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RESUMO 

 

A presente pesquisa, trata sobre um estudo qualitativo e bibliográfico, desenvolvida com base 

em observações realizadas no decorrer das aulas e atividades teóricas/práticas vivenciadas na 

disciplina optativa EDU925 Formação de Contadores de Histórias: Conta Comigo! Estas 

observações foram situadas na performance da Mostra Performática “Histórias da Terra do 

Sol” e ainda no Estágio Obrigatório o qual fiz uso de atividades sugeridas pela disciplina. O 

trabalho monográfico, sustenta se em uma abordagem teórico/reflexiva acerca da importância 

da contação de história, bem como para a preservação de nossa herança sociocultural por 

meio dos tempos, foi tratado ainda da sua relevância na sala de aula. A contação de histórias 

vem perdendo espaço diante do avanço tecno-científico, contudo destaca-se que mesmo em 

meio a tantos aparatos tecnológicos, a contação de histórias,  essa arte milenar é mantida para 

e por pessoas que se dedicam a aprenderem modos de narrar que prendam a atenção do seu 

ouvinte e o encante.  

 

 

Palavras-chave- Contação de Histórias; Memórias; Prática Pedagógica 



 

RESUMEN 

 

La presente investigación, trata sobre un estudio cualitativo y bibliográfico, desarrollado con 

base en observaciones hechas durante las clases y actividades teóricas / prácticas vividas en la 

disciplina opcional EDU925 Capacitación de narradores: ¡Cuenta conmigo! Estas 

observaciones fueron situadas en la performance del espectáculo escénico “Histórias da Terra 

do Sol” y también en la Practica Obligatoria, a cuál hizo uso de las actividades sugeridas en la 

disciplina. El trabajo monográfico, se sustenta en un abordaje teórico/ reflexivo acerca de la 

importancia de narración de cuentos, bien como para preservación de nuestra herencia 

sociocultural por medios dos tiempos, fue tratado aun de su relevancia en aula. La narración 

de cuentos ven perdiendo espacio delante lo avance tecno-científico, todavía se destaca que 

mismo en medio a tantos aparatos tecnológicos, la narración de cuentos, esa arte milenaria es 

mantenida para y por personas que se dedican a aprender modos de narración que prendan la 

atención de su oyente e lo encante. 
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1 INTRODUÇÃO  

Desde o começo da humanidade quando o homem aprendeu a falar contar histórias foi 

a uma das formas utilizadas para repassar os conhecimentos para as futuras gerações. Quem 

hoje vê tantos apetrechos tecnológicos nem de longe conseguem pensar como era viver nessa 

época, porém chegamos a conhece-la através das tradições orais.  

O homem foi evoluindo, a escrita foi inventada, e assim seguiram-se inúmeras outras 

invenções que nos conduziram à era atual altamente informatizada aonde o homem a cada dia 

vem sendo substituíos por máquinas ou equipamentos, aliás infelizmente o homem tem 

trocado conversas em encontros de amigos pelas conversas em redes sociais. 

 É inegável que a o avanço tecnológico e científico facilitaram e muito nossas vidas 

mas em conta partida em nome das facilidades vamos perdendo coisas mais importantes e 

interessantes. Dentre essas coisas que vão se perdendo com o tempo e que são de suma 

importância para nós seres humanos é o hábito milenar de se contar e ouvir histórias 

(principalmente dos mais velhos), uma arte que atravessou o tempo, tornou possível que 

obtivéssemos conhecimentos do passado mais que hoje anda esquecido pela maioria das 

pessoas. 

Quem tem mais de quarenta anos lembram-se com saudades de quando  na sua 

infância a família se reunia em um dos cômodos da casa ou em volta de uma fogueira para 

ouvir as histórias reais e fantásticas que tanto encantavam, divertiam, as vezes faziam medo e 

que na sua maioria serviam para transmitir conhecimentos através dos tempo, conhecimentos 

esses que ajudaram em muito compor a história escrita da humanidade. 

As histórias ainda, podem ser usadas como apoio nas mais diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo na didático/pedagógica, se antes, elas eram mais usadas meramente  

para esteirar os laços entre amigos, netos, pais e filhos hoje além disso as histórias podem ser 

usadas nas aulas tornado as mais estimulantes e ajudando no vínculo afetivo entre professor e 

aluno, descontruindo a visão que o professor é aquele que ensina e o aluno o que aprende. 

Porém, mesmo diante de tamanha relevância a contação de histórias atualmente tem-se 

reduzido aos que o fazem artisticamente, ou por ofício da profissão, ofício que aliás tem 

exigido uma preparação por parte de quem o exerce. 

