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RESUMO 

 
O ato de contar histórias sempre esteve presente na história da humanidade. 
Atualmente, essa arte é utilizada em grande parte das salas de aula da Educação 
Infantil e é reconhecida, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil – RCNEI, e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, por 
exemplo, como estratégia de suma importância para o desenvolvimento cognitivo da 
criança. O uso das figuras de barbante para contação de histórias é uma técnica que 
existe há milênios e, no entanto, encontramos em nossas oficinas, cursos e 
contações, quase em sua totalidade, educadores que não conhecem a técnica. 
Pudemos observar, a partir de nossa vivência como professor em formação, que seu 
uso também não é contemplado no ambiente escolar. Nesse sentido, esse trabalho 
apresenta um levantamento bibliográfico sobre o tema, junto a um material digital 
complementar, que pode ser usado para promover algumas possibilidades de 
trabalho em sala de aula a partir da utilização da técnica. 

 

Palavras chaves: Contação de Histórias, Figuras de Barbante, Educação Infantil. 

INTRODUÇÃO  

 

Esse trabalho teve como foco pesquisar uma técnica pouco difundida 

atualmente: a contação de histórias com figuras de barbante. 

Contar histórias é um ato existente desde o primórdio da humanidade. Surgiu 

com a oralidade, muito antes do registro escrito. Foi por meio das histórias contadas 

que tradições foram passadas, culturas transmitidas e os mais variados 

conhecimentos se fizeram presente entre gerações mais ou menos distantes.  

A contação de histórias é, além de outras finalidades, um recurso educativo 

de grande valia que transmite valores, amplia o repertório cultural da criança e 

auxilia em seu desenvolvimento. Segundo Chaves (1963) “A história, do ponto de 

vista educativo, atende às necessidades humanas em todos os seus aspectos.” p. 

21. As maneiras de se contar histórias foram amplamente exploradas no decorrer da 

civilização. Podemos citar como exemplo os fantoches, marionetes, sombras, 

fantasias, leitura de livros, filmes e muitos outros meios de fascinar os espectadores.  

Contar histórias com figuras de barbante é uma técnica que data de milênios 

antes de Cristo, como nos mostra Abraham (1988), ao apresentar diversos usos que 

as figuras de barbante possuíam. Um exemplo está em um dos povos Inuit1, pois os 

nativos Arviligjuarmuit traziam em seu repertório de figuras de barbante uma figura 

que representava um ornamento utilizado na bochecha chamada de “The Labrets” e 

que, descobertas arqueológicas encontraram um exemplar e o dataram em quatro 

                                                             
1 Os Inuits são conhecidos em nossa cultura como esquimós. 



mil anos. Destacamos essa figura pois o ritual de sua realização era acompanhado 

por dizeres em forma de cantos que trazem uma ancestralidade (confirmada por 

pesquisas linguísticas) que comprovam seu uso de longa data para transmissão da 

cultura. 

Como nos traz ABRAHAM (1988, p. 97) apud Hornell (1927), algumas figuras 

e suas histórias continuam vivas mesmo quando a história em si não faz mais 

sentido como, por exemplo, uma figura que é acompanhada por um canto que é 

recitado em uma linguagem primitiva daquela civilização e que não hoje mais é 

utilizada, no entanto, apesar disso, a história continua viva. Esse é talvez o principal 

motivo o qual Abraham (1988, p. 100) apud Rousselière (1969) considera que as 

figuras de barbante são “documentos arqueológicos” no mesmo nível dos artefatos, 

mas, com a diferença de representarem um contato humano ininterrupto.   

O primeiro registro escrito que se tem na história das figuras de barbante 

aparece apenas na Era Cristã. Na época, um físico grego chamado Heraklas, 

descreveu em um documento nas proximidades do séc I D.C., a construção de um 

nó2 que era utilizado para fins médicos. A figura de barbante servia como suporte 

para um queixo fraturado ou deslocado e carregava o nome de Plinthios Bhrokos 

(D’ANTONI, 1997).  

