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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação que objetivou descrever o processo 

de desenvolvimento da oralidade de alunos no meio escolar, utilizando-se da contação de 

histórias de tradição oral. Com essa investigação de natureza aplicada e intervencionista, 

promovemos a instrumentalização dos nossos alunos no sentido de atuarem como 

transmissores mais competentes de textos tradicionalmente orais, a partir de uma proposta de 

ensino que considere o contexto situacional do gênero conto de tradição oral e suas 

características culturais. O termo oralidade refere-se a habilidades adquiridas na língua falada 

enquanto práticas sociais. Incluída nesse contexto, a escola tem o dever de ensinar habilidades 

direcionadas a apresentações em público, desenvolvendo modelos de adequação comunicativa 

em que há um eu e um outro que interagem entre si. A contação de histórias desempenha um 

papel decisivo para o letramento literário na sala de aula, proporcionando o prazer por contar 

e ouvir histórias, resgatando, assim, um pouco da tradição da arte dos antigos contadores de 

histórias nas culturas orais. Acreditamos que diante do gigantesco repertório de histórias, 

incluindo contos, mitos e lendas, o professor pode, com a autoridade que traz da palavra, 

transformar as aulas em momentos de prazer. Diante de tais considerações, teoricamente, essa 

pesquisa fundamenta-se, basicamente, nas considerações de Cascudo (1984), Benjamin 

(1987) e Arendt (2013). A intervenção realizada em sala de aula, por sua vez, fundamenta-se 

na proposta de sequência didática apresentada por Dolz e Schneuwly, (2004). O trabalho tem 

como corpus 09(nove) contações de histórias realizadas por alunos de uma escola pública.  

Após o processo de intervenção realizado, foi possível perceber que as dificuldades 

anteriormente detectadas na primeira contação foram devidamente superadas no 

desenvolvimento da oralidade dos alunos. 

 

 

Palavras-chave: Contação de histórias. Contos de tradição oral. Oralidade. Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work presents the results of an investigation that aimed to describe the development 

process of the students’ orality in schools’ environment, using the oral storytelling tradition. 

This research has an applied and interventionist nature, with this we promote the use of our 

students as an instrument in order to act as more competent transmitters of traditional oral 

texts based on a suggestion of education that considers the situational context of the short 

story genre in the oral tradition and their cultural characteristics. The term orality refers to 

acquired skills in spoken language as social practices. Included in this context, the school has 

the responsibility to teach skills directed to public presentations, developing models of 

communicative adaptation in which there are the “me” and the “another” interacting with each 

other. The storytelling plays a decisive role in the literary literacy in the classroom, providing 

pleasure to tell and hear stories, rescuing some of the art tradition of the ancient storytellers in 

oral cultures.We believe that with the huge repertory of stories, including short stories, myths 

and legends, the teachers may, with due authority, turn the lessons into moments of pleasure. 

Given these considerations, theoretically, this research is based primarily on considerations of 

Cascudo (1984), Benjamin (1987) and Arendt (2013). The intervention carried out in the 

classroom, in the other hand, is based on the proposal of didactic sequence presented by Dolz 

and Schneuwly (2004). This work has as a corpus 09 (nine) story telling performed by 

students of a public school. After the intervention process was accomplished, it was possible 

to notice that the difficulties previously detected in the first storytelling were properly 

overcome in the development of students’ orality. 

 

 

Keywords: Storytelling. Short stories in the oral tradition. Orality. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Eu vos passo a história como um velho me contou. 

Eu não posso jurar que seja verdade, 

Mas vocês sabem tanto quanto eu que nada  

se parece tanto com a mentira quanto a verdade. 

 

(Anônimo) 

 

A contação de histórias é uma arte antiga e consagrada. A voz dos nossos 

antepassados dava origem à palavra. Esta, acompanhada sempre de gestos, expressões, ritmos 

e sentimentos, estava sempre associada a uma ação de criar e recriar. Muitas das informações 

dos homens de antigamente chegaram a nós hoje pela palavra dos Contos de Tradição Oral. 

Resgatar a força dessa palavra constitui um desafio na contemporaneidade. 

O meu interesse pelos contos de tradição oral foi cultivado desde a infância por uma 

querida tia, quando em quase todas as noites silenciosas, ela gostava de contar histórias 

antigas, às vezes inventadas naquele momento, e eu ansiava ouvi-las. Suas histórias eram 

como novelas, nunca tinham fim. Encerravam uma noite num tom de suspense e, no dia 

seguinte, eu ficava a imaginar como seria o final maravilhoso do enredo. Era viciante! 

Com o tempo, tornei-me professora de Língua Portuguesa, porém não conseguia 

envolver os alunos de menor faixa etária na aula. Eles rapidamente perdiam a concentração e 

se dispersavam com facilidade. Um dia, resolvi contar uma história – os alunos estavam bem 

agitados. Não lembrava de nenhuma no momento, mas logo tratei de inventar algo para um 

“há muito, muito, muito tempo...” Nesse instante, todos pararam, como num passe de mágica, 

e mergulharam profundamente na narrativa até o fim daquela aula. Fiquei impressionada! 

Lembrei da minha infância, da minha própria ânsia por ouvir mais uma história noite após 

noite.  

Por fim, decidi que em meu trabalho em sala de aula incluiria, dali em diante, 

desenvolver o ofício de contar histórias. Passei a perceber os efeitos das narrativas de tradição 

oral na vida escolar dos meus alunos. Notei também que os mesmos enfrentavam dificuldades 

no sentido de não se sentirem preparados para a realização de apresentações públicas como 

debates, seminários, leituras socializadas, exposições orais de opiniões e apresentações 

teatrais, por exemplo. Percebi a importância do trabalho com atividades que façam sentido 

para a vida prática e que desenvolvam a oralidade dos alunos de maneira consciente, orientada 

e programada. 

Minha motivação para este trabalho certamente veio daí. Prontifiquei-me a criar um 

projeto de contações de histórias no ambiente escolar para o desenvolvimento da oralidade 
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dos alunos. Além de desenvolver a linguagem oral, a arte de contar histórias com contos de 

tradição oral ajuda a lidar melhor com problemas humanos universais, bem como a enfrentar 

os medos, temores, traumas e ansiedades que habitam o pensamento humano, sobretudo nos 

tempos contemporâneos. 

 A contação de histórias aponta importantes contribuições para o desenvolvimento da 

oralidade. Essa habilidade é uma estratégia pedagógica fundamental para despertar o interesse 

pela literatura oral e o prazer de ler e ouvir dos jovens, que, a cada dia, estão mais afastados e 

evasivos no contexto escolar. Por muito tempo, o ato de contar histórias no ambiente escolar 

foi reconhecido como uma forma de entretenimento e distração, para brincar e propiciar um 

momento lúdico para alunos. Porém, há muito mais envolvido nesse processo. Nos últimos 

anos, a contação de histórias, principalmente pelo professor, está sendo resgatada e passa por 

um processo de ressignificação. A arte de contar renasceu e se transforma a cada dia. 

Contar e ouvir histórias ajuda a reencantar o mundo, mesmo na contemporaneidade, 

além de preencher vazios ou lacunas interiores, florescer o que está oculto na alma e no 

espírito, acordar o que está dormindo, acalmar o que está agitado, enfim, abrir janelas ao 

impossível. E as novas tecnologias, se usadas adequadamente em parceria com as contações 

de histórias, podem tornar-se ferramentas interativas e dinâmicas fundamentais no auxílio dos 

professores nas práticas de oralidade na sala de aula.  

 A presente pesquisa pretendeu contribuir para a ampliação dos espaços de contações 

de histórias nas turmas de Ensino Fundamental. A proposta foi a de trabalhar uma sequência 

didática com oficinas de contações de histórias com exercícios de oralização. O preparo para 

contar e ouvir histórias envolveu os alunos na mágica do lúdico e da ficção, resgatando 

aspectos da tradição oral e motivando-os para, posteriormente, eles mesmos desenvolverem as 

habilidades de oralidade com emoção e personalidade. Além disso, o aluno foi iniciado no 

poder transformador da literatura e pôde vivenciar esses momentos de aprendizagem como 

uma forma de diversão, de prazer e não por obrigação.  

Os objetivos gerais da presente pesquisa foram: 

 Desenvolver a oralidade, por meio do reconto de histórias de tradição oral; 

 Resgatar e valorizar a tradição oral; realizar uma proposta didática que instrumentalize 

o aluno para reconhecer as características do conto de tradição oral; 

 Participar de situações de interação oral, respeitando e escutando a fala do outro. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 Deixar-se envolver, seduzir nas histórias contadas; 
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 Dominar as habilidades de contar histórias de forma proficiente; 

 Refletir sobre as obras narrativas de tradição oral, para perceber o texto literário, com 

a estratégia de contação de história, como objeto de arte e não apenas como forma de 

entretenimento e distração; 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de autoconfiança 

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, de inter-relação social e de inserção 

social. 

 

Para atingir esses objetivos, no que se refere ao processo de investigação, optei pelo 

estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e intervencionista, uma vez que o 

processo de contação de histórias alicerça-se a partir de sequências de oficinas didáticas para a 

preparação e treinamento dos alunos investigados.  Ao considerar que este trabalho foi 

executado no âmbito da prática de minha própria sala de aula, essa abordagem, além de 

intervencionista, caracteriza-se também como pesquisa-ação.  