Anos após adentrar à faculdade uma amiga apresentou-me a disciplina EDU925 

Formação de Contadores de Histórias: Conta Comigo! que imediatamente levou-me a 
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recordar como eram alguns das histórias que os mais velhos da minha família contavam 

quando eu era criança. 

 Sem muitas pretensões matriculei-me para cursá-la e confesso que a cada dia estava 

diante de uma descoberta surpreendente durante as aulas, pois no decorrer das mesmas e das 

realizações das atividades ia me descobrindo e redescobrindo entre memórias, lembranças e 

muitas, muitas saudades. 

 Assim, com base nos estudos acerca da arte de contar histórias percebi a importância 

do conhecimento acerca deste tema, tanto para o enriquecimento profissional quanto para o 

pessoal e levando em conta todo o aprendizado adquirido na disciplina EDU-925 Formação 

de Contadores de Histórias: Conta Comigo! Desenvolvi esse trabalho intitulado: “A ARTE 

DE CONTAR HISTÓRIAS: Uma Experiência para a Vida” 

Por meio de pesquisas desenvolvo um estudo a respeito da minha memória enquanto 

ouvinte, estudante e contadora de história pois como professora sei da importância das 

histórias e quando bem usadas em sala de aula, pois elas contribuem para o desenvolvimento 

crítico e social do aluno.  

Um professor contador de histórias pode estar ensinando e aprendendo junto com seus 

alunos, afinal, o professor não está tão distante do contador de histórias, pois os dois 

trabalham com pessoas e sua ferramenta de trabalho é a palavra, (SANTOS, 2013, p.117), diz 

que: “...professor e contador de histórias desenvolvem seu ofício de gente para gente, com 

gente – as pessoas com quem necessariamente têm de interagir para fazer circular 

informações e saberes, produzir conhecimentos e constituir valores”.  

Sabendo da importância que o professor e o contador de histórias têm na sociedade, o 

principal objetivo dessa pesquisa é estabelecer relações/conexões diretas acerca de minha 

vivência pessoal com a arte de contar histórias com minha vida acadêmica, pessoal e 

profissional.  

A metodologia concentra-se em descrever minha vivência pessoal como participante 

da disciplina contação de histórias e do observatório de contação de histórias, por meio de 

uma autobiografia busca analisar tal vivência afim de problematizar as metodologias de 

ensino aprendidas durante a graduação sendo possível traçar possibilidades de aplicação da 

contação de histórias na atuação profissional para além dos muros da escola.  

 Assim apresento aqui um trabalho minuciosamente construído sob a égide de 

memórias pessoais atrelada a teorias que sustentam esse estudo. Apresento didaticamente 

como esta estruturada a monografia, primeiro capítulo a introdução faz um resumo do que vai 

ser abordado nos demais capítulos, no segundo capítulo trata dos fundamentos teóricos sobre 
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a contação de histórias, divisão e definição de alguns estudiosos sobre a arte de contar 

histórias, como ela vem sendo modificada através do tempo com todo o avanço tecnológico e 

como pode ser usada na sala de aula pelos professores contadores de histórias. E o terceiro 

capitulo apresento a autobiografia atrelada a memória de ouvinte e contadora de histórias e 

por último a conclusão sobre o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 As mudanças são inerentes ao ser humano, vivemos em constantes transformações e 

através delas vamos desenvolvendo por meio do conhecimento, que por sua vez é primordial 

para nossa vida. É por meio do conhecimento que o ser humano poderá ser educado 

interagindo no processo de ensino/aprendizagem seja ele, escolar ou não.  

 São inúmeras as maneiras pelas quais adquirimos novos conhecimentos, pois o 

conhecimento não é único e a abarca várias formas, podendo ser: empírico,  científico ou 

conhecimento de mundo, sua busca também envolve uma gama de métodos e modelos que 

fornecem formas diferentes para sua aquisição que pode ser por meio de estudos ou pesquisas, 

experiências práticas ou teóricas, por experimentação científica ou pela interação social. 

 Porém há que se ressaltar que a tradição oral foi uma das primeiras formas de 

transmissão de conhecimentos utilizadas pelo ser humano no decorrer da história e a arte de 

contar histórias está dentro dessa oralidade. 

A arte de contação de histórias surgiu bem antes da escrita e pode ser desenvolvida por 

qualquer pessoa que goste das narrativas e tenha voz e memória. Com elas as tradições são 

passadas de geração para geração por meio da oralidade, MATOS, (2005, p.05, apud PAULO 

ZUMTHOR, 1985, p.4) destaca que a finalidade básica para trais tradições é manter a 

continuidade de uma experiência coletiva. O ato de contar histórias é uma das práticas mais 

remotas, pois desde que o ser humano aprendeu o mecanismo da fala as histórias são usadas 

como ferramenta de união, confraternização e troca de saberes. MOTA, (2017) descreve bem 

contação de histórias como um ato universal e particular:  

 

[...] a arte de contar histórias é apropriada por cada cultura a qual pertence. 