A partir desses registros observamos que eram variados os propósitos da 

utilização das figuras de barbante ao redor do mundo nas civilizações chamadas 

primitivas. Atualmente, seu uso é voltado para algumas finalidades, como por 

exemplo:  

• Transmissão de cultura como, segundo Jayne (1962, p. 16) apud Rivers e 

Haddon (1902), a figura “Head Hunters” (caçadores de cabeça) onde a Figura de 

barbante era utilizada para transmitir e representar a cultura dos índios Murray. Na 

representação, eles levavam como troféu a cabeça dos oponentes vencidos na 

batalha. 

• Representação de objetos e ou animais como “The Frog” (o sapo). A 

figura de barbante era utilizada para representar um sapo. 

                                                             
2 Por não haver na época o conceito de figuras de barbante na Grécia foi caracterizado então como 
um nó o que, devido a forma de construção e características do barbante circular, é o que podemos 

classificar como o primeiro registro de uma figura de barbante na história. 



• Contação de histórias (faladas ou cantadas) como, por exemplo, a história 

“The tallow candles” que, segundo Abraham (1988, p. 36-41), apresenta uma 

sequência de figuras de barbante voltadas para o público infantil.  

• Crendice (rituais): “Predicting the sex of an unborn child”, segundo Foster 

(1941, p. 26), é uma figura de barbante que, pela tradição, revelaria na sua 

construção se a criança que está na barriga da mãe seria menina ou menino. Ela 

causa fascínio por ser imprevisível, apesar da realização sempre seguir a mesma 

sequência de movimentos.  

• Diversão “Cat’s cradle” (Cama de gato), segundo Abraham (1988, p. 101-

102), acredita-se que essa sequência de figuras de barbante tenha se espalhado 

pelo mundo a partir das grandes navegações a partir da importação de chá para a 

Europa proveniente da China. 

A partir desse levantamento prévio, focamos no uso das figuras para a 

contação de histórias. Decidimos por essa temática, que nos é familiar, pois tivemos 

nosso primeiro contato com as figuras de barbante quando uma amiga mais velha 

nos mostrou informalmente algumas figuras que aprendeu com a avó de um de seus 

alunos na década de 80. A partir do contato com a técnica, iniciamos uma pesquisa 

por figuras, sem imaginar a riqueza cultural presente nas mesmas. Deparamo-nos 

com autores, vídeos e publicações sobre o tema e encontramos a técnica sendo 

estudada principalmente no início do século XX por antropólogos e etnólogos, 

porém, constatamos que há pouco material traduzido para o nosso idioma, o que 

nos levou a reconhecer a importância da pesquisa. 

Nosso interesse pelas figuras de barbante aumentou quando ingressamos no 

curso de Pedagogia e cursamos a disciplina de Literatura Infantil. Durante o 

semestre, pudemos relacionar as práticas relacionadas à contação de histórias e o 

potencial uso das figuras de barbantes como um recurso à aprendizagem. Tivemos 

também a oportunidade, em 2017, de ministrar duas oficinas de contação de 

histórias com figuras de barbantes com alunos da graduação e professores do curso 

entre outras oficinas e cursos sobre a temática. A disciplina nos possibilitou 

aprofundar o referencial teórico e encontramos a justificativa para o uso de 

diferentes estratégias de contação de histórias na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC): 

 
 “Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura 



oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 
implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.” p. 40 

 

Segundo Silva (2013 apud ARAÚJO, 2009): 

 
“A arte de contar histórias proporciona à criança possibilidades de fazer 
diferentes leituras do mundo, podendo criar e imaginar situações que a faça 

estabelecer relações consigo própria e com o mundo que a cerca.” p. 58. 
 

 Ou seja, contar histórias para as crianças é de suma importância para seu 

desenvolvimento cognitivo e de algumas de suas habilidades sejam interpessoais ou 

internas.  