Toda essa reflexão feita ao longo da pesquisa estará disposta em cinco capítulos, sendo 

o primeiro composto pela introdução e o último pelas considerações finais. O segundo, 

intitulado “A arte de contar histórias: aspectos da tradição”, ancora-se nas tradições da palavra 

falada que a ancestralidade nos trouxe segundo as considerações de Cascudo (1984). A 

palavra de Walter Benjamin (1987) acerca do narrador também será discutida. Além disso, 

explicitaremos conceitos acerca do conto, visto que é a forma preferida dos contadores e 

ouvintes e, ainda, algumas considerações a respeito de contadores tradicionais africanos e 

indígenas.  

No discorrer do terceiro capítulo, apresentaremos os conceitos essenciais para a 

construção teórica que focaliza alguns desafios da educação formal atual, como a importância 

do “ouvir” o outro e a conquista da autoridade do professor, bem como do seu senso de 

responsabilidade. Cedemos mais espaço às questões ligadas ao ensino da linguagem oral e 

que importância ela deve ter no Ensino Fundamental segundo os PCN, incluindo uma 

proposta de sequência didática para o trabalho com narrativas orais, ancorada nas lentes 

teóricas da sistematização de Dolz e Schneuwly (2004). 

Finalmente, o quarto capítulo dedica-se ao modo de fazer uma sequência didática com 

narrativas orais na escola, ou seja, aspectos metodológicos essa pesquisa, incluindo as 

análises iniciais e finais dos alunos, apresentando os progressos que eles alcançaram ao final 

do trabalho. O capitulo explicitará os procedimentos da intervenção pedagógica, instrumentos 

de coleta, módulos de ensino do projeto e contextualizações pertinentes. Todo o trabalho foi 
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realizado para dar acesso aos alunos a uma prática de linguagem nova ainda não dominável, 

devido à timidez ou desconforto de realizar apresentações a um determinado público. 

Feita essa apresentação geral, passaremos a palavra à pesquisa propriamente dita, 

lembrando que, com o propósito de respeitar a realidade dos alunos que participaram da 

sequência didática, o conteúdo foi tratado numa linguagem acessível à sua compreensão. 
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2 A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS: ASPECTOS DATRADIÇÃO 

 

Os contos servem para acordar, não para fazer dormir. Eles são 

iniciáticos, pois nos abrem as portas do mistério que é nosso 

próprio ser interior e nos guiam no caminho da busca para a 

realização plena. 

 

(MATOS; SORSY, 2009, p. 76) 
 

 

2.1 A tradição da literatura oral 

 

 Quando a lua desponta no horizonte, ao redor da fogueira, nos alpendres das casas do 

interior, especialmente as do sertão nordestino, ou em volta dos banquinhos de costura da sala 

de jantar, ouvidos atentos e ansiosos por mais uma história de recordação, de valentia ou 

mesmo dos feitos dos antepassados, convidam e alimentam os contadores de histórias, 

narradores ávidos por transmitir mais um ensinamento. 

 À noite, para os contadores de histórias tradicionais, sempre foi o momento mais 

esperado do dia, porque, como diz o provérbio popular, quem conta história de dia cria rabo 

de cutia. Todos da família e/ou visitantes tinham por hábito testemunhar a conservação da 

memória de seu povo, incluindo todos os seus costumes, ideias, mitos, lendas, superstições e 

sonhos. E isso se tornava possível pela sabedoria de vida do contador, que apesar de tamanha 

simplicidade, carrega a mágica da arte de contar histórias. 

 “Todos sabiam contar estórias1. Contavam à noite, devagar com gestos de evocação e 

lindos desenhos mímicos com as mãos.” (CASCUDO, 1984, p. 16). As crendices populares 

do Nordeste, de valor cultural bastante forte e arraigado na vida do povo, sempre foram 

respeitadas e levadas a sério por muitas e muitas gerações. Quando se fala de contar histórias, 

rapidamente se remete ao passado, à infância, aos fogões de lenha e, certamente, às reuniões 

de família. É uma lembrança prazerosa, saudosa, única. Os mais velhos vivem um reencontro 

com o descobrimento e a renovação a cada nova história, pois elas são vivas e milenares, 

transformam-se e anunciam novos descobrimentos, aumentando ainda mais o desejo latente 

de se deixar envolver. De acordo com Nancy Mellon: 

 

A arte de contar histórias pretende restaurar a sabedoria proporcionada pelas 

histórias na sua vida diária, um tesouro, de poderes imaginativos que está 

vivo dentro de cada um de nós. Estes poderes normalmente se encontram 

perdidos e adormecidos, mas apesar disso, despertar as imagens que ainda 

podem ser encontradas na parte da nossa imaginação onde repousam e 

                                                           

1 Preservou-se a escolha lexical do autor em questão. 
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tornam a vida mais plena e radiante. Apesar dos contratempos de todos os 

tipos que nos desencorajam, o antigo e grandioso processo de contar 

histórias nos coloca em contato com forças que podem ter sido esquecidas, 

sabedorias que podem ter esmaecido ou até mesmo ter desaparecido e 

esperanças que caírem na obscuridade. Essa atividade também nos conecta 

com as alegrias e prazeres que hoje em dia têm sido relegados aos artistas 

profissionais. Acima de tudo, o ato de contar histórias nos dá amor e 

coragem de encarar a vida: no processo de imaginação de uma história 

maravilhosa, novos espíritos nascem para encarar as maiores aventuras de 

nossas vidas e conceder um estímulo sábio às outras pessoas, para que sigam 

seus próprios caminhos, não importando a idade que tenham. Cada contador 

coleta e organiza imagens internas vitais e, subjacentes a elas, existem 

princípios universais (MELLON, 2006, p. 13). 

 

Os povos ancestrais já eram contadores de histórias.  Na busca de explicações para 

questões diversas que afligem a humanidade, como a origem da vida, das coisas ao seu redor, 

bem como o seu fim, os contos da literatura oral perpassam gerações ensinando pessoas de 

todas as idades. O intuito, muitas vezes, era o de provocar reflexões e, por meio da repetição, 

gravar na memória os valores culturais para as próximas gerações. 

 Há milhares de anos, a caça animal era representada em cavernas por meio de pinturas 

rupestres. Essa ação era considerada sagrada por nossos ancestrais haja vista que os animais 

serviam de alimento e, consequentemente, eram essenciais para a sobrevivência humana. 

Esses homens contavam histórias, em torno das fogueiras, de como eram realizadas essas e 

outras atividades do dia a dia. Essa não era apenas a hora da diversão e do prazer, mas era o 

momento de reflexão, de interação e introspecção e, ao mesmo tempo, de espiritualidade. 

O tempo passou, contudo, os estímulos compartilhados por contadores de histórias 

contemporâneos ainda se fazem presentes e podem ser sentidos. Durante uma contação, há 

uma troca de emoções e energias entre o contador e sua plateia. As expressões de prazer, 

espanto, angústia, medo, perpassam os corações e invadem a alma humana. Por mais que o 

tempo passe, a interação provocada pelo contador, esteja este num teatro, numa praça, num 

hospital ou até mesmo numa escola, ultrapassa os limites das sensações do ouvinte e é 

enriquecido por sua imaginação criativa. É por isso que o conto, embora seja contado muitas e 

muitas vezes, nunca perde sua originalidade. Ele se recria diante de um novo público, de uma 

nova época e de uma nova geração. E o conto popular, sem autor conhecido, atravessa 

fronteiras e culturas, adquire novas roupagens e estilos, mas nunca perde seu valor. 

O estudo do conto popular é o mais expressivo de toda a literatura folclórica.  Suas 

características, para Cascudo, são: antiguidade, anonimato, divulgação ou oralidade e 

persistência. Ele afirma:  
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É preciso que o conto seja velho na memória do povo, anônimo em sua 

autoria, divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios orais. 

Que seja omisso nos nomes próprios, localizações geográficas, e datas 

fixadoras do caso no tempo. De sua antiguidade, atestam detalhes de 

ambientes, armas, frases, hábitos desaparecidos. Raro é o conto que fala de 

armas de fogo. Falam sempre de carruagem, espada, transporte a cavalo, 

reclusão feminina, autoridade paterna, absolutismo real (CASCUDO, 2002, 

p. 13). 

 

 O termo “popular” é usado para transmitir ensinamentos passados de boca em boca, de 

pai para filho, de avô para neto, dos mais velhos para os mais novos. O tradicional contador 

de histórias se apropriava e convencia, encantava e repassava experiências, valores e lições. 

Ele contava e explicava os milagres da vida. Conforme Cascudo: 

 

A literatura que chamamos oficial, pela sua obediência aos ritos modernos 

ou antigos de escolas ou de predileções individuais, expressa uma ação 

refletida e puramente intelectual. A sua irmã mais velha, a outra, bem velha 

e popular, age falando, cantando, representando, dançando no meio do povo, 

nos terreiros das fazendas, nos pátios das igrejas nas noites de “novena”, nas 

festas tradicionais do ciclo do gado, nos bailes do fim das safras de açúcar, 

nas salinas, festa dos “padroeiros”, potirum, ajudas, bebidas nos barracões 

amazônicos, espera de “Missa do Galo”; ao ar livre, solta, álacre, sacudida, 

ao alcance de todas as críticas de uma assistência que entende, letra e 

música, todas as gradações e mudanças do folguedo (CASCUDO, 1984, p. 

27). 
 