Contudo, é, ao mesmo tempo, universal e particular. É universal porque sua 

origem está na tradição oral que sustenta a existência de todos os povos e é 

particular porque toma a coloração da linguagem e modos de expressá-la de 

cada cultura. E, assim, apesar da multiplicidade de modos de contar e da 

infinidade de possibilidades textuais e performáticas, tal arte segue sua 

missão na transmissão de valores universais.  (MOTA, 2017, p. 35) 

 

Assim, do particular para o universal   a arte de contação de história persiste até os 

dias atuais com a mesma finalidade, porém com muitas e novas roupagens. 

Busatto (2006) divide a arte de contar histórias em três fundamentos: imagem, ritmos e 

intenções e os mesmos servem como base de sustentação da narração oral.  A imagem é vista 

como o imaginário, o contador cria as imagens verbais do texto lido e as transforma para os 

ouvintes usando também imagens sonoras como imitar uma campainha e pôr fim a corporal 
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onde o corpo do contador toma formas e através delas os ouvintes imaginam o que está sendo 

contado. As imagens feitas pelo narrador seguem para imaginário do ouvinte e lhe provocar 

sensações e sentimentos.  

 

[...]contar histórias pode ser um fermento para o imaginário. Elas nascem no 

coração e, poeticamente circulando, se espalham por todos os sentidos, 

devaneando, gritando e até chegar no imaginário. O coração é um grande 

aliado da imaginação nesse processo de produção de imagens significativas. 

Com o coração, a gente sente e vê com os olhos internos as imagens que nos 

fazem bem. (BUSATTO, 2006, p.58) 

 

Mais adiante, na mesma obra Busatto, fala a respeito da imagem para manterem aceso 

o interesse do ouvinte. “Enquanto os povos de cultura oral se valem das imagens como fator 

de memorização, considero a possibilidade essas mesmas imagens manter aceso o interesse do 

ouvinte, pois colaboram para a formação de um quadro imagético” (BUSATTO, 2006, p.59). 

Já o ritmo está no tempo e na forma que o contador usa para transmitir a história se 

utiliza de pausas, silencio ou sons. “O ritmo do contador revela a sua condição reflexiva e a 

capacidade de conter os significados do conto. Seu corpo pausa com o sentido do narrador, 

pois ritmo e sentido, marcando uma batida harmônica, nu galopar preciso, pontuado por sons 

e silencio” (BUSATTO, 2006, p.73).  

E por último, mas não menos importante Busatto (2016), traz a intenção que faz o 

narrador pesar sobre o que ele quer com o conto, o que significa para ele, e o que pode 

significar para o outro que está ouvindo. “A intenção, o que eu quero dizer com o conto, é 

mais que intelectualizar o que está sendo dito pelo texto ou pelo subtexto. Implica também 

aquilo que eu sinto enquanto narrador ao ser tocado pelo conto” (BUSATTO, 2006, p.74). 

  Por outro lado, Zarcate compara o conto com um ser humano pois ele é dividido em 

esqueleto, carne, roupas e alma, e cada parte tem sua função. 

 

O conto é como o ser humano: ele tem um esqueleto, carne, roupas, uma 

alma. O esqueleto, os ossos são a estrutura do conto. Se você a modifica, 

você quebra o conto. A carne não é a mesma coisa. A carne é a cultura. Uma 

chinesa não anda com uma africana. Esta diferença existe no conto. As 

roupas são as palavras que você utiliza. Mas, para vestir um conto, não se 

pode conter um erro cultural. Para contar um conto chinês, é preciso saber o 

que é a China. Você conta um conto indiano e você sente que na sua boca, e 

nas suas palavras, o saci. Mas o saci são milhares e você pode escolher. A 

fantasia do contador, sua arte está na maneira como ele vai vesti o conto. 

(MATOS, (caderno de texto, apud CATHERINE ZARCATE, 1996, 

p.9) 
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Segundo Zacate compreendemos que não tem como narrar uma história apenas 

decorando-a,  é preciso ir além, pesquisar sobre a cultura presente conhecê-la para depois 

saber retratar com segurança,  respeito e cuidado  necessários, a narração pode despertar o 

espírito criativo do ouvinte e o efeito de encantamento deve prevalecer durante toda a 

narração atraindo a criança ou o adulto a pensar sobre a história e levá-la junto consigo na 

memória. 