 Ainda sobre a sua importância para a Educação encontramos no RCNEI a 

seguinte colocação: 

 

“A ampliação do universo discursivo das crianças também se dá por meio 
do conhecimento da variedade de textos e de manifestações culturais que 
expressam modos e formas próprias de ver o mundo, de viver e pensar. 
Músicas, poemas, histórias, bem como diferentes situações comunicativas, 
constituem-se num rico material para isso. Além de propiciar a ampliação do 
universo cultural, o contato com a diversidade permite conhecer e aprender 

a respeitar o diferente” p. 139. 
 

Aos olhos das crianças, a contação de histórias é muitas vezes, cercada de 

encantamento. O uso das figuras de barbante estimula a criatividade quando 

possibilita presenciarem o movimento do barbante se transformar em animais, 

ornamentos, objetos e os mais variados elementos, proporcionando assim, situações 

de aprendizagem coletivas e lúdicas. 

Com isso, temos que, o uso das figuras de barbante é bem-vinda como uma 

técnica para contação de histórias e algo a ser explorado por contadores de história 

e educadores que, esperamos a partir do nosso trabalho, contribuir com a 

sistematização de um material inédito de consulta em nosso idioma. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral:  
 

 Compreender as figuras de barbante como um elemento presente em 

diversos povos e culturas e investigar a possibilidade do seu uso como um recurso 

didático para contação de histórias. 

 



Objetivos específicos: 

 1. Realizar um levantamento bibliográfico do uso das figuras de barbantes em 

diferentes povos e culturas ao longo da história. 

2. Sistematizar, em um material inédito em Português, uma coletânea de 

histórias contadas a partir da utilização do recurso da figura de barbante presente 

em diversas tribos. 

3. Elaborar vídeos que possibilitem ao leitor interessado visualizar as figuras 

de barbante em movimento e em construção. Por meio da leitura de Códigos QR 

(QR Codes), presentes no material complementar, o leitor será redirecionado para 

os vídeos disponibilizados online no site do YouTube ou arquivos complementares 

no Google Drive. 

 

 METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa adotado foi o qualitativo exploratório. Realizamos o 

estudo das bibliografias levantadas em livros, revistas, artigos, boletins, jornais e 

documentos históricos selecionados. 

Além disso realizamos alguns contatos e entrevistas com Mark Sherman, 
autor de um dos livros de nosso referencial bibliográfico e responsável pela 
Associação internacional de Figuras de Barbante (isfa.org), com Christine Hunt, 
nativa de uma das tribos estudadas, com Anne Glover, contadora de histórias 
canadense que tem em seu repertório o uso das figuras de barbante, com Tomasz 
Madej, responsável pelo departamento educativo do “The Asia and Pacific Musem”, 
na Polônia, e, por fim, com Robyn Mackenzie da universidade ANU na Austrália, 
atualmente pesquisadora das figuras de barbante Yirrkala com sua tese de Phd3 em 
desenvolvimento. 

  

DESENVOLVIMENTO  

 

 Encontramos em nossa pesquisa uma fonte riquíssima do uso das figuras de 

barbante para contação de histórias em várias civilizações. Realizamos um vasto 

levantamento bibliográfico com diversas histórias onde encontramos uma 

diversidade cultural expressa através das mesmas que nos indica a necessidade de 

promover o contato das crianças com essa técnica em sala de aula.  

                                                             
3 One continuous loop: making and meaning in the string figures of Yirrkala 



 Elaboramos, motivados pelo valor cultural da técnica, a sistematização de um 

material inédito em Português, onde apresentamos uma seleção de histórias de 

barbantes de algumas tribos antigas e outras contemporâneas a nós. 

 Os questionamentos feitos por nós ao iniciarmos nosso trabalho puderam ser 

esclarecidos a partir das informações levantadas em nossa pesquisa. Em relação a 

quais histórias eram contadas encontramos uma diversidade que superou nossas 

expectativas. As histórias contadas eram desde narrativas simples acerca do ciclo 

dia/noite como encontramos, segundo Dickey (1928), na cultura havaiana a figura 

Po e, inclusive dentro de um mesmo povo, a história Ku e Hoopio Ka La.  Esta 

última é considerada pelos pesquisadores uma das mais elaboradas e completas 

por retratar a evolução geológica das ilhas havaianas e, segundo a crença, por 

carregar uma simbologia ancestral em suas formas. Em relação às temáticas, muitas 

histórias dos havaianos estão relacionadas ao céu, à Geografia das ilhas e sua 

formação. 