Hoje, a literatura oral (popular) anda lado a lado com a oficial (tradicional, clássica, 

canonizada). Porém, sem autoria pela sua antiguidade, mas viva e poderosa, alimentada pela 

memória e enriquecida pela imaginação e criatividade, continua firme e corajosa; 

marginalizada, mas perseverante.  

Sendo uma arte milenar, a contação de histórias representa uma rica manifestação 

cultural do ser humano. As narrativas populares promovem a preservação da memória e a 

transmissão de valores morais e éticos de um povo e atravessam fronteiras. A literatura oral 

vem dos primórdios da civilização humana, e a sua maior característica é a persistência pela 

oralidade. 

Diferentes estudiosos encontraram contos de versões similares, em diferentes épocas 

em várias partes do mundo, adaptadas à cultura local, porém, mantendo sua estrutura. Isso 

indica a facilidade com que um conto popular é assimilado por muitas culturas diferentes se 

deve à universalidade dos seus temas: paixão, amor, traição, inveja, saudades, esperança... 

Todos os povos rapidamente se identificam com a mensagem e a intenção do conto, pois 

todos são cúmplices dos mesmos sentimentos. 
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 As contadoras Gislayne Avelar Matos e Inno Sorsy (2009), para explicar quais os 

elementos de um conto, compararam-no ao corpo humano. O conto teria o formato de um 

corpo, mas quando contado, seria um corpo vivo. Os movimentos, as expressões e entonações 

criadas dariam vida ao conto. O esqueleto seria a estrutura de base, é portador da mensagem e 

precisa ser rígido. Os músculos equivaleriam às imagens criadas pelo contador utilizadas para 

recobrir o esqueleto. O sangue e a respiração são as intenções que o contador lança ao conto. 

E, por último, o coração. Sobre esse órgão, tão sublime, as autoras revelam: 

 

O coração. É a intenção contida no conto, seu aspecto essencial que motiva 

as ações dos personagens. O objetivo de um conto oral é a transmissão 

coração a coração. Criar vínculo, estabelecer uma empatia com quem recebe 

o conto, espelhando as emoções que os personagens vivem, é o trabalho do 

contador para fazer bater o “coração” da história (MATOS; SORSY, 2009, 

p. 20). 

 

 É por isso que o ato de contar histórias é considerado uma arte, pois dialoga 

diretamente com as emoções e desperta os sentimentos mais íntimos, criando vínculos e 

causando profundas e eternas marcas na memória do contador, fixando como maneira de 

manter viva a história, e também na memória de quem escuta, criando vínculo e agindo como 

busca de um reconhecimento e identificação com a história e seus personagens.  

Os contos orais são elementos fundamentais das culturas populares e, na atualidade, 

podem ser reconhecidos como gêneros textuais orais e trabalhados no âmbito da sala de aula 

tanto em atividades de preparação para a escuta como para regatar e promover espaços de 

interação face a face. O aluno pode ser levado a reconhecer as características do conto de 

tradição oral e refletir sobre as obras narrativas, para perceber o texto como objeto de arte e 

não apenas como forma de entretenimento. 

 

2.2 A tradição do narrador benjaminiano 
 

 

A arte de narrar é uma das mais antigas formas de expressão do ser humano. Walter 

Benjamin (1987), em O narrador – considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, faz-nos 

refletir acerca da essência do narrador clássico.  De acordo com o autor, narrar é um ofício 

lento, paciente, assim como tecer um manto, tecendo e desfazendo em busca da perfeição. A 

narrativa se alimenta da experiência adquirida ao longo da vida e permanece viva por meio da 

tradição oral. Ele diz que “o grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente 

nas camadas artesanais” (BENJAMIN, 1987, p. 214). 
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A simples e mágica existência da vida, a crença do envolvimento do ser material com 

um mundo espiritual, o mistério da morte e o que acontece depois dela -a transcedentalidade- 

são, e sempre foram, necessidades e buscas constantes do ser humano. As contações de 

histórias eram mais uma tentativa de harmonizar o homem com a natureza, buscando, desta 

forma, explicações para estes questionamentos constantes e incansáveis. 

 Os viajantes eram responsáveis pela propagação das histórias, tanto aqueles que 

comercializavam produtos e negociavam em muitas terras distintas, como aqueles que saíam 

de seu lugar em busca de melhores condições de vida ou à procura de respostas para as 

inquietações de sua alma e depois retornavam com muitas histórias e aventuras para contar, 

afinal, estavam agora mais sábios e experientes. Além dos que viajavam, havia os que 

permaneciam em seus lugares de origem mas observavam tudo ao se redor e conheciam seu 

povo, sua cultura, suas tradições. A respeito da linhagem destes sábios contadores, Benjamin 

afirma:  

 

“Quem viaja tem muito que contar", diz o povo, e com isso imagina o 

narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com 

prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e 

que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos concretizar esses dois 

grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é 

exemplificado pelo camponês sedentário, e outro pelo marinheiro 

comerciante. Na realidade, esses dois estilos de vida produziram de certo 

modo suas respectivas famílias de narradores (BENJAMIN, 1987, p. 198). 

 

 O narrador narra o que carrega em sua bagagem da vida: a experiência própria ou 

aquela relatada por outros. Ele é um bom observador. É sensível aos acontecimentos ao seu 

redor. E quando narra transmite todos os ensinamentos colhidos ou experienciados às outras 

pessoas que, por sua vez, tiram da história um novo ensinamento para suas próprias vidas. 

Um outro elemento essencial à arte do narrador nato, enumerado por Benjamim, além 

da experiência, é o senso prático. A verdadeira narrativa sempre traz em si um conselho 

pratico, uma lição de vida, um ensinamento útil para a vida, pois “o narrador é um homem 

que sabe dar conselhos” (1987, p.200).  

As histórias unem as pessoas, congregam. Isso se faz necessário, principalmente em 

sociedades atuais, contemporâneas, diante do imediatismo e da mudança de valores 

(essenciais à vida) das novas gerações. Paul Valéry descreveu uma imagem perfeita do 

narrador clássico comparando-o a um artífice manual: 
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Antigamente o homem imitava essa paciência. Iluminuras, marfins 

profundamente entalhados; pedras duras, perfeitamente polidas e claramente 

gravadas; lacas e pinturas obtidas pela superposição de uma quantidade de 

camadas finas e translúcidas... - todas essas produções de uma indústria 

tenaz e virtuosística cessaram, e já passou o tempo em que o tempo não 

contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado 

(VALÉRY apud BENJAMIN, 1987, p. 206). 

 

O trabalho artesanal, conforme citação acima, é ainda uma outra característica 

fundamental do bom narrador. É um processo de construção paciente, no qual devem-se 

observar todos os detalhes, para que a mensagem possa alcançar o coração das pessoas, seus 

sentimentos mais íntimos e suas motivações mais desconhecidas. Com o desaparecimento das 

práticas narrativas de transmissão oral, devido às grandes guerras, ao aparecimento dos meios 

de comunicação e difusão em massa, dentre outras causas, quem hoje em dia sabe pronunciar 

ensinamentos dos nossos ancestrais? Quem evoca a voz da experiência dos antepassados para 

ensinar os mais jovens? Quem sabe um provérbio popular para sair-se bem de alguma 

emboscada? Quem usa a palavra dos laços da experiência para tocar o coração dos ouvintes?  

O surgimento do romance foi o estopim final para o adoecimento das narrativas 

tradicionais. Para Benjamin, o leitor do romance é um indivíduo solitário, só existe, naquele 

momento da leitura, o leitor e o livro. A experiência vivenciada é individual. Já nas narrativas 

tradicionais orais, a experiência era compartilhada coletivamente e “ao vivo”. A solidão do 

mundo moderno, a formação dos grandes centros urbanos, o êxodo rural, a violência que 

aprisiona... todos esses fatores contribuíram para a ameaça de extinção do narrador. 

Contudo, ele não se extinguiu, não morreu. Esteve enfermo, mas se transformou. 

Houve um crescente interesse pela escuta de contos, sinalizando para o surgimento de um 

movimento contemporâneo de contadores de histórias profissionais que exploram, 

comprovam e, ao mesmo tempo, questionam, diferentes caminhos percorridos pelas 

narrativas, sob diversos ângulos. Hoje, a contação de histórias face a face, coração a coração, 

ganha uma nova roupagem e ressignifica o cenário dos centros urbanos. Existem sessões de 

contações em teatros, parques, bibliotecas, hospitais, bares, restaurantes e em escolas. No 

campo da educação formal, no ambiente escolar, muito se pode fazer para resgatar a 

interação, o trabalho coletivo e a formação de identidades diante das necessidades de um 

público carente de atenção. Inserir situações didáticas que utilizem a linguagem oral promove 

ao aluno uma rica interação dialogal, sendo, portanto, uma excelente estratégia de construção 

do conhecimento. 
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2.3 Conto de tradição oral 

 

Os atuais contadores de histórias, bem como os ouvintes, veem o conto popular como 

forma favorita para suas narrativas. Esse tipo de conto é repetido continuamente no repertório 

desses contadores profissionais. Sua estrutura típica permanece, apesar das adaptações de 

diferentes culturas. O mais interessante é o prazer causado ao escutar mais uma vez a história 

regularmente contada. O ouvinte já conhece a trama e o seu desenrolar, os personagens, as 

ações, porém, mesmo assim, está ansioso por ouvi-la outra vez e... mais outra vez. Repetimos 

a história, no mesmo instante que o contador fala, rimos e choramos, nos emocionando nos 

momentos que tocam o coração, tudo como se fosse a primeira vez.  

