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Resumo 
 

A partir do pressuposto de que parte da dificuldade encontrada entre alunos no que 

se refere à interpretação de textos teria início na inabilidade dos mesmos em 

associar signo a significado, ou seja, atribuir valor concreto às palavras 

apresentadas propõe-se ao professor que este se utilize da habilidade oratória como 

ferramenta que instigue o processo imaginativo. Pretende-se com esta pesquisa 

verificar a eficácia do processo de contação de histórias como ferramenta válida e 

aplicável ao público compreendido na faixa escolar do Ensino Fundamental II. 

Ressalta-se que por contação de histórias referimo-nos não somente àquela repleta 

de elementos lúdicos, mas a uma revalorização do que é conhecido como tradição 

oral. Iniciando-se com um melhor entendimento a cerca do tema tradição oral, 

buscamos ressaltar a importância da oralidade no processo educacional e romper a 

barreira de preconceito que ainda cerca este tema, historicamente depreciado em 

face da escrita. Valorizando as experiências trazidas tanto por alunos quanto por 

educadores sugerimos o exercício do diálogo em sala visando a exploração e 

compreensão do texto oral de forma a ensinar os alunos e, posteriormente, transferir 

esta atividade a textos escritos. 
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Introdução 
 

O termo contação de história, hoje, está relacionado a uma forma 

determinada de contar histórias, geralmente direcionado a crianças de Ensino 

Infantil e Ensino Fundamental I, abrangendo muitas técnicas de teatro e outras 

ferramentas lúdicas, tendo por finalidade despertar o interesse e a atenção deste 

público específico, visando a formação de leitores. 

Segundo Cléo Busatto (2001), “os contos surgiram de uma necessidade 

intrínseca do homem em explicar sua origem e a origem das coisas, dotando de 



significado a sua existência” (BUSATTO, 2001, p. 21) Torna-se possível, portanto, 

afirmar que a imaginação é essencial à compreensão de mundo. 

A sociedade passou a tradição oral a segundo plano, privilegiando e até 

supervalorizando o registro escrito. Nos primórdios da civilização, os contadores de 

histórias eram tidos como “sábios” por preservarem os conhecimentos ancestrais, 

com a evolução da escrita os detentores desta nova habilidade tornaram-se os 

sábios, mas esse conhecimento passou a ser guardado e ficou inacessível àqueles 

que não pertenciam a determinado grupo. Conhecimentos antes “vivos” entre o povo 

tornaram-se propriedade e poder. 

Hoje, após o advento da internet, as informações tornam-se novamente 

disponíveis, mas prioritariamente de forma audiovisual, o que restringe a habilidade 

imaginativa das crianças que são direcionadas apenas à leitura de livros ou a 

reprodução daquilo que vêem através dos meios de comunicação. 

As famílias não têm mais tempo para compartilhar suas histórias. Nas 

escolas, prioriza-se que os alunos sejam capazes de ler e interpretar, geralmente 

desmerecendo aquilo que Paulo Freire (2011) nomeou “leitura do mundo”. A sala de 

aula torna-se então o local mais adequado, se não o único, onde esta habilidade 

pode ser conscientemente desenvolvida. 

 

 

Objetivos 
 

O objetivo do trabalho é comprovar que o ato de contar histórias funciona 

como estímulo ao desenvolvimento da criatividade dos alunos no Ensino 

Fundamental II, auxiliando-os a compreender e desenvolver trabalhos que envolvam 

textos. Pretende-se comprovar a viabilidade da utilização de textos orais como forma 

de estímulo ao processo criativo dos alunos. 

Especificamente, espera-se que os alunos sendo estimulados primeiramente 

de modo oral consigam desenvolver habilidades que possam ser direcionadas às 

atividades de leitura e interpretação de texto e também a produção escrita. 

Os objetivos específicos são: 

1- Mostrar que a contação de história é uma ferramenta válida nos trabalhos 

realizados com alunos do Ensino Fundamental II; 



2- Mostrar que a contação de história está mais relacionada às técnicas de 

comunicação a serem adotadas pelo professor do que com técnicas de teatro e 

outras técnicas lúdicas utilizadas na contação de história comercial; 

3- Mostrar que fragmentos de tradição oral podem ser utilizadas em ambiente 

escolar sem que haja desvalorização dos textos escritos ou da norma culta; 

4- Levar o aluno a desenvolver a compreensão textual de forma oral, levando-o a 

aplicar essa habilidade em leitura, interpretação e produção escrita. 

