subsídios necessários à formulação destes, mas pode servir de base para aproximação de conceitos mais elaborados.
Nos últimos anos tem sido notório entre aqueles que estão envolvidos no cotidiano escolar do Ensino Fundamental I, o 
aumento substancial das atividades ligadas às praticas de leitura ou ao contar histórias. 
Tal aumento é encarado como positivo pela maioria da comunidade educacional, que justifica sua posição alegando que 
tais atividades são benéficas a construção do gosto pela leitura, favoráveis ao processo de letramento que por meio dos 
estudos da psicogênese da língua escrita vem ampliando o conceito de alfabetização, para além da capacidade de codifi-
cação e decodificação do idioma materno.
Além do aspecto teórico presente no discurso dos educadores, a realidade da popularização das atividades literárias 
incluindo a contação, pode ser justificada pelo aspecto prático centrado na exploração do gosto infantil pelo lúdico, pelo 
fantástico e fecundo terreno do imaginário humano, tais características da cognação do infante passaram a ser mais bem 
aproveitadas pela escola.
Como sabemos o discurso dos educadores adeptos a prática do contar histórias está carregada de embasamento teórico, 
no qual o professor se apoia para defender uma abordagem proposital desta prática com intuitos educativos. Tal intenção 
vem agregar a prática, quase extinta nos dias de hoje, do contar história no âmbito familiar e social, fora do ambiente 
escolar, que apesar de não conter intencionalidades pedagógicas, está intimamente ligado ao prazer de ouvir e ao desen-
volvimento de um repertório literário, cuja  posse insere o indivíduo num determinado círculo cultural e social diferenciado.
É evidente que toda prática a qual se emprega o título de pedagógica caracteriza-se por conter critérios metodológicos e 
estratégias de ensino bem definidos. Sendo assim, a atividade escolar de contação de história deve contextualizar e 
ampliar os conhecimentos que o aluno traz do meio em que vive. Para isso, o educador deve buscar formas estratégicas 

e eficazes de transformar o contexto, o enredo, as personagens e a história em si, em ferramentas facilitadoras para um 
aprendizado significativo para o educando, a fim de contemplar os desafios dos dias atuais.
A linguagem oral, à medida que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação 
de trabalhos, torna-se comum em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com fluên-
cia em situações públicas. Por isso o professor tem o papel fundamental de apresentar a seus alunos as várias formas da 
expressão da língua, principalmente a prática da repetição das histórias que lhes são contadas, contribuindo para além 
de seu enriquecimento verbal, ao desenvolvimento oral e sua expressão desinibida ao tratar de algum tipo de apresenta-
ção. Não deveria ser assim. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza) quanto para 
quem a recebe (compreensão). Com isso, é essencial que o professor utilize de variadas estratégias que possibilitem o 
diálogo, a troca de informações e a livre expressão para que haja a construção de referências uteis a formulação de 
conceitos e consequentemente a elaboração de pontos de vista e argumentos a cerca de determinados assuntos.
Neste aspecto, Paulo Freire traz a importância da dialogicidade: essência da Educação como Prática da Liberdade 
(Freire, 1987), possibilitando compreender o cerne de sua obra, entendendo a educação como prática da liberdade pelo 
diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação, e consequentemente a visão de homem como eterno apren-
dente. Pautada nesta reflexão, faz-se necessário revisitar as intencionalidades inerentes às práticas educativas de nossas 
escolas, a fim de entender se estas levam a “massificação dos homens” ou a possibilidade de problematização diante das 
suas efetivas intervenções para a construção de uma sociedade humanizadora e protagonista.
Freire alerta para a necessidade de “pronunciar o mundo” e revela o diálogo como fenômeno humano, onde a palavra nos 
leva a duas dimensões: a ação e reflexão. Contudo, quando essa ação é sacrificada, a palavra torna-se palavreria. 
Quando a reflexão é sacrificada, a palavra torna-se ativismo. A existência humana não pode ser silenciosa, tampouco 
nutrida de falsas palavras. Freire (2005, p. 90) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão”. 