De acordo com Cascudo, as características fundamentais do conto popular, já citadas 

anteriormente, são definidoras do gênero: 

Antiguidade: em relação à temática dos contos. Apesar das transformações pelas quais 

um conto pode passar, revestindo-se de características locais ou temporais, sua essência 

permanece intacta. Dessa forma, em sua raiz, os contos abarcam conteúdos comuns que se 

referem à essência humana. 

Anonimato: os contos populares não têm autoria; não há possibilidade de conhecer 

quem “criou” a história; sabe-se apenas que é criação do povo e, por isso, anônima. Muitos 

estudiosos, interessados na divulgação e perpetuação dos contos, compilam relatos ouvidos 

diretamente do povo, contudo, não são seus criadores. 

Divulgação ou oralidade: os contos populares são transmitidos oralmente, de pais para 

filhos, de geração em geração. É importante salientar que não devem ser considerados 

simplórios ou sem valor, devido à sua forma de transmissão oral. Os contos são complexos, 

respeitam ritos culturais e incorporam arte, seduzindo, assim, seus ouvintes.  

Persistência: É a valorização da recorrência do texto oral nas mais diversas culturas 

existentes. Os contos são reformulados, mas não esquecidos; sua essência permanece, embora 

passe de geração em geração, ao longo dos séculos. 

O conto literário, por sua vez, se estrutura de forma diferente, segundo Cascudo. É 

baseado na cultura escrita e as inovações são aguardadas. Cada autor traz sua marca e os 

personagens trazem aspectos de sua individualidade. Infelizmente, o conto popular, por muito 

tempo, foi alvo de preconceitos, sendo posto em um lugar de inferioridade em relação ao 

conto literário. A comparação entre o conto popular e o conto literário faz parte de uma longa 

discussão, visto que vivemos atualmente na cultura escrita e estamos inseridos em valores que 

a cercam, a crença de que o oral é menos importante e, por esse motivo, deve ser submetido 
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ao impresso, norteia uma visão preconceituosa e errônea, que desconsidera a sabedoria e os 

ensinamentos da essência do conto oral. Câmara Cascudo revelou a marginalidade vivida pela 

literatura oral, quando comparada à literatura oficial: 

 

A literatura oral é como se não existisse. Ao lado daquele mundo de 

clássicos, românticos, naturalistas, independentes, digladiando-se, 

discutindo, cientes da atenção fixa do auditório, outra literatura, sem nome, 

em sua antiguidade, viva e sonora, alimentada pelas fontes perpétuas da 

imaginação, colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, espécies, 

finalidade, vibração e movimento, continua, rumorosa e eterna, ignorada e 

teimosa, como rio na solidão, e cachoeira no meio do mato (CASCUDO, 

1984, p. 27). 
 

Para o autor, esses dois movimentos paralelos são diferentes, porém de igual 

importância. Eles dialogam e são inseparáveis. A literatura oficial, obedecendo aos ritos de 

escolas ou de predileções individuais, é a expressão de uma ação refletida e intelectual. Ao 

lado dela, a literatura popular permanece viva constante na realidade do povo. Não há quem 

não se reconheça no popular e não defenda sua força.  

Coma finalidade de comparar os gêneros que constituem a literatura oral com os 

estudos literários, André Jolles examina o Conto popular, ao lado de legenda, saga, mito, 

adivinha, ditado, caso, memorável e chiste, enquanto “Forma Simples”, ou seja, uma criação 

do povo, espontânea, recontada por todos, permanecendo através dos tempos sem perder sua 

‘forma’ e opondo-se, pois, à ‘Forma Artística’, baseada na elaboração de um autor especifico, 

única, portanto, e impossível de ser recontada sem que perca sua peculiaridade. 

Na Forma simples, qualquer contador pode falar usando suas próprias palavras, pois o 

que importa é a forma do conto e o poeta é entendido não como a força criadora, mas como a 

força realizadora; na Forma artística, contudo, “trata-se das próprias palavras do poeta” 

(JOLLES, 1976, p. 195, grifo do autor). O autor denuncia que as Formas simples “não são 

apreendidas nem pela estilística, nem pela retórica, nem pela poética, nem mesmo pela 

escrita” (p. 20, grifo do autor) e que a crítica histórica e a crítica estética negligenciaram tais 

formas, deixando-as para a etnografia ou outras disciplinas mais ou menos estranhas aos 

estudos literários, o cuidado de ocupar-se disso. 

Percebemos, portanto, que a literatura oral passou por um processo de 

marginalização. Atualmente, porém, é considerada uma importante fonte de pesquisa tanto no 

campo da crítica literária como no estudo dos comportamentos e manifestações culturais em 

todo mundo. 



 21 

Os critérios utilizados pelos folcloristas para classificar os gêneros do conto popular 

são heterogêneos. Cascudo (1984, p.157) cita classificações de diversos autores de muitas 

nacionalidades. Por exemplo, diz que “Sílvio Romero dividiu os oitenta Contos Populares do 

Brasil em três seções”: Contos de origem europeia, contos de origem indígena e contos de 

origem africana. Relata ainda que Gustavo Barroso, no livro Ao som da Viola, “dividiu a 

literatura oral brasileira em ciclos”: Ciclo dos Bandeirantes, Ciclo dos Caboclos e Histórias, 

Fábulas, Lendas. Cascudo diz que os contos devem ser classificados pelos seus motivos ou 

gêneros. Ele próprio, em Literatura Oral do Brasil, classifica os contos em: contos de 

encantamento, contos de exemplo, contos de animais, facécias, contos religiosos, contos 

etiológicos, demônio logrado, contos de adivinhação, natureza denunciante, contos 

acumulativos e ciclo da morte. Os mitos e lendas não fazem parte da classificação de 

Cascudo: 

 

Não incluo entre os CONTOS, genericamente examinados, a LENDA. Os 

característicos da LENDA a excluem do conto porque possuem a 

individualização e a localização, excepcionais naquele. A LENDA, mais 

próxima ao MITO, pertence a uma outra espécie geral na oralidade popular. 

Reveste-se de outros predicados, explicando como numa narrativa 

etiológica, a razão de um costume ou a origem de uma tradição. O mundo 

sobrenatural é parte essencial às LENDAS e sua intervenção independe do 

término feliz, como findam quase todas as estórias populares de 

encantamento (...). Essa diferença imediata e sensível entre um CONTO DE 

ENCANTAMENTO e uma LENDA, distancia inevitavelmente da classe dos 

CONTOS uma estória identificável quanto ao sentido topográfico ou 

simbólico (CASCUDO, 1984, p. 262). 

 

Os conceitos de mito e lenda também divergem no seu sentido.  Segundo Sônia 

Salomão Khéde, ambos são indicados para se trabalhar com crianças e adolescentes “devido a 

seu conteúdo simbólico universal e a seus aspectos de cunho antropológico-cultural” e 

explica: 

 

Um mito é, ao mesmo tempo, uma história contada e um esquema lógico que 

o homem cria para resolver problemas que se apresentam sob planos 

diferentes, integrando-os numa construção sistemática. Os mitos voltam e 

têm uma temporalidade iterativa. Anti-histórico, todo mito é cíclico; é o mito 

do Eterno Retorno. (...) O mito se liga a uma razão, a uma lógica, e a uma lei 

universal. A lenda é histórica, testemunhal e marginal, porque tem em suas 

origens o milagre ou o crime ocorridos em torno do herói (KHÉDE, 1986, p. 

34). 

 

Apesar de haver diferenças entre as formas, não adotamos uma classificação específica 

ao escolher os gêneros abordados para as contações das histórias na intervenção pedagógica 
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dessa pesquisa. Incluímos nas escolhas mitos, lendas, contos maravilhosos, “causos” regionais 

e fábulas. Adotaremos o conceito de “Forma simples”, teorizado por Jolles (1976), já citado 

anteriormente, e todos esses gêneros serão denominados de “histórias” ou simplesmente 

“narrativas da tradição oral”.  

 

2.4 Contos de origem africana e indígena 

 

Culturas essencialmente orais podem ser encontradas nos nossos dias. A cultura 

africana e a indígena são dois bons exemplos dessa realidade. A principal forma de 

transmissão da cultura africana, desde sua origem, aconteceu por meio da tradição oral. Para 

ensinar a cultura, conhecimentos, valores e explicar os mistérios do planeta e do universo, os 

griôs2 ou griotes (contadora do sexo feminino) se utilizavam a tradição da linguagem oral. 

Eles constituem uma casta especial, cantando e dançando para o povo. Eles conhecem a 

genealogia dos cidadãos mais famosos da cidade, além de fábulas, mitos e narrativas 

tradicionais e a profissão é hereditária. 

O continente africano é amplo e possui cultura diversificada.  Por isso, é rico em 

tradição e histórias (contos, mitos, lendas e fábulas, além de muita música). Os griôs 

conhecem não só a cultura e tradição do seu povo, mas também o som de todos os animais, do 

menorzinho que rasteja ao mais feroz e com dentes afiados. O velho sábio conhecera tanto a 

terra como a água, as estrelas e as plantas. A África ainda mantém sua tradição oral viva. 