 

 

Metodologia  
 

Partindo de uma pesquisa bibliográfica que incluiu especialista tanto na 

educação como em literaturas, experiências de contadores de histórias profissionais, 

os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e diversas outras pesquisas científicas 

a cerca do tema, tornou-se possível embasar os argumentos expostos a seguir. 

Dentre os especialistas consultados merecem especial destaque as obras dos 

pedagogos Paulo Freire, Cléo Busatto, Fanny Abramovich, Nelly Novaes Coelho e 

Ilan Brenman; do doutor em cultura portuguesa Alexandre Paravita e da doutora em 

artes Regina Machado. 

Já dentre os estudos científicos desenvolvidos, foram de grande valia aqueles 

desenvolvidos nas Universidades Federal do Paraná e PUC Minas, dentre eles o da 

pedagoga Divina Neder. 

Dentre os documentos oficiais deve-se ressaltar a importância dos PCNs e 

também do Projeto de Lei nº 1786/2011 pelo qual se propõe a Política Nacional Griô, 

para a proteção e fomento da transmissão dos saberes e fazeres da tradição oral. 

 

 

Desenvolvimento 

 

O ponto inicial da pesquisa foi a busca pela definição do termo tradição oral e 

como nossa sociedade tem tratado o tema na atualidade. 

Com o direcionamento da pesquisa à sua aplicabilidade em sala de aula no 

Ensino Fundamental II, buscou-se o embasamento teórico a cerca do tema 

Literatura Infanto-juvenil. 



Buscando a forma mais adequada para a aplicação dos conhecimentos 

angariados, inicia-se o aprofundamento no tema contação de história de forma a 

subsidiar a argumentação de sua aplicabilidade conforme proposta. 

A busca por estes subsídios levou a descoberta de inúmeras ações, tanto 

brasileiras como internacionais, que traçam em nossos tempos um caminho oposto 

a supervalorização da escrita sem, contanto, desvalorizá-la. Isso nos leva a 

compreender que a tradição oral e a tradição escrita devem ser tidas como 

complementares, sem que uma ou outra sejam super ou sub-valorizadas. 

 

 

Resultados 

 

A tradição oral, ou patrimônio oral, ou ainda patrimônio imaterial, poderia ser 

definida como transmissão oral de conhecimentos de um povo e/ou geração para 

outra. Estes conhecimentos abrangem usos e costumes que revelam uma 

identidade cultural e são transmitidos por meio de contos populares, lendas ou 

mitos, provérbios ou ditos populares. 

É possível afirmar que a evolução e necessidade de comunicação sempre 

estiveram juntas na história da humanidade e que aquela não seria possível sem 

que esta fosse aprimorada. 

A transmissão oral do conhecimento torna-se vital ao ser humano ancestral 

visto a necessidade de compartilhar o que era aprendido com a experiência, de 

forma a garantir a sobrevida das novas gerações e das tradições que identificavam 

cada grupo. 

Mesmo antes do advento da ciência o ser humano sentiu-se desafiado a 

buscar explicações para o que ocorria ao seu redor. À medida que encontrava ou 

criava respostas que poderiam ser aceitas por seu grupo, estas eram transmitidas 

aos demais e assim tornavam-se “verdades” absolutas que criavam raízes profundas 

naquela sociedade. 

Desta feita nasceram deuses, seres fantásticos, explicações para toda sorte 

de eventos naturais, além de justificativas para o modo de ser e pensar de cada 

povo. 



A invenção da escrita proporcionou ao ser humano a possibilidade do registro 

fiel destes valores, mas, em contra partida, estes foram tomados como propriedade 

por aqueles que detinham o poder. 

A humanidade tomou então ciência de que o conhecimento é poder, fato este 

que culminou em tantos eventos de crueldade e domínio registrados ao longo de 

nossa história. 

A transmissão oral do conhecimento era então posta em segundo plano, 

desvalorizada e renegada aos incultos e a plebe. 

A releitura de mundo proposta hoje possibilita uma nova compreensão destes 

conhecimentos orais. Nas ciências, por exemplo, podemos encontrar hoje inúmeras 

pesquisas que buscam validar as propriedades curativas de plantas que eram, e 

várias ainda o são, utilizadas pela população inculta há muito tempo para tratar os 

mais diversos males. 

O mesmo ocorre no âmbito da educação. A “leitura do mundo” (FREIRE, 

2011, p.81) torna-se agora parte de uma cultura que deve ser agregada e não 

substituída por um conteúdo científico determinado. 