Para Freire a Educação Libertadora tem como essência a dialogicidade, baseada no diálogo e este na palavra, de modo 
a pronunciar o mundo. Mas anterior a esta ação, vem à necessidade do profundo amor ao mundo e aos homens. Assim, 
é possível entender o diálogo como encontro com o outro, não de depositar, trocar ou impor ideias, mas de ganhar signifi-
cado, de completude, de problematizar a realidade para transformá-la. Para isso é preciso ter fé no homem, acreditar, e 
concebê-lo como ser inacabado, em constante busca do “ser mais”.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises presentes nessa pesquisa apontam para a importância de tornar significativos os conceitos e valores transmi-
tidos socialmente e que são concomitantes no âmbito escolar de forma a questionar a própria realidade. Para tanto, o 
hábito do diálogo e a liberdade de expressão não podem se dissolverem no tempo e no espaço. A fim de resgatar tais 
momentos que promovam, acima de tudo, discussão e debate, a contação de história tem muito a contribuir.
É também por meio dela que os educandos terão a oportunidade de internalizar conceitos que pareçam ser distantes do 
seu entendimento, para que associados ao repertório que possuem possam ampliar e concretizar o seu conhecimento e 
a partir daí elaborar pontos de vistas e discorrer através da linguagem, a sua opinião, tal como estudado por Vygotsky. 
Conclui-se que os círculos de contação de história são ferramentas eficientes para o aprimoramento da capacidade de 
argumentação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, influenciando no seu desenvolvimento intelectual e 
na sua formação, trazendo através do lúdico e o prazer pela leitura e o gosto pelas histórias. Ouvindo histórias a criança 
sentirá motivada a questioná-las reverberando sentidos para a sua história de vida. Quando a criança consegue por meio 
de um conto retomar a sua cultura e a sua história então ele está sendo protagonista de sua identidade.
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RESUMO 

Com o objetivo de analisar a influência do ouvir contar histórias no aprimoramento da capacidade de argumentação das 
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com esta pesquisa procurou-se identificar como se dá a relação da 
criança com o universo literário, quando mostrado de forma lúdica e prazerosa. Para tanto, focou-se na busca do panora-
ma histórico da arte narrativa e sua contribuição na transmissão da cultura, o surgimento da literatura infantil somado a 
intencionalidade dos contos clássicos que culminaram na formação de conceitos de valores e atitudes a fim de compreen-
der a importância destes para reforçar vínculos familiares, a construção de pontos de vistas por meio do diálogo e troca 
de conhecimentos passados de geração em geração. Propõe-se verificar se, por meio do ato de ouvir contar histórias, há 
o resgate da cultura, do convívio social e a construção de conceitos que levem ao desenvolvimento da argumentação. 
Palavras-chave: Ouvir histórias; Internalização; Literatura; Cultura; Argumentação.

INTRODUÇÃO

Na atual sociedade global, impactada pela evolução tecnológica, a velocidade do desenvolvimento e a utilização das 
novas mídias crescem vertiginosamente. Com isso, a comunicação interpessoal tem se limitado cada vez mais à esfera 
virtual. Até mesmo as tradicionais reuniões familiares estão suprimidas pelo ritmo frenético da vida pós-moderna, o que 
pode inibir de forma significativa nossa capacidade de argumentação.
Em específico nas sociedades como a brasileira, onde vivemos um longo período de regime ditatorial que reprimia violen-
tamente nossa voz e minava nossa força de argumentação, o fato de que todo homem é livre para expressar suas ideias 
ainda é visto com certa inadaptação.
Entretanto, a habilidade de expor de forma inteligível, objetiva e convincente os argumentos que nos conduzem a adotar 
um determinado ponto de vista, nos é exigida em diferentes momentos de nossas vidas e nos mais diversos contextos 
sociais.
Na escola, por exemplo, é de consenso entre os professores que um dos maiores desafios da educação contemporânea 
é a construção de um ensino significativo, que esteja conectado ao contexto real da vida do estudante. Tal construção 
pressupõe um diálogo aberto na sala de aula, a fim de que o estudante tenha um espaço para expor suas dificuldades, 
ansiedades e sugestões. Ao mesmo tempo, espera que ele consiga fazê-lo de forma clara e compreensível.