 

2.1 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO DECORRER DO TEMPO 

 

Vivemos em uma época de efervescência, a todo momento surgem inovações 

tecnológicas que inevitavelmente influenciam consideravelmente a vida de toda a 

humanidade, nos últimos tempo as tecnologias de comunicação vêm tendo um vertiginoso 

crescimento especialmente nas chamadas redes sociais criadas para nos comunicarmos uns 

com os outros. 

Depois da criação da internet, as empresas de tecnologia investem alto em hadware e 

software que buscam melhorar a comunicação entre internautas, blogueiros, vlogueiros e etc. 

Esse fato é justificável se pensarmos que a comunicação é essencial à nossa vida, pois 

nenhum homem consegue viver sem se comunicar, aliás, a linguagem é uma das principais 

características que nos diferencia dos demais animais, oral ou escrita ela prefigura o mais 

importante meio de comunicação da humanidade. 

  A linguagem surge exatamente da grande necessidade que o homem possuía de se 

comunicar com o outro, no decorrer da história da humanidade surgiram e foram inventados 

diversos meios de comunicação: a fala, os símbolos, os gestos, a escrita, os sinais, dentre 

outros.  

Assim a fala como um dos primeiros meios de comunicação humana foi sendo usada 

não só para isso como também para desenvolver a arte de contar e criar histórias reais e/ou 

fictícias, tais histórias iam sendo passadas de uma para o outro e foram muito úteis na 

transmissão de conhecimento de geração para geração.  

 

Antes da escrita, todo saber era transmitido oralmente. Deve-se a isto toda a 

importância dada à memória nas sociedades tradicionais, pois a memória era 

o único recurso para armazenar e transmitir o conhecimento às futuras 

gerações. O ato de contar histórias remete a este tempo em que o homem 

confiava na sua memória e nas suas experiências, resgatando qualidades tão 

necessárias ao desenvolvimento humano. (TETTAMANZY, TORRES,2008, 

p.02) 
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Portanto até o surgimento da linguagem  escrita,  a fala e a memória eram os únicos 

instrumentos para a construção e consolidação do conhecimento humano, rapidamente após a 

invenção da escrita a contação de histórias auxiliou o desenvolvimento dos conhecimento do 

passado da por meio da escrita dessas histórias como foram de suma importância para toda a 

humanidade, isso porque antes da escrita,  a língua falada  só servia como meio de 

comunicação quando os interlocutores estavam próximos um do outro e falavam a mesma 

língua, a escrita ao longo do tempo foi aos poucos criando uma   gama   (de ramificações) de  

comunicação entre os povos. 

 Assim, gradativamente as histórias orais passaram a serem  escritas ganhando novas 

características e ganhando espaço ao longo do tempo,  se por um lado a escrita das histórias 

trazia a vantagem de ser passada de geração para geração e poder ser mantida como tradição 

cultural, oral e também escrita por outro lado, exigia que as pessoas  aprendessem ler,  

escrever e interpretar para poderem contá-las e  criá-las. 

  Porém, o processo de alfabetização demorou séculos e séculos para chegar aos pobres 

e a maioria das pessoas que tinham acesso à escola eram das classes elitistas utilizá-la, a 

escrita de histórias reais ou fictícias ficou a cargo dos que detinham o conhecimento das 

letras, assim  foram surgindo grandes escritores mundo a fora (especialmente, entre os 

brancos que faziam parte da elite), porém aos que não conseguiam escrevê-las mantiveram a 

tradição oral como forma não só de divertir, assustar e ensinar como também de reproduzir 

nas gerações futuras os conhecimentos, tradições e maneiras de viver da sociedade na qual 

estavam inseridos como os negros, índios e os camponeses. 

 

Oralidade e escrita são atividades interativas e complementares no contexto 

das práticas sociais e culturais. Ambas têm características próprias, permitem 

a construção de textos coesos e a exposição do raciocínio formal e informal. 

Essas práticas são importantes para o mercado de trabalho, para a 

participação social e para o exercício efetivo da cidadania, sendo os alunos 

usuários competentes das linguagens oral e escrita, independentemente da 

situação e do contexto em que se encontrarem. (BILINOSKI, BERTUCCI, 

2013, p.05) 

 

Assim sendo, a contação de histórias orais ou escritas, atravessou o tempo mantendo 

sua importância, ganhando novas roupagens e características e nos atualmente a contação de 

histórias e contos possuem diversas finalidades podendo ser usada inclusive como uma 

ferramenta pedagógica indispensável para construção de uma sociedade letrada.  
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2.2 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA SALA DE AULA 

 

Contar histórias sempre foi uma forma de ensino usada para ensinar às futuras 

gerações, mais também para manifestar os anseios, sonhos, esperanças, denúncias, lutas e a 

visão de mundo dos autores que assim contavam ou transcreviam a história sociocultural da 

época em que viveram. Graças a esse fato a história da humanidade pode ser contada e mais 

tarde pode ser registrada por escrito. 