Encontramos também o uso das figuras de barbante por povos antigos na 

Polinésia Francesa, segundo Handy (1925), onde eram representados elementos da 

natureza, objetos e a mitologia do mesmo povo sendo, algumas das figuras, 

acompanhadas por histórias. O Pua é uma história dos Polinésios que fala sobre 

Puapua e seu irmão, entidades mitológicas, enquanto escalam encostas 

montanhosas. Outros povos que possuem um vasto repertório são os já citados 

Inuits, conhecidos no meio das figuras de barbante como um dos povos que detêm 

as figuras e as histórias mais bonitas e reconhecidas. Um exemplo que podemos 

citar é uma figura que Kathleen (1979) e Abraham (1988) nos apresentam como 

sendo do povoado de chukchi (ou chukchee) na Sibéria, próximo ao Estreito de 

Bering, chamada de Kayaker (caiaquista) e que possui um aspecto cultural ao 

representar uma pessoa remando. A figura então se “transforma” em uma cadeia de 

montanhas onde as mesmas podem aparecer bem definidas, sinal de tempo limpo, 

ou os fios podem se enrolarem e não as apresentar, o que faz com que seja 

interpretado como “as montanhas encobertas por neblina”. Abraham (1988) comenta 

que isso pode ter sido usado como uma previsão de tempo mágica ou a predição. 

 Outro aspecto observado na pesquisa é que acerca da quantidade de figuras 

apresentadas nas narrativas, ora eram realizadas com uma única figura, ora com 

uma sequência de figuras mais ou menos elaboradas. No entanto essa 

diferenciação não é critério classificatório para definir sua valoração cultural. 



Podemos citar nesse caso as histórias dos nauruanos segundo Maude (1971, p.146-

148) apud Hambruch (1914), A História da Garota na Lua e Dabamadoa e 

Debnori, pois são compostas apenas por uma figura de barbante, mas carregam, 

cada uma, uma extensa narrativa, sendo a figura um símbolo que detêm todo o 

significado cultural. 

 Em geral, segundo nosso levantamento bibliográfico, a maioria das figuras de 

barbante são compostas por narrativas simples apresentadas na forma de cantos 

ritmados seguindo o costume de cada tribo. Infelizmente esse material é 

praticamente inexistente. Conseguimos entrar em contato com um dos autores de 

nossa bibliografia, Mark Sherman, e ter acesso a um arquivo sonoro de um 

pesquisador, Bill Holm, que fora gravado em 1959 com uma nativa Kwakiutl e que é 

usada para acompanhar a figura de barbante Two Bear Brothers Jealousy no ritmo 

e língua originais da mesma tribo. Uma característica desse povo que nos chamou a 

atenção em relação ao uso das figuras de barbante para contação de história foi 

quando nos deparamos com a figura Laughing in the House que é uma figura que 

é acompanhada por uma história apenas simbólica, ou seja, não há necessidade de 

palavras para que a história seja contada, apenas a figura. Com isso temos que o 

repertório de figuras usadas por determinado grupo é composto por signos que 

tenham maior ou menor valor significativo. 

Muitos outros povos apresentam o uso das figuras de barbante para contação 

de histórias, representações diversas entre outros fins, mas, em nossa análise dos 

povos pesquisados, os havaianos e os kwakiutls são os que carregam em suas 

contações figuras de barbante com maior complexidade em relação às 

representações e abstrações.  

 Através de nossa pesquisa pudemos notar o uso invariável das figuras de 

barbante como uma forma de transmissão de cultura entre gerações nas mais 

diversas tribos ao redor do mundo. Acreditamos então que seu uso como uma 

técnica para contação de história dentro da sala de aula do Ensino Infantil e nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental é viável e bem-vinda nessa perspectiva. 