Ainda se referindo à escola, entre suas principais atribuições e potencialidades está a de mediadora cultural, que possibili-
ta a socialização e a interação de seus alunos. Está interação dependerá da capacidade que cada um desenvolveu para 
exteriorizar suas ideias, conceitos, experiências e opiniões. 
 Já no campo da história política de nosso país, vivemos atualmente uma democracia que tem como princípio fundamental 
a ideia de que a soberana vontade popular é que deve decidir os rumos da nação. Contudo, a imensa maioria do povo 
brasileiro encontra-se excluída dos processos decisórios, quiçá “alienada”. Para que tal realidade se reverta, é necessário 
que a escola auxilie seus estudantes a desenvolverem ferramentas intelectuais capazes de os auxiliarem no debate filosó-
fico, que legitima a democracia e os levem a uma participação social mais ativa e transformadora. Que por meio do diálogo 
seja estimulado o senso crítico e a reflexão embasada em pesquisa, troca de informações, compreensão e expressão, 
para que os estudantes sejam capazes de integrar-se e promover a ação em prol da cidadania.
Comprovar a validade de recursos que hipoteticamente promovam uma evolução na capacidade de argumentação dos 
indivíduos é o principal objetivo desta pesquisa. Como vimos tal habilidade é imprescindível tanto para a busca de uma 
integração e socialização mais satisfatória das crianças em idade escolar, quanto por um aprendizado mais significativo e 
também por uma sociedade verdadeiramente democrática.
Antes de adentrar diretamente no cerne da questão que se propõe a discutir: “O Ouvir contar histórias e suas relações 
com o desenvolvimento da argumentação”, faz-se necessário situar o leitor em relação ao histórico da arte narrativa: seu 
surgimento, suas origens, interações com o contexto histórico, político e social, suas funções e temáticas abordadas em 
cada período da história da humanidade. 
Esse breve panorama histórico, além de situar sobre o tema a ser discorrido, possibilita o entendimento de como se 
constituiu a atual posição da narrativa na literatura e seu papel na educação. 

Baseado no estudo de Vygotsky a respeito do processo de construção do conceito de infância buscou-se comprovar a 
eficácia da Contação de Histórias como um instrumento facilitador neste processo, tendo em vista a atual conjuntura 
social global que exige cada vez mais a comunicação interpessoal de forma clara, objetiva e convincente. Segundo Vygot-
sky, a palavra é um processo vivo e um microcosmo do pensamento. Com base na centralidade do diálogo na ação peda-
gógica, se propõe analisar como os e as estudantes comunicam o que pensam e compreendem o que ouvem. Desta 
forma, entende-se que todo processo educacional que vise, entre outros, assegurar a inserção social satisfatória de seus 
alunos e alunas, deve estar atento ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possibilite ao indivíduo, ampliação 
de seu repertório linguístico e a expressão de seus argumentos, fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, 
opinião e modos de pensar e agir.
Em relação à aprendizagem comunicativa é comum entre os educadores o apontamento dos benefícios dos projetos de 
Contação de Histórias nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Daí a necessidade imprescindível de esclarecer se há 
uma intencionalidade educativa coesa, fundamentando tais ações. Ou seja, analisando o fazer pedagógico, procurou-se 
compreender se o educador adepto a esta prática tem consciência de como a literatura contada na escola, bem como a 
escolha de seus títulos, pode interferir no processo de ensino aprendizagem dos objetos de estudo das diversas áreas do 
conhecimento e no desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais fundamentais (abstração, competição, solidarieda-
de...) e a partir de tal ciência buscar conceituar e avaliar as ações educativas engajadas nestes princípios, caracterizando 
o hábito de contar histórias nas escolas.
Com está análise, objetiva-se:
• Pesquisar e analisar o papel da literatura no desenvolvimento da capacidade de argumentação da criança; 
• Analisar o processo de receptividade e interiorização por parte da criança em relação aos valores trabalhados 
por meio da literatura;
• Estabelecer relações entre o hábito de ouvir contar histórias e o desenvolvimento da expressão verbal na 
argumentação.

a) DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL SEGUNDO VYGOTSKY
A presente pesquisa tem como referencial teórico a obra “Pensamento e Linguagem” de Liev Semiónovitch Vygotsky 
(2005), que concebe o desenvolvimento intelectual como também sendo uma teoria da educação. Sua obra foi proibida 
na União Soviética por se tratar de um período de batalha pela “conscientização”, de um lado behaviorista, do outro, a 
abordagem subjetiva dos fenômenos mentais. No início de sua carreira de psicólogo, Vygotsky escreveu: 
Na medida em que ignora o problema da consciência, a psicologia impede o seu próprio acesso à investigação de proble-
mas complicados de comportamento humano, e a exclusão da consciência da esfera psicológica científica tem como 
principal objetivo consequência e preservação de todo o dualismo e espiritualidade da psicologia subjetiva anterior (2005, 
p. VIII)
Assim, sob a perspectiva ideológica marxista Vygotsky tornou-se conhecido como o homem que percebeu a determinação 
histórica da consciência e do intelecto humanos. Seus estudos apontam para uma análise da relação com o meio externo 
e a interiorização do mesmo para a formulação do pensamento. Porém, essa interiorização do diálogo exterior feito por 
meio da linguagem que exercerá influência sobre o fluxo do pensamento, não ocorre de maneira isolada.
Para ilustrar os estudos de um dos mais complexos problemas da psicologia – a inter-relação entre o pensamento e a 
linguagem – o autor apresenta neste livro uma estrutura complexa e multifacetada, porém todas as suas partes voltam-se 
para uma tarefa central que é a análise da relação entre o pensamento e a palavra falada. O exame dos resultados das 
investigações anteriores sobre o pensamento e linguagem mostrará que, desde a antiguidade até hoje, todas as teorias 
oscilam entre identificação ou fusão, do pensamento e da fala, por um lado e por outro, sua disjunção ou segregação 
igualmente absolutas.
Vygotsky afirma que o erro está nos métodos de análise adotados pelos pesquisadores, pois para uma abordagem bem 
sucedida do problema das relações entre pensamento e linguagem, deve-se antes de tudo perguntar qual método de 
análise apresenta maior probabilidade de assegurar uma solução. Para tanto, apresenta dois métodos de análise essen-
cialmente diferentes e possíveis no estudo das estruturas psicológicas. O primeiro método analisa todos os psicológicos 
complexos em elementos componentes. Assim, pode-se compará-lo a análise química da água: oxigênio e hidrogênio. 
Porém se analisar a água pelos seus componentes separadamente e perguntar por que ela apaga o fogo, descobrirá com 
surpresa que o hidrogênio queima e o oxigênio alimenta o fogo. Essas descobertas não o ajudarão muito a solucionar o 
problema. O mesmo acontece ao estudar o pensamento verbal em seus componentes isoladamente: pensamento e 
palavra, o qual perderá o seu sentido ao tentar descobrir a interação mecânica dos dois e por ignorar a natureza unitária 
do processo em estudo.
Em contrapartida, outro método de análise conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido, o 
chamado análise em unidades, daí a explicação para o exemplo da água e o comportamento de suas moléculas no todo. 
Desse modo, a unidade do pensamento verbal encontra-se no aspecto intrínseco da palavra: no significado da palavra. 
[...] “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal” (2005, p. 5). Uma palavra traz 
consigo a representação de um objeto ou uma classe de objetos que permite a generalização. A generalização é um ato 
verbal do pensamento. Portanto o significado da palavra é pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do 
pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio e não reflete o pensamento verbal. Então o método utilizado 
é de análise semântica em que pensamento e fala estão inter-relacionados.
Considerando outro aspecto do objeto de estudo, a comunicação, na ausência de um sistema de signos linguísticos ou 
não, sem alguma expressão mediadora, torna a comunicação limitada. A verdadeira comunicação requer significado, ou 
seja, generalização, tanto quanto signos. De acordo com Edward Sapir a experiência do indivíduo encontra-se apenas em 
sua consciência. Para se tornar comunicável deve ser incluída numa determinada categoria considerada pela sociedade 
humana como unidade. A comunicação humana pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio avançado 
do desenvolvimento do significado da palavra.