A invenção da televisão expôs-nos a uma sobrecarga de informações 

audiovisuais que, com o tempo, passaram a substituir experiências táteis como o 

explorar o mundo ao nosso redor, uma vez que torna-se mais fácil esperar que outro 

apresente através da tela da televisão aquilo que precisaríamos nos levantar, 

procurar e experimentar  no mundo. 

O advento da internet torna essa experiência latente. É possível conhecer o 

mundo sem nos levantar da cadeira. 

Os livros que marcaram inúmeras infâncias por suas fantasias tornam-se hoje 

filmes e séries de televisão. 

A grande questão passa ser: como está a imaginação de nossas crianças e 

jovens? 

O processo básico da alfabetização compreende a habilidade de ligar signo a 

significado. Se compreendermos o signo como algo concreto enquanto o significado 

abrange o abstrato, como podemos exigir de nossos alunos esta compreensão em 

uma realidade que se torna cada vez mais visualmente concreta? 

Este trabalho parte deste ponto. A habilidade oral do professor pode despertar 

nos alunos uma habilidade essencialmente humana, que encontra-se adormecida 

em muitos, a habilidade da imaginação. 



A contação de histórias pode ser utilizada como ferramenta inicial para 

estimular a ligação signo versus significado. Propor aos alunos que criem detalhes 

em elementos expostos oralmente possibilita que estes sejam trabalhados de melhor 

acordo com as experiências individuais. 

Pretendemos neste trabalho apresentar uma definição de contação de 

histórias diferente da em voga na atualidade. Segundo BUSATO (2011), a diferença 

entre contar histórias e representá-las fica clara se entendermos que na 

representação passamos ao ouvinte uma imagem preconcebida enquanto na 

narração deixamos a cargo da imaginação o processo de criação. Alterar a voz e 

criar ações que identifiquem o personagem restringe a imaginação, estas são 

ferramentas teatrais. Ler histórias também é muito diferente uma vez que favorece 

um diálogo entre aquele que lê e os ouvintes; quem lê faz e aceita comentários e/ou 

apresenta figuras contidas no livro, que igualmente restringem ou direcionam a 

imaginação apresentando o que outro já imaginou. Narrar permite ao ouvinte 

imaginar, dentro de suas habilidades, o personagem e suas ações nos menores 

detalhes. “Ouvir é ver aquilo de que se fala; falar é desenhar imagens visuais.” 

(STANISLAVISKI, apud BUSATTO, 2011 p. 74). 

Esse exercício imaginativo pode ser direcionado de diversas formas pelo 

professor. Pode abranger conteúdos gramaticais se, por exemplo, os alunos forem 

orientados a utilizar adjetivos com a finalidade de identificar um substantivo da 

história. Pode ser também utilizado como ferramenta interdisciplinar se os alunos 

forem guiados a encontrar explicações para dilemas como definições de fronteiras 

em países que ainda sofrem com este problema ou aplicar cálculos matemáticos 

que possam ajudar na solução de situações contidas na narrativa . 

A prática da contação de histórias poderia assim ser aplicada como treino 

para a compreensão de textos, uma vez que possibilita a compreensão da palavra 

em todo o seu contexto. 

Essa nova habilidade compreensiva poderia ser classificada como de suma 

importância no despertar para a leitura, uma vez que esta deixa de ser fonte de 

sofrimento para o aluno passando a ser vista por este como uma nova ferramenta de 

prazer. 

 

 

 



Considerações Finais 

 

A contação de histórias mostra-se plenamente aplicável em ambiente escolar 

não incorrendo em custo senão a disponibilidade por parte do professor em 

estabelecer um canal de diálogo diferenciado com seus alunos. 

A habilidade comunicativa do professor e conhecimento adequado da história 

a ser contada tornam-se as ferramentas básicas necessárias à aplicação. 

O ato de contar histórias cria uma teia que liga o contador ao seu público, de 

forma que a energia entre ambos é primordial. Por isso o professor deve ter em 

mente o objetivo a ser alcançado, mas deve ter o coração aberto as necessidades 

de seus alunos. 

A identificação entre ouvintes e história pode ocorrer em diversos níveis uma 

vez que está intimamente ligada às experiências individuais. Estas situações podem 

ser benéficas para a discussão de temas variados, ligados a valores socioculturais, 

as questões multiculturais, políticas e éticas, dentre outras. 

A atividade proposta favorece em diversos níveis o que especialistas em 

educação declaram ser de suma importância hoje, a habilidade de reflexão nos 

profissionais da educação. O ato de contar histórias é transformador em sua 

possibilidade de troca entre o contador e o ouvinte, favorecendo a releitura de 

inúmeros valores e diferentes compreensões de vida. 
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