 Temos a partir de nossa experiência na contação de histórias para crianças e 

nos registros e pesquisas acerca desses povos que essa técnica, quando bem 

usada, torna-se um excelente recurso para atrair a atenção da criança para a 

história, permite o contato com outras culturas e com outras representações sociais 



definidas por meio das figuras de barbante, que podem transformar-se nos mais 

variados objetos, animais, paisagens e ornamentos. 

 

RESULTADOS  

 

 A presente pesquisa identificou que há poucas obras acerca do tema que 

foram publicadas nos últimos anos. A mais recente que encontramos pertence a 

Robyn Mackenzie, pesquisadora australiana da “The Australian National University”, 

na cidade de Canberra, que possui seu Phd em andamento. 

 Pudemos notar também a falta de obras com conteúdo científico sobre a 

temática em pauta na Língua Portuguesa, encontramos poucos exemplares sobre 

como fazer figuras de barbante em nossa língua pátria onde essas obras são, em 

maioria, traduzidas de outros idiomas somados a alguns vídeos na plataforma virtual 

YouTube. 

 Notamos ainda que no Brasil, segundo tabela disponível para os membros da 

International String Figure Association (2018) existem apenas cinco membros 

brasileiros, um deles o escritor César Obeid e outro Rodrigo Libâneo, conhecidos 

pelos seus vídeos na plataforma YouTube. 

 Em nossas oficinas e aulas sobre as figuras de barbante para professores 

percebemos o quanto a técnica é desconhecida pelos mesmos e que, após o 

contato inicial, o retorno é positivo da contação de histórias com figuras de 

barbantes. Destacamos a constante solicitação dos participantes por materiais, 

bibliografia e tutoriais sobre a temática. 

 Sendo assim, através da leitura do Código QR abaixo ou acessando o link 

descrito na “Fonte”, disponibilizamos: uma coletânea com as histórias mencionadas 

em nosso artigo, o canto que as acompanhavam, vídeos das figuras sendo 

construídas e algumas curiosidades acerca das mesmas. Acreditamos ser de grande 

valia para aprofundamento da temática.  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 - Código QR 

Fonte: https://goo.gl/rVK7r1 

https://goo.gl/rVK7r1


CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Acerca da contação de histórias para os anos iniciais das crianças diz a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC): 

 
“Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, 
locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às 
crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas 

de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, 
colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre 
outras... Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, 
as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si 
mesmas, dos outros e da realidade que as cerca.” p. 39 

 

 Tendo em vista a contação de histórias como uma atividade didática que pode 

ser usada em sala de aula por educadores temos como pontos positivos a serem 

considerados no uso das figuras de barbante: a simplicidade em relação ao material 

usado – barbante comum, cadarço, fio, retalho etc. A ludicidade provocada pelo uso 

da ferramenta decorrente de sua característica abstrata e concreta ao mesmo 

momento – concreta por “ter algo apresentado” e abstrato por ser necessária a 

abstração para enxergar de fato. A criatividade que é despertada nas crianças ao 

verem, a partir da construção, o surgimento de uma figura bem como a vontade de 

criarem suas próprias figuras. Destacamos o recurso da mnemotécnica (a figura 

ajuda a lembrar da história e a história auxilia a lembrar da figura). A contação de 

histórias é uma atividade de suma importância para o desenvolvimento das crianças 

nos Anos Iniciais e que, por assim ser, requer planejamento, conhecimento, 

diversificação dos materiais e estratégias.  

 A partir do nosso levantamento bibliográfico e de nossa experiência prática 

podemos concluir que as figuras de barbante são um recurso rico do ponto de vista 

cultural e do estímulo cognitivo promovido no aluno. Por isso, entendemos que 

precisa ser de conhecimento dos educadores. Por fim, como uma continuidade da 

pesquisa indagamos: quais as habilidades e aprendizagens podemos desenvolver 

nas crianças da Educação Infantil a partir de um trabalho sistematizado de contação 

de história com as figuras de barbante? 
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