Nessas sociedades africanas, o griô é o contador, cantor e poeta popular; uma 

verdadeira biblioteca ambulante; um especialista da tradição oral. O livro História e cultura 

africana e afro-brasileira na educação infantil, do Ministério da Educação explica: 

 

No continente africano, um griô nasce griô, seu ofício não é escolhido, 

relaciona-se a uma herança e à sua origem. Quando nasce um griô, a ele são 

atribuídos direitos e deveres, ele é responsável por guardar e transmitir a 

história do seu povo. Quando um griô morre, diz-se que uma biblioteca se 

foi, porque ele carrega consigo a sabedoria e as tradições desse povo. É por 

meio da tradição oral que o griô transmite às novas gerações o que sabe, 

especialmente às crianças. Existem mulheres e homens que são griôs e 

griotes. Além das tradições de seu povo, essas pessoas conhecem o som dos 

animais, dos grandes aos pequenos, das cigarras aos elefantes (BRASIL, 

2014, p. 25). 
 

                                                           

2 O termo griô é de origem francesa que significa “o sangue que circula”. Está disponível em 

<http://www.acaogrio.org.br>. 
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O conhecimento dos povos africanos e sua contribuição histórica-social para o Brasil 

são de fundamental importância para os alunos da Educação Básica. O enfoque nas etnias e 

culturas deste povo tão rico, ajuda na desconstrução de estereótipos e a na aceitação das 

diferenças. O conhecimento dos mitos, lendas, ditados populares e do modo como a cultura 

africana percebe e encara a natureza e os animais contribui para percepção de que existe 

muito mais da África em nós do que podemos imaginar. 

Segundo Cascudo (2004, p. 153), as amas de leite negras, inconscientemente, tiveram 

poderoso papel no sentido da propagação, fixação e desdobramentos dos contos africanos e 

portugueses para os meninos brasileiros. Elas é que se tornaram as grandes contadoras de 

histórias. Em Casa-Grande & Senzala, Gilberto Freire acrescenta: 

 

Por intermédio dessas negras velhas e das amas de menino, histórias 

africanas, principalmente de bichos – bichos confraternizando com as 

pessoas, falando como gente, casando-se, banqueteando-se – acrescentaram-

se às portuguesas, de Trancoso, contadas aos netinhos pelos avós coloniais - 

quase todas histórias de madrastas, de príncipes, gigantes, pequenos-

polegares, mouras encantadas, mouras tortas (FREIRE apud CASCUDO, 

2004, p. 154). 
 

Nos dias atuais, o Brasil obteve um grande avanço no que diz respeito ao ensino da 

história e da cultura afro nas escolas.  A Lei nº 10.639/2003 incluiu dois artigos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esses artigos especificam que o ensino deve 

privilegiar o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional e também incluem o Dia 

Nacional da Consciência Negra (vinte de novembro) no calendário escolar dos currículos dos 

Ensinos Fundamental e Médio. 

Da mesma forma, a cultura indígena traz inúmeras contribuições para o povo 

brasileiro. A tradição ritualística do contar e ouvir histórias é retratada por Cascudo (1984, p. 

78): “Depois do jantar, noite cerrada, no pátio que uma fogueira ilumina e aquece, reúnem-se 

os velhos indígenas, os estrangeiros para conversar e fumar até que o sono venha”. Os 

indígenas consideravam de grande importância compartilhar os seus saberes e vivências com 

os da tribo, assim como também com “o homem branco” acolhido, valorizando a 

hospitalidade. 

 

A massa desses conhecimentos tradicionais é maior do que calcula o 

otimismo perguntadeiro do “branco”.Esse conjunto de estórias, lendas, 

danças e cantos completa o sentido da vida indígena. Não o pode dispensar 
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porque explica o mundo, justificando-o aos olhos de sua curiosidade 

(CASCUDO, 1984, p. 87). 
 

Mitos, lendas, histórias acerca da origem das coisas, lembranças guerreiras de valentia 

e coragem, cantos e danças compõem a rica e variada cultura indígena. Esses povos foram os 

primeiros a ocupar o território americano, incluindo, obviamente, o Brasil. É de grande 

importância, portanto, conhecer a história e a cultura dos povos indígenas para entender o 

legado desses povos na formação do povo brasileiro. 

Os indígenas possuíam uma complexa forma de organização social. Eram, e ainda são, 

em minoria, povos com uma diversidade étnica, cultural e linguística, e sistemas de 

pensamento igualmente complexos. Possuem modos diversos de lidar com a natureza e com o 

sobrenatural. Enfim, a herança cultural que nos deixaram é muito valiosa. 

Algumas lendas indígenas do continente americano são facilmente reconhecidas pelo 

povo brasileiro. Dentre elas podemos citar as origens da mandioca, do milho, do guaraná, a 

origem do arco e da flecha, da humanidade, das abelhas, da lua, das estrelas e do arco-íris. 

Todas essas lendas registram o que é indispensável na vida indígena. Os registros dos mitos 

são igualmente extensos: Lobisomem, Curupira, Saci Pererê, Caipora, Boitatá, Uirapuru e 

muitos outros. 

Podemos observa que o tema místico é bastante recorrente nos mitos se lendas 

indígenas. Eles constantemente evocam os poderes dos deuses da natureza. É comum, na 

literatura indígena, índios se transformarem em animais, plantas, estrelas e luas. Isso acontece 

porque a relação com a natureza é considerada sagrada, visto que é por meio dela que obtêm 

os alimentos e dão continuidade à vida. A “Mãe Terra” é escutada e obedecida para que não 

haja desordem e o equilíbrio sempre se permaneça. Os povos indígenas possuem uma visão 

cosmológica, ou seja, não fazem qualquer distinção entre homem e natureza, incluindo todos 

numa mesma totalidade. 

 Os pensamentos filosóficos e conhecimentos científicos são passados de geração em 

geração, dos mais velhos aos mais novos, para que continuem a cuidar bem da terra, respeitá-

la e retirar dela apenas o necessário para a sobrevivência. 

Conhecer e compreender a diversidade étnica do povo indígena levará a uma 

valorização das tradições culturais desses por nossos alunos. Eles precisam ter acesso a mitos, 

lendas e contos das culturas africanas e indígenas. A lei nº 11.645/2008 acrescentou a 

obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígena à lei 10.639, de 2003, em todos os 

níveis de ensino. 
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A criação dessas leis representa uma grande conquista, não só para o crescimento 

social do negro e do indígena no Brasil, como da própria sociedade brasileira como um todo, 

sobretudo para o aprofundamento cultural e literário das crianças e adolescentes. E é papel do 

professor agir como mediador ou facilitador no processo de descoberta dessas culturas que 

parecem tão distantes, mas que também fazem parte da história do povo brasileiro.  
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3 O CONTADOR DE HISTÓRIAS NA CONTEMPORANEIDADE E O 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL 

 

A aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e escuta, 

em contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não 

tomar para si a tarefa de promovê-la. 

 

(PCN, 2008, p. 25) 

 

3.1 Ouvir para falar 

 

Se a palavra do contador unia e congregava os povos primitivos, que dizer da 

interação dos povos contemporâneos? Hábitos, costumes ritualizavam-se por meio da palavra 

de contadores e construíam identidades de um povo fortalecendo laços e evitando a 

desagregação. A prática de contar histórias diminuiu seu ritmo gradativamente, conforme 

temia Benjamin. O crescimento de grandes centros urbanos e o advento da imprensa, sendo os 

livros e jornais os principais agentes da cultura contemporânea, transformaram os contadores 

tradicionais de histórias numa raridade preciosa. 

Estamos diante de um outro tempo. A sociedade contemporânea possui características 

dinâmicas. A globalização gerada pela inovação da internet e da tecnologia cada vez mais 

avançada, trouxe a difusão imediata das informações de todo o mundo eliminando, assim, 

barreiras territoriais e culturais. Com isso, a escola está diante de um desafio: como atrair 

jovens alunos dinâmicos, mergulhados num mundo virtual, onde a informação é volátil, 

efêmera?  

Os protagonistas da juventude - os alunos - vivem uma realidade bastante apressada – 

“correm” para a escola, aguardam ansiosamente o fim de cada aula, têm pressa para chegar 

em casa a fim de se conectarem às redes sociais até a hora de dormir. Eles comem, escutam 

música, enviam mensagens de texto e de voz, assistem a vídeos... tudo instantaneamente. 

Envolver esses jovens no ambiente escolar tem se tornado um desafio a cada dia. Ainda mais, 

é impossível motivá-los utilizando-se das antigas aulas estruturalistas, tradicionais, cansativas, 

nas quais o aluno foi, por muito tempo, considerado um sujeito passivo, depositário de 

informações e conhecimentos. 

Como os contadores contemporâneos reinventam e reconstroem as redes de relações 

com seus ouvintes, ampliando assim as possibilidades, os debates, as roupagens acerca do 

personagem milenar que é o contador de histórias? 

Se nós, professores, desejarmos, de modo genuíno, cumprir significativamente o papel 

de mediadores na construção de seres ativos e capazes não só de decodificar de palavras, mas 

de ouvir, concentrar-se, antecipar, interagir e posicionar-se, devemos nos responsabilizar por 
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criar mecanismos didáticos que promovam o aluno como protagonistas de situações 

comunicativas efetivas e funcionais. Nesse sentido, consideramos importante proporcionar 

leituras socializadas não só de textos curtos, mas também de textos longos, filosóficos, 

literários, utilizando uma metodologia criativa, lúdica e diversificada. Torna-se, dessa 

maneira, possível atrair os alunos para momentos de reflexão, de interação com o texto e 

consigo mesmos.  