Assim sendo, a contação de histórias nasceu e permanece como uma importantíssima 

ferramenta para qualquer ser humano, pois assim por meio dessa prática torna-se possível 

repassarmos o que aprendemos e aprendermos sobre o que não vimos. 

Há que se ressaltar, porém, que o avanço tecno-científico passou a exigir bem mais 

atributos do contador de histórias, pois com o passar do tempo e a criação de tanta tecnologia 

que chamam à atenção a arte de contar histórias exige muito mais dos contadores que utilizam 

do palco para se apresentar estes contadores necessita dominar uma série de habilidades de 

corpo, voz, figurino, etc. 

Assim, contar histórias atualmente requer não só o conhecimento, mais, talento, 

dedicação e muito amor pelo que se faz, a contação de histórias pode ou não promover o 

encanto em seus ouvintes porque a produção desse encantamento está diretamente ligado ao 

contador. 

 A contação de histórias adentrou na escola como uma forma de encantar e divertir as 

crianças especialmente durante a Educação Infantil, porém seu uso na sala de aula vem 

aumentando e atualmente existem até cursos formadores para que professores possam 

aprender a usar a contação de histórias como uma riquíssima ferramenta didático/pedagógica 

no cotidiano de sua sala de aula, pois: 

 

A contação de histórias é uma estratégica pedagógica que pode favorecer de 

maneira significativa a prática docente na educação infantil e ensino 

fundamental. A escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, 

desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, 

além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil. A 

ludicidade com jogos, danças, brincadeiras e contação de histórias no 

processo de ensino e aprendizagem desenvolvem a responsabilidade e a auto 

expressão, assim a criança sente-se estimulada e, sem perceber desenvolve e 

constrói seu conhecimento sobre o mundo. Em meio ao prazer, à maravilha e 

ao divertimento que as narrativas criam, vários tipos de aprendizagem 

acontecem. (SOUZA; BERNARDINO, 2011, p.237) 
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Assim, o uso da contação de história enquanto estratégia pedagógica possui inúmeras 

qualidades podendo desenvolver nas crianças, jovens e adultos habilidades e competências 

necessárias para a aquisição do conhecimento de maneira mais divertida e prazerosa. 

Um professor contador de histórias faz da sua aula um lugar de acolhimento para os 

alunos e estreita os laços afetivos gerando um clima de confiança e segurança com os 

discentes. A contação de histórias pode ser usada como estratégia pedagógica para estimular a 

criatividade dos alunos durante as aulas em todas e quaisquer modalidades de ensino desde a 

creche às universidades e faculdades uma história narrada por um exímio contador jamais 

deixa de encantar seus ouvintes independente de sua idade. 
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3 PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

O hábito de ouvir histórias desde cedo ajuda na formação de identidades; no 

momento da contação, estabelece-se uma relação de troca entre contador e 

ouvintes, o que faz com que toda a bagagem cultural e afetiva destes 

ouvintes venha à tona, assim, levando-os a ser quem são. “Contar histórias é 

uma arte porque traz significações ao propor um diálogo entre as diferentes 

dimensões do ser” (TETTAMANZY, TORRES, 2013. P.02 apud 

BUSATTO, 2003, p. 10). 

 

Assim,  minhas primeiras experiências com a cotação de história, remonta de minha 

infância, e provém  do hábito de ouvir as histórias orais quando minha avó materna me levava 

para a casa dela no povoado,  durante a noite todos sentavam na sala em volta de um 

candeeiro, já que nessa época não havia energia elétrica nesse povoado, para falar a verdade, 

energia elétrica é algo bem recente por lá, mas voltando ao candeeiro era nessa hora que se 

reunia toda a família e começavam a contar histórias.  

E ouvíamos todo tipo de história, e, diga-se de passagem, cada uma tinha seu 

encantamento dos mais diversos possíveis, a maioria dessas histórias eram sobre coisas que 

tinham acontecido durante o dia, outras sobre os sonhos, eles conseguiam encantar e prender 

nossa atenção.  

Assim é perceptível a importância que tem o narrador ORTIZ (2004) fala que o 

narrador tem a responsabilidade de esta a serviço da palavra se comprometendo com ela e 

assim o narrador executa seu trabalho consciente de tudo que fala.  

Além das histórias do cotidiano e dos sonhos, eles gostava de contar lendas folclóricas 

que são  muito conhecidas pelo país, assim  a caipora, o lobisomem, a mula-sem-cabeça,  o 

saci e outras como estas faziam parte do reportório na casa de minha avó, o engraçado é que 

olhando hoje para minhas novas experiências adquiridas na disciplina; Formação de 

Contadores de Histórias: Conta Comigo, percebi a semelhança da forma contada por eles com 

as técnicas contemporâneas usadas na sala de aula, por mais que repetisse a história contada 

eles nunca o fazia do mesmo jeito, de maneira que as histórias nunca perdia o encanto e 

emoção.  