A análise em unidades também permite o estudo da influência do pensamento sobre o afeto e a volição. Mostra que cada 
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento da realidade ao qual se refere, permitindo assim 
uma trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa tomada por seus pensamentos e o caminho inverso 

a partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 
Nesse sentido, a concepção de Vygotsky contrapõe a de Piaget, uma vez que para aquele, o desenvolvimento do pensa-
mento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. Destaca que a fala mais primitiva da crian-
ça já é essencialmente social. A princípio, global e multifacial e posteriormente divide-se em fala egocêntrica e comunicati-
va.
Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que 
permite a constituição de conhecimentos e da própria consciência.
Ao analisar os fenômenos de linguagem e pensamento, busca compreendê-los dentro do processo sócio histórico como 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. No processo de internalização é 
fundamental a interferência do outro – a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores – para que os 
conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações. 
Conclui que o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, por 
nossos interesses e emoções e afirma que para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras, é 
preciso compreender o seu pensamento.
b) A ARTE NARRATIVA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

É impossível identificar com exatidão o período histórico e com qual finalidade surge o hábito de se contar histórias. O que 
se pode afirmar, é que tal advento antecede a tradição escrita, pois a capacidade de comunicação sempre foi um pressu-
posto e o diferencial da natureza humana.
Na Antiguidade, uma figura bastante marcante na vida social das tribos era a do contador de histórias que segundo a 
autora Cléo Bussato (2011) recebeu vários nomes: o rapsodo para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os 
celtas; ou simplesmente o contador de história, o “portador da voz poética”. Sujeito muito respeitado e o principal organiza-
dor das ações na tribo:
Era um sujeito que se valia da narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos fundacionais 
das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o 
divulgava por meio da arte. Sua forma de expressão, a voz manifestada por meio de um corpo receptivo e maleável. 
(Busatto, 2011, p.18)
Além disso, os gritos, por exemplo, eram considerados os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as 
técnicas e as tradições de geração para geração. (<https://www.geledes.org.br/griots-os-contadores-de-histo-
rias-da-africa-antiga/> Acesso em 21 set. 2019). Especula-se que um dos mais tradicionais eventos sociais desse período, 
constituía-se da reunião de todos os integrantes do clã ao redor de grandiosas fogueiras, onde os guerreiros e caçadores 
falavam de suas maravilhosas batalhas, caçadas e aventuras.
Desta maneira podemos compreender a narrativa primordial como ferramenta fundamental de uma forma primitiva de 
educação, que por não ser delegada especificamente a ninguém e por não se orientar em qualquer base teórica, hoje 
denominamos difusa. Percebe-se que a arte narrativa era utilizada como ferramenta de transmissão de cultura, mesmo 
antes da sistematização da educação.
Durante o momento histórico que denominamos idade média, que abrange o período de mil anos que vai do século V ao 
XV d.C., duas são as fontes da literatura narrativa: uma popular cuja temática reafirmava “os problemas da vida cotidiana, 
os valores de comportamento ético social ou as lições advindas da sabedoria prática” (Coelho, 1991, p.30), e outra cultura 
que realçava um idealismo extremo, utopista, traçando um mundo com características próprias divorciado da realidade 
(Coelho, 1991).
Segundo os estudiosos é neste espaço de tempo, mais especificamente entre os séculos IX e X, que passa a circular em 
terras europeias, a literatura popular da qual se originaria a literatura folclórico-infantil que hoje conhecemos (Coelho, 
1991).
Como sabemos, foi durante a idade média que o cristianismo, em especial o catolicismo, ao se alastrar pelo ocidente viveu 
o apogeu. O mundo que na Antiguidade clássica passara a buscar incessantemente o domínio da racionalidade humana, 
agora retorna as questões que transcendem a razão, entregando-se, ao simbolismo religioso (Coelho,1991).
Além deste caráter religioso marcante, a literatura medieval também se caracteriza pela violência dos contos maravilho-
sos(Coelho,1991).
