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RESUMO 

Com a modernização a vivência e a experienciação do cotidiano estão sendo 
passados através das telas de computadores, smartphones e tablets. Nossas 
crianças estão a cada vez mais distantes do mundo imaginário e da fantasia. A 
sociedade infelizmente só tem buscado interação virtual, o contato, o estar presente 
tem sido deixado de lado. Nesse contexto, uma ação simples que era usual, como o 
contar histórias para crianças ficou a cargo somente do professor, os pais não tem 
mais o costume de contar uma história na hora de colocar o filho para dormir. Por 
essa razão, essa pesquisa tem como objetivo registrar a importância do trabalho do 
pedagogo na contação de histórias, no qual o mesmo pode contar contos de fadas, 
fábulas, histórias em lugares públicos e/ou privados para as mais variadas faixas 
etárias. Por estarmos vivendo em meio a uma comunidade carente de bons leitores, 
os famosos analfabetos funcionais, e de crianças e jovens que não estimulam a 
imaginação e a criatividade esta pesquisa se justifica.  

INTRODUÇÃO 

O contador de história possui um sentindo significativo para o ensino de 

crianças, adolescentes e jovens. O mesmo permite que sua oralidade contribua para 

a imaginação, emoção, criatividade e aprendizado do público infanto-juvenil.  

Trata-se de um recurso que pode ser utilizado além das salas de aula, em 

diversos espaços como, por exemplo: igrejas, parques, bosques, shoppings, 

bibliotecas, brinquedotecas, praças, entre outros lugares que o pedagogo, segundo 

as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, aprovada em 2005 destaca 

que o mesmo deverá desenvolver práticas educativas e de gestão em espaços não 

escolares. 

Como fundamentação teórica temos Abramovich (1964), Libâneo (2005), 

Dohme (2013) e Malba Tahan (1961).   

Temos como problema de pesquisa o como contar histórias em lugares não 

escolares, o que este trabalho proporciona às crianças, e quais benéficos têm 

quando contamos uma história. 

A justificativa desta pesquisa se dá mediante a necessidade da transmissão 

de valores éticos encontrados em muitos contos e fábulas da sabedoria popular em 

diferentes espaços da sociedade, além de trabalhar práticas educativas em meio a 

uma sociedade carente de bons leitores. 

Não há sociedade sem práticas educativas. Pedagogia diz respeito a uma 
reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas 
educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo. 
Ou seja, ela não se refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso 
conjunto de outras práticas. (LIBÂNEO, 2001, p.6) 

OBJETIVOS 

 Resgatar a necessidade do pedagogo ser um contador de histórias;  



 Mostrar o olhar de um pedagogo no planejamento de uma contação de 

história; 

 Pontuar a importância da contação de histórias em diferentes segmentos da 

sociedade;  

 Apresentar um relato de experiência sobre a contação de histórias em 

espaços não escolares pelo pedagogo. 

METODOLOGIA 

Pesquisa de natureza exploratória com delineamento em pesquisa-ação, 

conforme Gil (2002), com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a compreensão" 

(Selltiz et ai., 1967, p. 63).  

Desta forma, buscamos explicitar como se dará a organização e a contação 

de histórias por um pedagogo em espaços não escolares. 

A pesquisa será realizada por duas pedagogas que participam de um grupo 

de estudos de contadores de histórias; em espaços não escolares. A contação de 

histórias se dará mediante a solicitação do NEXT- Núcleo de Extensão da IEs em 

que as pedagogas já atuam. A coleta de dados se dará por meio dos registros 

gerados para a contação de histórias: sequência didática, escolha da história, fotos, 

relatos dos ouvintes e das contadoras de histórias.  

O projeto de pesquisa já foi aprovado pelo CEP da FATEA de Lorena – SP. 

DESENVOLVIMENTO 

A arte de contar história é um hábito antigo do ser humano no mundo. 

Percebemos a antiguidade deste ato, quando ouvíamos nos evangelhos que Jesus 

transmitia seus ensinamentos através de parábolas, que nada mais eram que um 

tipo de contação de histórias. Além de alguns momentos na história humana a 

contação de histórias foi parte fundamental e integrante da sociedade. 



Muitas vezes encontramos pessoas sem qualquer tipo de estudo ou formação 

serem célebres contadores de história como cita Tavares ao prefaciar o livro (1961, 

p.7) de Malba Tahan, A arte de Ler e Contar Histórias: 

Ora, contar histórias... As nossas avós, as nossas babás, as velhas e 
inesquecíveis contadoras de histórias, que, no longo desfiar dos anos, 
encantaram a infância com suas narrativas mágicas e fantasiosas, 
revelaram-se extraordinárias em sua arte, e no entanto (direis certamente) 
nunca ouviram cursos (...) 

 Esta ação de contar histórias pode ser desempenhada por qualquer pessoa 

que tenha criatividade e imaginação, nesse momento não importa qual é o nível de 

conhecimento que o contador da história possa ter acerca de assuntos teóricos, o 

que realmente importa é a forma de como ele consegue entreter, motivar, 

impulsionar a imaginação dos ouvintes. A contação de histórias não deve ter o 

objetivo de fazer a criança ficar em silêncio, ou fazer com que ela durma na 

monotonia de uma história sem graça e sem empolgação.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa-ação irá auxiliar na solução da problemática da pesquisa uma vez 

que os envolvidos na mesma atuarão para solucioná-la. 

A pesquisa está estruturada da seguinte forma: escolha de histórias a ser 

contada mediante o perfil de diferentes públicos, organização de como e onde contar 

histórias, registro da contação de histórias. 
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