Mesmo sem o conhecimento e a prática dos exercícios aprendidos no decorrer da 

disciplina supracitada, eles conseguiam nos fazer sentir inúmeras emoções: medo, alegria, 

tristeza, encanto, curiosidade devido ao seu perfeito uso das encantatórias, da voz e dos 

movimentos corporais, ficava maravilhada com tudo aquilo.  

Mas na casa da minha avó não era o único lugar que eu ouvia histórias pois o meu 

bisavô paterno, Filemon, e  meu avô paterno Nailson também faziam isso muito bem, 
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tínhamos ainda tios e tias, primos e primas mais velhos que contavam histórias para mim e o 

restante das pessoas mais velhas da família. Os mais velhos contar histórias para os mais 

novos era muito comum na minha família naquela época. 

Os assuntos preferidos das histórias de meu bisavô eram sobre as caçadas dele na 

caatinga cenário que inclusive fez parte do livro estudado na disciplina “Histórias da Terra do 

Sol”. [...] “A Terra do Sol é o Nordeste, região cujos biomas predominantes, a caatinga e o 

cerrado, serviram de cenário para muitas sagas e alimentam ainda o imaginário de muitos 

contadores de histórias, que incluem, também, os poetas de cordel e os cantadores populares”. 

(HAURÉLIO, MARQUES, 2019, p.09).  

Meu avô, por sua vez, gostava de cantar suas histórias ou poemas, só que para ouvi-las 

tinha que sair por aí acompanhando-o por tudo que era lado, já que se alguém se aventurasse a 

perguntar ou pedisse para cantar ele nunca sabia de nada, fazia-se de desentendido, porém ele 

ao segurar o volante do carro quando saía, para ir a roça ou a alguma cidade vizinha, ele 

cantava que era uma beleza, guardo com muito carinho e saudade as recordações dessem 

momentos indescritíveis. 

Os anos foram-se passando, eu fui crescendo e cada dia menos escutava as histórias, 

os mais velhos foram morrendo os mais novos se tornaram adultos, assumiram suas 

responsabilidades e a tradição familiar de contação de histórias acabou que caiu no 

esquecimento até que ... 

Depois de um tempo quando já estava estudando na UEFS minha amiga, Maria 

Aparecida, me convidou para assistir uma apresentação de uma disciplina que ela tinha 

cursado e amado, isso aconteceu no ano de 2015, a disciplina era EDU925 Formação de 

Contadores de Histórias: Conta Comigo!   

A apresentação teve como tema Mitologia dos Orixás. Fiquei logo interessada, pois 

era algo que eu tinha muita curiosidade. Foi uma apresentação linda, depois de tê-la assistido 

decidi que iria cursar a mesma nem que fosse obrigado chorar para a professora me abrir uma 

vaga e no primeiro semestre de 2018, conseguir efetuar  minha matrícula,  nesse mesmo ano 

comecei a fazer teatro no CUCA (Centro Universitário de Cultura e Arte) e apesar da 

diferença entre o teatro e a contação de histórias, logo percebi que um, ajudava o outro. 

O tema escolhido para o semestre da turma na qual estava inserida, foi “Histórias da 

Terra do Sol”, histórias que falavam do sertão, do nordeste brasileiro, registradas no livro 

Contos e Lendas da Terra do Sol de Marco Haurélio e do Wilson Marques (Paulus Editora) e 

também outras retiradas em forma de música como A Triste Partida (Patativa do Assaré). 
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 A história presente na música conta a partida de uma família pobre do sertão, que 

sofre com a seca e para não morrer de fome vai tentar a vida em São Paulo, toda a história é 

muito triste e para que as alunas enxergassem a tristeza presente, a professora trouxe a história 

para o contexto da vida de cada uma, pessoas que vieram de outros lugares para estudar, 

algumas não moram com os pais e só voltam para casa duas vezes por ano.  