Tais contos transportavam para literatura o clima de guerra que se vivia na Europa, pois com a queda do império Romano 
deixa um grande vácuo a ser ocupado, e os povos conhecidos como bárbaros, atacam os Estados mais fortes e organiza-
dos, promovendo carnificinas até então sem precedentes na historia da humanidade. É a figura dos grandes lideres 
destas investidas e inspiram a criação dos terríveis monstros dos contos infantis.
Somente no final do século XVII que surgem na França, as primeiras produções literárias voltadas especificamente para 
as crianças. Tal evento está intimamente ligado à construção do conceito de infância como hoje o conhecemos, ou seja, 
foi aproximadamente neste período que as sociedades começaram a deixar de ver a criança como “adulto em miniatura”, 
e passaram a perceber que a fase inicial da vida de um ser humano é um momento especial, diferenciado e cheio de pecu-
liaridades, que merece ser encarado como tal. (Zilberman, 2003).
Esta nova concepção de infância deriva principalmente da “constituição do modelo familiar burguês que visando maior 
privacidade em seus negócios internos sai de uma relação ampla de parentesco, para um núcleo unicelular” (Zilberman, 
2003, p.15).
Além disso, também contribuiu para formulação deste novo paradigma, uma posterior evolução das ciências do comporta-
mento humano a partir das quais as considerações sobre o infante deixaram de ser puramente filosóficas e ganharam 
embasamento da psicologia.
Ao se admitir a natureza especial dos processos cognitivos da criança, os educadores passam a utilizar a literatura infantil 
como recurso pedagógico (Zilberman, 2003), que valoriza o lúdico e a fantasia, elementos fundamentais do pensamento 
infantil, e, portanto pode cativar e atingir a criança de forma mais eficiente.
Os primeiros livros da literatura infantil, escritos por autores como: La Fonteine, Charles Perrault, Fénelon entre outros, 
são em sua maioria adaptações “de textos da Antiguidade clássica ou de narrativas que viviam oralmente entre o povo” 
(Coelho, 1991, p.75).

Ao contrário do que pensam muitos, essas produções vão muito além do “puro entretenimento sem importância” (Coelho, 
1991, p.76), pois traz em suas personagens, alegorias, enredos etc. uma latente intencionalidade didática. (Coelho, 1991).
Sabemos que a eclosão do renascimento traz consigo o desequilíbrio das estruturas sociais e políticas vigentes. E é na 
França do século XVII (berço da literatura infantil) que primeiro se busca uma reordenação da vida em geral, tendo como 
principal aliada nesta empreitada à razão humana, que passa a ser endeusada, e tida como único meio pelo qual os 
homens chegarão ao conhecimento da “verdade, da beleza e do bom” (Coelho, 1991, p.76).
Este racionalismo extremo é fruto da corrente filosófica humanista, cuja influência determinou duas das principais caracte-
rísticas da arte clássica: “ênfase na grandeza do homem e a obediência ao modelo dos antigos” (Coelho, 1991, p.76).
Duas são as grandes forças, que sempre se opuseram ao racionalismo na literatura: as do preciosismo e as do realismo 
libertino. (Coelho, 1991).
Essas duas correntes foram responsáveis pela produção de uma prosa narrativa exuberante e fantasiosa, cuja temática 
não apresenta “nenhum “espírito de ordem”, nenhuma “objetividade”, nenhum “racionalismo” organizador”. (Coelho, 1991, 
p.77). 
Pelo contrário expressa uma nítida tendência ao caos, e a crítica à vida cotidiana na corte, se contrapondo definitivamente 
ao pensamento clássico, e ao “racionalismo e equilíbrio buscado pela estética clássica” (Coelho, 1991, p.77). 
Nesta perspectiva, as narrativas passam a contribuir para a construção de conceitos e pontos de vistas individuais sobre 
os fatos e acontecimentos sociais promovendo o aprimoramento da capacidade de argumentação daqueles que tinham a 
oportunidade e contato com o universo literário.
c) DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA INFÂNCIA ÀS INTENCIONALIDADES DAS CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS NOS 
DIAS ATUAIS
Levando-se em consideração o fato de que uma mesma palavra pode ser conceituada de diversas maneiras, nas mais 
diferentes situações, de acordo com as experiências pessoais de quem a utiliza, conclui-se que para a concretização de 
um ato comunicativo por meio do código verbal, é necessário que os participantes de tal ato possuam um extenso repertó-
rio de conceitos.