Contar histórias pode resgatar valores, e essa prática convida ouvidos atentos e 

críticos. Pode ser difícil, de início, introduzir a contação de histórias no planejamento didático 

das aulas, porém, com um pouco de dedicação e persistência, os alunos logo se rendem aos 

encantamentos dessa arte milenar. Professores estão entre os contadores contemporâneos de 

histórias. Eles ressignificam o narrador e repaginam os espaços da sala de aula. Benjamin 

temia o desaparecimento do narrador, porém, ele não só sobrevive, mas sofre diversificadas 

mutações e ocupa espaços sem fim na contemporaneidade.   

É bem verdade que ainda hoje, em pleno século XXI, sobrevivem culturas 

tradicionalmente orais, a exemplo das indígenas e africanas, conforme vimos anteriormente. 

Sua memória coletiva permanece viva, transmitida oralmente de pai para filhos, de avós para 

netos. A história, a cultura e o idioma desses povos não existiriam sem o peso da tradição 

oral. E não se pode afirmar que essas sociedades sejam mais atrasadas cognitiva ou 

culturalmente do que as que se utilizam da escrita. Porém, os contadores de histórias estão 

presentes em todas as sociedades, letradas e “não letradas”, antigas e contemporâneas, 

orientais e ocidentais. 

A oralidade, para os povos de tradição oral, é praticada usando o poder da palavra para 

educar, formar, instruir, aconselhar. Os anciãos são reverenciados, visto que são detentores da 

informação, sabedoria e experiência que faltam aos mais novos.  

Crianças já contam histórias, desde que sejam criados em rodas de narrativas. Aquele 

que sabe ouvir uma história deve saber também contar outra história. É um círculo virtuoso, 

sem fim. É prazeroso e faz parte da cultura – um ritual. Aprendem a falar contando histórias 

por herança. Desenvolvem competência e habilidades para a expressão oral e a interação. 

Aprendem a respeitar os mais velhos e a se relacionarem com eles. 

O “ouvir”, o “contar” e o “respeitar” estão intimamente relacionados na arte de contar 

histórias. Contudo, nas sociedades cuja predominância é a escrita, grande parte dessas 

características se dispersou. A individualidade toma cada vez mais espaço. Não se conhece o 

vizinho do apartamento ao lado. Não se sabe sua vida, suas amizades, suas preferências. Não 
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se tem acesso ao outro. O nome do seu avô se perdeu. Seus feitos, sua herança, sua 

personalidade, seus conflitos... como conhecer? 

O século XXI, mencionado no início do capítulo, é carregado de desafios, 

questionamentos e lacunas. Que dizer da escola? E dos alunos? Como chegam, o que trazem e 

o que esperam? São muitos os questionamentos, contudo, problematizadoras as respostas. 

Certamente cada um carrega uma história, uma memória. E é justamente essa história é que 

deve ser revelada, sobretudo ouvida. 

Ouvir par falar. Ouvir um conto é uma forma de dialogar. Interagir com o passado, 

com o outro e consigo mesmo são alguns dos benefícios que a contação de histórias traz. Essa 

prática prepara o ouvir e o falar, visando a resolução de conflitos e é capaz de criar vínculos 

estreitos. O ofício de contar histórias pode ser incentivado como instrumento didático. Quem 

conta a história oferece sabedoria, moralidade, respeito à autoridade e uma infinidade de 

ensinamentos que ajudam os indivíduos a se adaptarem salutarmente ao ambiente em que 

vivem. Quem conta não só ensina, mas também aprende todos esses valores. Por isso, as 

histórias não devem esconder a dor, a frustração, o sofrimento ou a morte. As histórias 

ensinam o lado mais duro da vida a que todos são fadados a conviver e a sentir. Portanto, caso 

as crianças e os adolescentes fiquem expostos a situações como essas, ao ouvirem contos de 

tradição oral, não ficarão traumatizadas. Sempre podem tirar uma lição delas. No ambiente 

escolar, os alunos necessitam ouvir e falar, respeitar e ser respeitados. 

Hanna Arendt (2013) disserta a respeito da crise na educação do mundo 

contemporâneo e aponta uma série de razões que a embasam. “O desaparecimento do senso 

comum nos dias atuais é o sinal mais seguro da crise atual”, afirma a autora, e ainda questiona 

as causas dos atrasos dos níveis educacionais das escolas americanas em relação aos moldes 

da maior parte dos países europeus. Um dos apontamentos relacionados à crise que a autora 

traz à tona – e que também noz diz respeito- interfere diretamente na sala de aula: a 

importância do senso de responsabilidade do professor para com seus alunos. 

 

Na medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, deve-se 

introduzi-la aos poucos a ele; [...] O educador está aqui em relação ao jovem 

como representante de um mundo pelo qual deve assumir a responsabilidade 

[...]. Essa responsabilidade não é imposta arbitrariamente aos educadores; ela 

está implícita no fato de que os jovens são introduzidos por adultos em um 

mundo de contínua mudança. Qualquer pessoa que se recuse a assumir a 

responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso 

proibi-la de tomar parte em sua educação (ARENDT, 2013, p. 239). 
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Certamente, o professor está diretamente ligado ao aluno e tem papel essencial e 

decisivo na formação intelectual, social e afetiva dos jovens em idade escolar. Na escola, ele é 

“o mediador de conhecimentos” e deve ter a responsabilidade legítima de subsidiar e dar 

condições para o aluno poder transformar o seu mundo e modificar o seu futuro em benefício 

não só dele próprio, mas de todos ao seu redor. 

A educação precisa ainda ser conservadora, conforme pondera Arendt; conservadora 

no sentido apenas de preservar ou proteger o novo, ou seja, o professor deve oferecer 

possibilidades para o aluno criar, [re]inventar e[re]construir o próprio futuro.  

 

Tudo destruímos se tentarmos controlar os novos de tal modo que nós, os 

velhos, possamos ditar sua aparência futura. Exatamente em benefício 

daquilo que é novo e revolucionário em cada criança é que a educação 

precisa ser conservadora; ela deve preservar essa novidade e introduzi-la 

como algo novo em um mundo velho, que, por mais revolucionário que 

possa ser em suas ações, é sempre, do ponto de vista da geração seguinte, 

obsoleto e rente à destruição (ARENDT, 2013, p. 243). 
 

Favorecer os momentos de reflexão, debates e construção não apenas de 

conhecimentos, mas de opiniões e de posicionamentos faz parte das atribuições do professor. 

A contação de histórias no meio escolar, apesar de não ter apenas essas funções na sociedade 

atual, pode também resgatar valores, estabelecer e fortificar laços afetivos importantes, além 

de, sobretudo, incitar a curiosidade de novas aventuras por meio da descoberta de novos 

livros. A partir dessa curiosidade é que haverá o desenvolvimento do prazer da leitura. E é 

justamente a leitura que dará bases para a escrita criativa.  

A respeito da crise da autoridade na educação, Hanna Arendt indica que ela anda de 

mãos dadas com “a crise da tradição, ou seja, com a crise de nossa atitude face ao âmbito do 

passado” (ARENDT, 2013, p. 243). O educador media a relação entre passado e presente, 

tendo predileção e respeito pelo passado. O conceito de autoridade de hoje é bem diferente do 

período da civilização romana-cristã. A reverência ao passado e o profundo respeito à 

experiência e sabedoria dos antepassados era característica marcante da mentalidade romana. 

Há também hoje uma supervalorização do respeito, por parte dos professores, a este tipo de 

autoridade. Percebe-se alguns vestígios deste comportamento no discurso dos professores da 

educação básica no Brasil, o de que hoje em dia não existe mais o respeito aos mais velhos, 

aos pais e menos ainda aos professores. Comumente se escuta da boca de nossos pais ou avós: 

“no tempo dos meus pais e avós, existia respeito e autoridade era máxima. Bastava apenas um 

olhar e já se sabia que era a hora de ficar calado!”. O que se deve compreender, todavia, é que 

esse tipo de “autoridade” era baseado no medo, diferentemente dos tempos mais antigos, 



 30 

como o dos já citados romanos ou gregos, por exemplo, cujos antepassados eram 

reverenciados, vistos como mestres soberanos. Eles serviam como exemplo de conduta. 

Contudo, os tempos mudaram, e sempre mudam. O ideal para os dias contemporâneos 

é que os mais velhos nem devem ser considerados com uma atitude de reverência, como 

estando acima de tudo e de todos, e nem à base do medo, ao ponto de não se poder discordar, 

nem opinar, apenas aceitar e cumprir obedientemente o que é dito ou ordenado. O conceito de 

autoridade que se almeja conseguir deveria ser o granjeamento do respeito. Autoridade é 

construção, é preocupação com o outro, é ver o outro como um ser humano digno de respeito, 

mesmo que este outro tenha apenas três, onze ou quinze anos. Perceber que este outro não é 

um ser vazio, que necessita da exclusiva intervenção do professor para conhecer as coisas, 

mas que, pelo contrário, tem muito a acrescentar e pode inclusive surpreender é uma forma de 

demonstrar autoridade, bem como permitir e aceitar com naturalidade que o outro tem 

opiniões e é capaz de criar e empreender projetos que nem mesmo o professor jamais tenha 

pensado. 