 

Se o contador de histórias tem um compromisso de respeito por seu ofício, 

sua atuação não é banal, nem desprovida de transcendência. Ele Cuida das 

circunstâncias que rodeiam o ato de narrar, porque ama a palavras e sabe que 

a palavra gritada, perdida, manipulada é uma palavra morta. (ORTIZ, 2004, 

p. 109) 
 

E “essa” palavra de maneira alguma era morta, pois nesse momento me emocionei 

bastante pois, eu era uma dessas pessoas, me senti como parte dessa família, devido às 

“coincidências” da história que originou a música e a minha vida particular. Esse exercício de 

nos envolver na história funcionou muito bem, depois de localizar essa tristeza causada pela 

saudade de casa conseguimos aplicá-la no tom da voz e no corpo do contador. Só aí dei-me 

por conta que:  

 

O contador de histórias vê o que cria enquanto constrói, e essa condição é 

dada pelo olhar. Ao acompanhar com seus olhos o movimento que concebe, 

ele projeta energia para essas imagens, dá vida para elas, que vão, aos 

poucos, se corporificando diante do expectador podendo ou não se tornar 

significativos e atuantes. Mas para que tudo isso ocorra, o contador de 

histórias precisar ter consciência de que ele tem um corpo falante e 

expressivo, e adequá-lo a esta função, como um treino rigoroso, criativo e 

sensível. (BUSSATO, 2006, p 64) 

 

Assim sendo, depois desse exercício percebi que para memorizar a história tenho que 

fazer parte dela, tenho que sentir os personagens junto comigo. É como se eu também fizesse 

parte da história que estou contando. Nessa disciplina tivemos também uma aula com um 

cordelista maravilhoso, Domingos Santeiro, ele ensinou um pouco sobre o cordel e como 

fazê-lo. Até fizemos alguns versos em sala e tudo que aprendi com ele em 2018 usei no meu 

estágio obrigatório em 2019 e os meus alunos amaram. 

No início desse mesmo ano de 2019 participei da seleção para entrar no Observatório 

de Contação de Histórias. Tínhamos que escolher uma das várias histórias que compõe o livro 

“Aimó” do escritor Reginaldo Prandi. A minha escolha foi pela história “Fuga para um grande 

rio” e acredito que ela tenha me escolhido pois, em meio a tanta história bonita eu não sabia a 

qual contar e foi só depois de um sonho que cheguei a essa decisão.  
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Todas as candidatas foram aprovadas e desde então estamos estudando as histórias e 

melhorando a forma que as contamos a cada semana de encontro. A história que me escolheu 

eu também contei no estágio, além das que aprendi nas histórias da Terra do Sol. Mas a “Fuga 

para um grande rio” o momento em que os alunos pararam para me ouvir, eles se encantaram 

e deram um retorno maior que o esperado.  

3.1 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se configura como uma pesquisa qualitativa que de acordo com 

(SILVEIRA , CÓRDOVA 2009, p.32) “[...]  preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais.”, justo que buscamos fazer com a construção desse estudo, narrando minha 

vivência como ouvinte e/ou contadora de histórias da infância até os dias atuais, que são 

portanto “aspectos da realidade que não podem ser quantificados” mais que porém exige 

“compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.” Inicialmente no seio da família 

onde estão registradas minhas primeiras experiências com o assunto e consequentemente nas 

“relações sociais” ocorridas no decorrer da disciplina. 

Assim tanto minhas memórias de infância quando meu bisavô, meus avós, tios e tias, 

primos e primas mais velhos contavam histórias, quanto as novas aprendizagens adquiridas no 

decorrer das atividades desenvolvidas na disciplina EDU925 Formação de Contadores de 

Histórias: Conta Comigo! Contribuíram em muito para o meu crescimento pessoal e 

profissional. 

Aos poucos fui percebendo que embora os contadores de história de minha família não 

possuíssem uma formação técnica como hoje ofício da profissão pede, eles conseguiam 

prender nossa atenção, divertindo, fazendo chorar, sentir medo, levando-nos a nos arriscarmos 

por algum tempo recontado suas histórias para colegas e amigos. 

O estudo foi desenvolvido baseado nas aulas práticas e teóricas, observações 

realizadas das atividades no decorrer da disciplina EDU925 Formação de Contadores de 

Histórias: Conta Comigo!. As aulas aconteciam nas quartas-feiras no campus da UEFS e eram 

sempre iniciadas com uma história e exercícios de voz e do corpo, ações que muito 

colaboraram para nossa formação enquanto contador de histórias. 

Nas aulas sempre eram realizadas atividades que nos levassem a desenvolver 

habilidades da contação de histórias, em atividades que apreendíamos de maneira teórica em 

sala íamos praticar com os colegas, contávamos histórias para os alunos da turma e também 
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para amigos, trabalhávamos de maneira diversificada em grupos; duplas; trios; quarteto e 

individualmente. Alguns desses momentos foram registrados em imagens como as 

apresentadas abaixo. 

   

Figura 1 -Contação de História na sala 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Figura 2 Contação de História para colegas 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Com o objetivo de realizar uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, 

SILVEIRA E CÓRDOVA (2009). Cuja metodologia permitiu uma revisão bibliográfica, na 

visão de analisar aspectos históricos e conceituais da contação de histórias no decorrer do 

tempo.  