[...] “um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental: é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só 
podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já estiver atingido o nível necessário. Em 
qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato de generalização” (Vygotsky, 2005, p. 104)

Desta maneira a formulação e aquisição de conceitos assumem um papel fundamental na interação do indivíduo com seu 
meio social. Como a criança desenvolve conceitos? É possível que um adulto transmita diretamente um conceito a uma 
criança? Os educadores podem facilitar o processo de desenvolvimento de conceitos? A contação de histórias pode ser 
utilizada como ferramenta neste processo e, por meio do ouvir contar histórias, ampliar a capacidade de argumentação 
do indivíduo?
Para essas respostas para estas indagações, faz-se necessário que especificar o tipo de conceito a ser abordado. Tratam-
-se dos conceitos utilizados na instrução das crianças nos saberes escolares, ou seja, nos conhecimentos produzidos e 
organizados de forma sistemática pela humanidade ao longo de sua história, pois o objetivo é estudar o desenvolvimento 
da argumentação pautada pela lógica e pela racionalidade, e não pelo senso comum.
No livro Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 2005), o autor inicia um debate sobre o desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância, apresentando uma das correntes teóricas da psicologia infantil, que se ocupa em compreender tal 
processo. Segundo esta teoria, os conceitos são perfeitamente transmissíveis e as crianças os absorvem prontos, sem 
submetê-los a nenhuma decodificação e ressignificação subjetiva, simplesmente decorando-os em um processo de 
compreensão e assimilação.
É nítida a discordância de Vygotsky em relação às afirmações desta corrente teórica, pois para ele o processo de forma-
ção de conceitos é extremamente complexo, e depende do desenvolvimento mental da criança, apresentando-se como 
algo intransmissível e impossível de ser desenvolvido por meio de treinamento. Além disso, Vygotsky relaciona a atenção 
deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar, como funções intelectuais necessárias 
para a formação de conceitos, e aponta a aprendizagem inicial como incapaz de fornecer os subsídios ao domínio desses 
processos psicológicos.
É claro que a literatura infantil não trabalha conceitos tão complexos, e que apenas a contação de histórias não fornece 
os subsídios necessários à formulação destes, mas pode servir de base para aproximação de conceitos mais elaborados.
Nos últimos anos tem sido notório entre aqueles que estão envolvidos no cotidiano escolar do Ensino Fundamental I, o 
aumento substancial das atividades ligadas às praticas de leitura ou ao contar histórias. 
Tal aumento é encarado como positivo pela maioria da comunidade educacional, que justifica sua posição alegando que 
tais atividades são benéficas a construção do gosto pela leitura, favoráveis ao processo de letramento que por meio dos 
estudos da psicogênese da língua escrita vem ampliando o conceito de alfabetização, para além da capacidade de codifi-
cação e decodificação do idioma materno.
Além do aspecto teórico presente no discurso dos educadores, a realidade da popularização das atividades literárias 
incluindo a contação, pode ser justificada pelo aspecto prático centrado na exploração do gosto infantil pelo lúdico, pelo 
fantástico e fecundo terreno do imaginário humano, tais características da cognação do infante passaram a ser mais bem 
aproveitadas pela escola.
Como sabemos o discurso dos educadores adeptos a prática do contar histórias está carregada de embasamento teórico, 
no qual o professor se apoia para defender uma abordagem proposital desta prática com intuitos educativos. Tal intenção 
vem agregar a prática, quase extinta nos dias de hoje, do contar história no âmbito familiar e social, fora do ambiente 
escolar, que apesar de não conter intencionalidades pedagógicas, está intimamente ligado ao prazer de ouvir e ao desen-
volvimento de um repertório literário, cuja  posse insere o indivíduo num determinado círculo cultural e social diferenciado.