O aluno respeita a autoridade do professor a partir do momento em que percebe e 

entende que este se importa e que, de certa forma, se sente responsável por ele e por seu 

crescimento e desenvolvimento intelectual e afetivo. Acerca das razões que levaram a 

educação a entrar em crise, Arendt conclui dizendo: 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que 

seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A 

educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante 

para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios 

recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender 

alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vem disso com 

antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum (ARENDT, 2013, 

p. 247). 
 

A forma acima de pensar e de agir é a ideal desejada para a educação formal. 

Responsabilidade, autoridade conquistada, respeito mútuo, o direito à diversidade e a 

convivência entre os múltiplos estilos e ritmos de aprendizagem devem fazer parte do sistema 

educacional. Contar e ouvir histórias tem um efeito direto sobre essas questões e deve ser, 

portanto, uma prática constante na escola. O narrador, mencionado por Benjamin, está se 

ressignificando no ambiente escolar. Ele não se perdeu, mas se transformou, se revestiu com 

uma nova roupagem.  
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O professor exerce um papel fundamental para a conquista da autoridade, para a 

construção de valores e para a resolução de conflitos. Convidando o aluno a também contar 

histórias na sala de aula, este poderá desenvolver ainda mais a linguagem oral, além de 

aprimorar sua capacidade de reflexão sobre a própria vida.  O professor é o contador de 

histórias, mas os alunos também são convidados a entrar nesse universo tão rico e cheio de 

mistérios a serem desvendados. Com isso, o educador permite a interação, a troca de 

experiências, conceitos e entendimentos entre todos os participantes de um projeto um tanto 

cativante e desafiador. 

 

3.2 Valorização da linguagem oral no Ensino Fundamental 

 

A linguagem oral faz parte do nosso cotidiano. Utilizamos a fala o tempo todo nas 

mais diversas situações do dia a dia. A fala e a escrita se constituem como importantes 

atividades no âmbito das práticas sociais e culturais da nossa sociedade. Sabemos que nas 

culturas de tradição oral, o contador de histórias carrega a arte da palavra. Essa atividade, 

portanto, é considerada essencial para a manutenção da cultura do povo. Em igual 

importância, a oralidade deveria também ter lugar de destaque nas sociedades “letradas”, 

sobretudo na escola.É enriquecedor um trabalho que leve em consideração, no planejamento 

das atividades didáticas não só no do professor de português, mas também no das demais 

disciplinas, atividades de desenvolvimento da oralidade dos alunos. 

O desenvolvimento de competências orais na escola, nos últimos anos, tem sido 

defendido por diversos linguistas experientes, dentre eles Marcuschi (2007) e Schneuwly e 

Dolz (2004). A importância do trabalho com a modalidade oral na sala de aula, hoje, não é 

mais questionada. Marcuschi (2007, p. 39) afirma que “a oralidade seria uma prática social 

que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais que vão desde o mais informal ao 

mais formal e nos mais variados contextos de uso”. O autor considera imprescindíveis tanto a 

oralidade quanto a escrita e, por isso, não devemos confundir seus papéis e seus contextos de 

uso, além de não discriminarmos seus usuários. 

O uso da modalidade oral da Língua Portuguesa deve ser exercitado nas atividades 

diárias da sala de aula, sobretudo no Ensino Fundamental. O aluno, dessa forma, terá a 

oportunidade de refletir nas diferenças estruturais entre modalidade oral e escrita e, ainda, 

adequar o nível de formalidade em suas produções. Falar em público com segurança pode não 

ser considerado tarefa fácil para os jovens estudantes, mesmo estando na presença unicamente 

de seus colegas de classe. Por esse motivo, a intervenção do professor torna-se fundamental 



 32 

para o desenvolvimento das práticas que estimulam o falar e o ouvir nos alunos. Portanto, 

quanto mais atividades envolvendo gêneros da oralidade, debates, exposições, seminários e 

palestras, melhor. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/MEC, 1998) oficializam as mudanças 

que vêm ocorrendo no ensino de língua materna no que se refere ao maior incentivo às 

atividades de diversificados gêneros orais que privilegiam a fala. Esses documentos afirmam a 

necessidade do desenvolvimento da modalidade oral na escola, tendo em vista que os alunos 

são expostos a diversas exigências e situações de interação comunicativa em seus variados 

contextos sociais. Assim, para o documento: 

 

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos da 

linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais 

consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que o 

domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania. Ensinar língua 

oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa 

desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de 

Língua Portuguesa e de outras áreas (...) e, também, os gêneros da vida 

pública no sentido mais amplo do termo (...). Já que os alunos têm menos 

acesso a esses gêneros nos usos espontâneos da linguagem oral, é 

fundamental desenvolver, na escola, uma série de atividades de escuta 

orientada, que possibilitem a eles construir, progressivamente, modelos 

apropriados ao uso do oral nas circunstâncias previstas (PCNs, 1998, p. 67). 
 

Faz-se necessário, portanto, o planejamento de atividades de escuta orientada de textos 

produzidos pelos alunos utilizando-se de gravações e, posteriormente, o incentivo à análise 

crítica e discussão acerca das técnicas utilizadas, bem como dos efeitos e resultados obtidos. 

Ao escutar e analisar os textos, os alunos poderão posicionar-se criticamente diante deles, e 

terão a oportunidade de mensurar e controlar seu próprio desempenho. 

Os PCNs propõem objetivos bem definidos para o trabalho com produção de textos 

orais. Para o documento, se espera que o aluno: 

 Planeje a fala pública usando a linguagem escrita em função das exigências da 

situação e dos objetivos estabelecidos; 

 Considere os papeis assumidos pelos participantes, ajustando o texto à 

variedade linguística adequada; 

 Saiba utilizar e valorizar o repertorio linguístico de sua comunidade na 

produção de textos; 



 33 

 Monitore seu desempenho oral, levando em conta a intenção comunicativa e a 

reação dos interlocutores e reformulando o planejamento prévio, quando 

necessário; 

 Considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela utilização de elementos 

não verbais. 

Quanto à seleção de textos de modalidade oral, os documentos acrescentam: 

 

[...] cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no 

planejamento e realização de apresentações públicas: realização de 

entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de 

propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, 

pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais 

apropriado para todas as situações. A aprendizagem de procedimentos 

apropriados de fala e de escuta, em contextos públicos, dificilmente ocorrerá 

se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la. (PCN, 1998, p. 26). 

 

 

O guia do Programa Nacional do Livro didático (PNLD, 2008, p.16) do Ensino 

Fundamental – Língua Portuguesa, orienta e norteia a mudança dos manuais didáticos no que 

diz respeito ao trabalho cuidadoso dos professores com a linguagem oral na sala de aula. De 

acordo com o guia, eles devem, portanto: 

1- Favorecer o uso da linguagem oral na interação em sala de aula, como mecanismo 

de ensino-aprendizagem;  

2- Propiciar o desenvolvimento das capacidades envolvidas nos usos da linguagem 

oral próprios das situações formais e/ou públicas; 

3- Valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade linguísticas, 

introduzindo as normas associadas ao uso público formal da linguagem oral sem, 

no entanto, menosprezar a diversidade dialetal e estilística; 

4- Explorar as diferenças e semelhanças que se estabelecem entre as diversas formas 

da linguagem oral e da escrita;  

É bem verdade que a existência de diretrizes oficiais que orientam os manuais 

didáticos, em vista de uma reformulação para o incentivo de um trabalho diferenciado em sala 

de aula, não são suficientes para o êxito na incorporação de todos às mudanças propostas. E o 

que podemos perceber nos manuais disponíveis para o ensino fundamental é que as atividades 

propostas para o tratamento da oralidade são modestas e discretas. As teorias ainda são 

apresentadas brevemente ao professor e, por isso, necessitam ainda de grande 

aprofundamento. Contudo, considera-se um avanço as propostas trazidas até o presente 
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momento, visto que a necessidade de perspectivas inovadoras de ensino tem se tornado cada 

vez maior. 

Como vimos, a fala permanece presente em todas as situações de nosso dia a dia. Em 

casa, no trabalho, na escola, enfim, em todas as práticas sociais a oralidade recebe atenção sob 

a forma de diversos gêneros textuais. O que ocorre na escola é a crença generalizada de que 

nela só se deve ensinar e aprender os gêneros e formas escritas em detrimento da oralidade, 

uma vez que já usamos a fala desde o berço e, por isso, já a conhecemos. Essa afirmação, 

contudo, é um mito, como tal, deve ser desmistificado. Existem diversas práticas orais que 

merecem ser trabalhadas e aprimoradas na escola, como é o caso de seminários, debates, 

exposições de narrativas, teatralizações, etc. A relação entre fala e escrita não são estanques 

nem dicotômicas, conforme afirmam diversos autores da área da linguística. Portanto, a fala 

não deve ser ignorada. Segundo Castilho: 

 
[...] a língua oral se constitui num excelente ponto de partida para o 

desenvolvimento das reflexões sobre a língua, por se tratar de um fenômeno 

“mais próximo” do educando, e por entreter com a língua escrita 

interessantes relações [...]. Sem dúvida, a língua escrita, aí incluída a língua 

literária, continuará a ser o objetivo da escola, mas vejo isto como um ponto 

de chegada (CASTILHO, 1990, p. 110). 

 

É bem verdade que a leitura, a escrita e a oralidade devem andar de mãos dadas. Uma 

não pode ser evidenciada em detrimento das outras. A leitura enriquece a visão de mundo do 

aluno. Ler é interagir: o ato de ler implica diálogo entre sujeitos. Ler é também ativar 

processos de interpretação; reagir ao texto; participar e conversar com ele. Nesse diálogo, 

interessa o desenvolvimento do pensamento crítico, de apropriação do texto para participar 

efetivamente da vida social.  