O referido trabalho é uma revisão bibliográfica e documental de um assunto 

despertado nas observações realizadas no decorrer da disciplina e a vivência do Estágio 

Obrigatório realizado na escola integral Juiz Jorge Farias Góes, localizada em Feira de 

Santana. 

O estágio obrigatório representou uma grande oportunidade de experimentar os 

conhecimentos obtidos no decorrer da disciplina EDU925 Formação de Contadores de 

Histórias: Conta Comigo! e após algumas tentativas frustradas, optamos por utilizar o que 

havia aprendido nessas aulas, de início não foi tão fácil. 

“O comportamento mais  comum do contador contemporâneo, no que sei diz respeito 

à projeção do seu corpo no espaço,  é a omissão” ( BUSSATO,2006, p.65), omissão percebida 
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nas primeiras tentativas,  mais que gradativamente veio a tona por meio de treino  das técnicas 

trabalhadas pela professor em sala de aula e ao final percebemos que  a contação de história 

além de lúdica e estimulante surte um enorme efeito didático pedagógico nos discentes 

quando dominamos algumas técnicas e as utilizamos com segurança. 

A performance realizada no ano de 2018, como resultado do estudo da disciplina foi 

de suma importância para o desenvolvimento de atividades didático/pedagógicas durante o 

Estágio Obrigatório agora recentemente em 2019, a realização da mesma foi um enorme 

desafio, mais por outro lado representou uma conquista. 

A referida performance foi apresenta no Centro Universitário de Cultura e Arte 

(CUCA), no ano de 2018, foi sob ponto de vista pessoal a atividade exigiu de nós alunos a 

exposição do que havíamos aprendido. 

   

Figura 3 Performance apresentada no CUCA 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Figura 4 Performance apresentada no CUCA 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quando somos bem motivadas e direcionadas a participarmos de projetos desafiadores 

como esse da disciplina   Formação de Contadores de Histórias: Conta Comigo, vemos diante 

do nosso passado e frente a nosso futuro como resgatadores de uma rate tão antiga quanto 

importante para a formação sócio/cultural de qualquer ser humano. 

A contação de histórias demanda bem mais habilidades que antes, embora sua 

importância continue sendo mesma o avanço técno-científico tem tornado cada vez mais raros 

ações como víamos antigamente, quando famílias inteiras se reuniam para ouvir o que ao mais 

velhos tinham a contar. 

Disciplinas e cursos como esse são extremamente importantes para que toda a riqueza 

e magia da contação de história não se percam no tempo. 
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CONCLUSÃO  

 

Com base na pesquisa aqui apresentada, foi  possível perceber que contar histórias é 

uma arte milenar e que apesar de muito antiga sobrevive até os dias atuais,  muitas crianças e 

adultos de hoje,  diferente das de antigamente, não se sentam mais ao redor de fogueiras para 

ouviras  histórias que os mais velhos têm para lhes contar. 

No mundo conectado que vivemos as crianças, jovens, adultos e até mesmo os idosos 

tem trocado momentos de contação de histórias em família por horas ligados às novas 

tecnologias como: televisão, vídeo games, celulares e computadores conectados 

especialmente por meio das redes sociais.  

Esse fato ocorre não só nas grandes cidades (como era comum no passado), mais vem 

se intensificando por todos os lugares estejam elas na zona rural ou urbana e a contação de 

história perde espaço até onde já ocupou um lugar importante e nobre. 

As histórias são muito importantes para os indivíduos, haja  vista que  ela possuem o 

poder de encantar pessoas de quaisquer idades, fazendo com que de crianças e os adultos 

busquem por  um mundo mais mágico,  cheios de: aventuras, pavores,  medos, risos e alegrias  

porém esse costume milenar infelizmente vem perdendo espaço por um lado e forçando de 

certa for que os contadores de histórias atuais estejam sempre em busca de técnicas que 

encantem o ouvinte. 

Esse foi o efeito causado pelo trabalho aqui apresentado, é digno de nota que os 

contadores de história estão aos poucos ocupando seus novos espaços, encantando, 

interagindo, contando, cantando, dançando e representando suas histórias que reproduzem e 

mantém vivas nossas raízes socioculturais, nos reconduzindo gradativamente a novos 

conhecimentos. 

A contação de história além de seu riquíssimo valor sociocultural, possui muitas outras 

funções e atributos, sendo além de instrumentação histórica e de divertimento uma aliada dos 

professores para transformar suas salas de aulas em lugares criativos, interessantes e 

interativos. 

Portanto faz-se necessário a tomada de consciência da importância da contação de 

histórias para as atuais e futuras gerações para que haja manutenção e perpetuação da nossa 

sobrevivência nesse planeta chamado Terra. 
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