É evidente que toda prática a qual se emprega o título de pedagógica caracteriza-se por conter critérios metodológicos e 
estratégias de ensino bem definidos. Sendo assim, a atividade escolar de contação de história deve contextualizar e 
ampliar os conhecimentos que o aluno traz do meio em que vive. Para isso, o educador deve buscar formas estratégicas 

e eficazes de transformar o contexto, o enredo, as personagens e a história em si, em ferramentas facilitadoras para um 
aprendizado significativo para o educando, a fim de contemplar os desafios dos dias atuais.
A linguagem oral, à medida que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação 
de trabalhos, torna-se comum em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com fluên-
cia em situações públicas. Por isso o professor tem o papel fundamental de apresentar a seus alunos as várias formas da 
expressão da língua, principalmente a prática da repetição das histórias que lhes são contadas, contribuindo para além 
de seu enriquecimento verbal, ao desenvolvimento oral e sua expressão desinibida ao tratar de algum tipo de apresenta-
ção. Não deveria ser assim. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza) quanto para 
quem a recebe (compreensão). Com isso, é essencial que o professor utilize de variadas estratégias que possibilitem o 
diálogo, a troca de informações e a livre expressão para que haja a construção de referências uteis a formulação de 
conceitos e consequentemente a elaboração de pontos de vista e argumentos a cerca de determinados assuntos.
Neste aspecto, Paulo Freire traz a importância da dialogicidade: essência da Educação como Prática da Liberdade 
(Freire, 1987), possibilitando compreender o cerne de sua obra, entendendo a educação como prática da liberdade pelo 
diálogo, palavra, tema gerador, codificação e descodificação, e consequentemente a visão de homem como eterno apren-
dente. Pautada nesta reflexão, faz-se necessário revisitar as intencionalidades inerentes às práticas educativas de nossas 
escolas, a fim de entender se estas levam a “massificação dos homens” ou a possibilidade de problematização diante das 
suas efetivas intervenções para a construção de uma sociedade humanizadora e protagonista.
Freire alerta para a necessidade de “pronunciar o mundo” e revela o diálogo como fenômeno humano, onde a palavra nos 
leva a duas dimensões: a ação e reflexão. Contudo, quando essa ação é sacrificada, a palavra torna-se palavreria. 
Quando a reflexão é sacrificada, a palavra torna-se ativismo. A existência humana não pode ser silenciosa, tampouco 
nutrida de falsas palavras. Freire (2005, p. 90) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão”. 
Para Freire a Educação Libertadora tem como essência a dialogicidade, baseada no diálogo e este na palavra, de modo 
a pronunciar o mundo. Mas anterior a esta ação, vem à necessidade do profundo amor ao mundo e aos homens. Assim, 
é possível entender o diálogo como encontro com o outro, não de depositar, trocar ou impor ideias, mas de ganhar signifi-
cado, de completude, de problematizar a realidade para transformá-la. Para isso é preciso ter fé no homem, acreditar, e 
concebê-lo como ser inacabado, em constante busca do “ser mais”.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises presentes nessa pesquisa apontam para a importância de tornar significativos os conceitos e valores transmi-
tidos socialmente e que são concomitantes no âmbito escolar de forma a questionar a própria realidade. Para tanto, o 
hábito do diálogo e a liberdade de expressão não podem se dissolverem no tempo e no espaço. A fim de resgatar tais 
momentos que promovam, acima de tudo, discussão e debate, a contação de história tem muito a contribuir.
É também por meio dela que os educandos terão a oportunidade de internalizar conceitos que pareçam ser distantes do 
seu entendimento, para que associados ao repertório que possuem possam ampliar e concretizar o seu conhecimento e 
a partir daí elaborar pontos de vistas e discorrer através da linguagem, a sua opinião, tal como estudado por Vygotsky. 
Conclui-se que os círculos de contação de história são ferramentas eficientes para o aprimoramento da capacidade de 
argumentação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, influenciando no seu desenvolvimento intelectual e 
na sua formação, trazendo através do lúdico e o prazer pela leitura e o gosto pelas histórias. Ouvindo histórias a criança 
sentirá motivada a questioná-las reverberando sentidos para a sua história de vida. Quando a criança consegue por meio 
de um conto retomar a sua cultura e a sua história então ele está sendo protagonista de sua identidade.
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