Entende-se que os manuais didáticos são instrumentos que auxiliam o professor em 

sua prática pedagógica. O que acontece, porém, é que muitas vezes, alguns desses livros 

didáticos trazem um conhecimento pronto, acabado, delimitado, não permitindo a leitura 

subjetiva. Além do mais, separam os estudos em ensino de gramática, ensino de texto e 

interpretação e produção escrita. Quando se ensina baseando-se apenas nos manuais, também 

se forma indivíduos leitores, mas leitores de manuais. E o objetivo não deve ser este e sim 

formar leitores críticos, subjetivos, ativos em qualquer texto em que se depare, incluindo 

textos literários. 

 Quando o professor não leva o próprio texto literário para o aluno ler, reler, perguntar, 

opinar, ou seja, ter contato com o texto e fazer sua interpretação, e opta por usar apenas o 

manual didático, o aluno não terá o incentivo necessário para ler literatura e pior, vinculará 
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todo tipo de texto ao livro didático. Em vista dessa problemática, o professor deve favorecer o 

contato do aluno com o texto literário. Isso, obviamente, exige mais pesquisa e uma maior 

leitura literária do próprio professor e faz com que ele saia da zona de conforto estabelecida 

pelos manuais didáticos e pelos discursos prontos e repetidos de que os alunos não leem mais 

como antigamente e que perderam o interesse pela leitura diante do mundo das novas 

tecnologias virtuais. Acerca desse assunto Chartier afirma: 

 
Aqueles que são considerados não-leitores lêem, mas lêem coisa diferente 

daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima. O problema 

não é tanto o de considerar como não-leituras estas leituras selvagens que se 

ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar 

apoiar-se sobre essas práticas descontroladas e disseminadas para conduzir 

esses leitores, pela escola mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, 

a encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma escolar 

rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto é, ao 

encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão do mundo, 

as maneiras de sentir e de pensar (CHARTIER, 1998, p. 103). 

 

 Nunca se leu e se escreveu tanto como nos séculos XX e XXI, tendo em vista a 

democratização do ensino e o acesso dinamizado das novas tecnologias, incluindo aí também 

as redes sociais num mundo globalizado. Contudo, a leitura de textos literários por parte dos 

jovens da educação básica, em bibliotecas ou até mesmo na escola, tem realmente se tornado 

cada vez mais difícil. É por isso que o incentivo à leitura é uma das propostas das contações 

de histórias. Levar os alunos à ficção das narrativas ajuda a despertar curiosidades. E é a 

curiosidade que atrairá os jovens à leitura de textos literários. 

 

3.3 A proposta da sequência didática para o trabalho com narrativas orais 

 

O trato da produção de textos orais na escola requer profundas reflexões, não somente 

com relação a pressupostos teóricos, mas, sobretudo, a efetivação de uma prática pedagógica 

na qual o professor de língua portuguesa e de literatura tenha em mãos um leque de 

possibilidades para o trabalho diversificado com textos orais e escritos de forma 

contextualizada. A prática de produções orais deve servir como exercício contínuo que 

viabiliza o processo de desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para que 

o aluno produza textos bem elaborados e de forma proficiente e significativa.   

Os PCNs contribuem significativamente com parâmetros para o ensino da Língua 

Portuguesa em sala de aula, na defesa do trabalho com gêneros textuais. Porém, não apresenta 

fórmulas pré-estabelecidas ou prontas para o trabalho com gêneros, ou seja, como trabalhar 

com gêneros orais ou escritos, obviamente, não é papel dos PCNs. É inserido nesse contexto 
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que consideramos importante a sistematização de Schneuwly e Dolz (2004) no que diz 

respeito ao procedimento de Sequências Didáticas (SD) que podem ser amplamente 

contempladas em sala de aula nas atividades de produção textual (de textos orais e escritos). 

Os autores consideram essencial trabalhar o funcionamento, a função, as condições de 

produção e a circulação dos textos nos mais diversos gêneros em que estão inseridos. O 

processo de ensino-aprendizagem, utilizando como metodologia uma SD, tende a melhorar 

qualitativamente as produções dos alunos, sobretudo as orais, mesmo levando em conta os 

desafios da exposição ao público enfrentados por eles.  

Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 82) sequência didática (SD) é “um conjunto de 

atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito”. Uma SD com objetivos bem delimitados, segundo os pesquisadores, teria a 

finalidade de: 

 

[...] ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, 

assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação 

de comunicação. [...] servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas 

de linguagem novas ou dificilmente domináveis” (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004, p. 83).  

 

Esses pesquisadores formulam a estrutura de base de uma sequência didática que, 

proposita a compreensão das peculiaridades de cada gênero e como eles podem se relacionar 

com os não estudados na escola, ou seja, os gêneros que funcionam fora do espaço escolar. A 

necessidade que o professor tem de saber os conhecimentos prévios do aluno, por meio de 

uma avaliação diagnostica de sondagem, nomeado de “produção inicial” pelos autores, dará 

bases para que a sequência didática dê resultados produtivos. 

Os autores esquematizaram a estrutura de base de uma sequência didática a partir da 

seguinte forma:  

 

 

O primeiro passo da sequência, a apresentação da situação, tem como objetivo a 

exposição de um projeto de comunicação, da situação e do “problema” de comunicação que 
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os alunos terão que resolver. A produção final mostrará se houve progresso do aluno quando 

comparada com a primeira produção. Nessa fase de apresentação da situação, os alunos 

conhecerão o contexto de produção, o gênero que será abordado, as etapas a percorrer para a 

efetivação do trabalho e os possíveis leitores ou espectadores dos textos orais ou escritos. Será 

uma preparação produção inicial, o que os autores consideram como uma primeira tentativa 

de realização do gênero para que eles possam aprimorar suas produções nos módulos que se 

seguirão. E essa etapa é considerada “crucial” e “difícil”, haja vista a necessidade de 

distinguir um problema de comunicação bem definido e a escolha e organização dos 

conteúdos dos textos que serão produzidos pelos alunos. 

A produção inicial é o segundo passo de uma SD e tem por objetivo conhecer o 

potencial de elaboração escrita ou oral dos alunos. No presente trabalho, os alunos irão 

elaborar um texto oral, narrativo, devidamente registrado por meio de gravações em vídeo 

para uma posterior análise dos próprios alunos e da professora-pesquisadora. 

Essa primeira produção corresponde a uma tentativa do aluno de produzir um texto do 

gênero em questão e serve como diagnóstico para o planejamento das atividades seguintes do 

professor. É, portanto, atividade essencial como reguladora da sequência didática, tanto para 

os alunos quanto para o professor beneficiando, assim, toda a turma. Quanto a essa questão, 

os autores esclarecem que: 

  

Para os alunos, a realização de um texto oral ou escrito concretiza os 

elementos dados na apresentação da situação e esclarece, portanto, 

quanto ao gênero abordado na sequência didática. Ao mesmo tempo, 

isso lhes permite descobrir o que já sabem fazer e conscientizar-se 

dos problemas que eles mesmos, ou outros alunos, encontram. Por 

meio da produção, o objeto da sequência didática delineia-se melhor 

nas suas dimensões comunicativas e também se manifesta como 

lugar de aprendizagem necessária das dimensões problemáticas 

(SHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 86).  

 

Assim, a sequência didática define o que é necessário ser trabalhado com o objetivo de 

desenvolver a habilidade dos alunos, e dessa forma, instrumentalizá-los para a produção final, 

ampliando suas possibilidades de sucesso na produção de um gênero. 

A terceira etapa diz respeito aos módulos. Esses visam trabalhar os “problemas” que 

surgiram na produção inicial e que precisam ser ajustados. Com a ajuda deles, os alunos 

poderão ser instrumentalizados até que se tenha treinado suficiente para a produção final. 

Por fim, a etapa de produção do texto final. Segundo Shneuwly e Dolz (2004, p. 106), 

“a sequência didática é finalizada com uma produção final que dá ao aluno a possibilidade de 
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pôr em prática as noções e os instrumentos elaborados separadamente nos módulos”. Espera-

se que nessa etapa o aluno tenha incorporado as aprendizagens nas novas propostas 

produzidas. Corresponde a um processo de reflexão analítica por parte tanto do aluno como 

do professor. E fornece ao professor dados qualitativos acerca do desempenho dos alunos 

inseridos em todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Acerca do processo de avaliação, os autores afirmam que ela é uma questão de 

comunicação e de trocas, podendo orientar os professores para uma atitude responsável, 

humanista e profissional. E esse tipo de avaliação deve ser realizado sobre a produção final. 

Essa última produção deve fazer com que o aluno reflita acerca do processo de aprendizagem 

- os pontos fortes de sua produção e o que anda precisa aprimorar. Nessa etapa, o aluno torna-

se autônomo de sua própria aprendizagem.   

O trabalho com sequências didáticas, através de atividades diversas, oferece aos 

alunos noções, técnicas e instrumentos que desenvolvam suas capacidades de expressão oral e 

escrita nas diversas situações comunicativas. Tendo isso em mente, acreditamos que essa 

proposta é ideal para o trabalho como gênero conto de tradição oral. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISES DAS PRODUÇÕES 
 

O mais importante e bonito no mundo é isto: que as pessoas 

não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que 

elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 

 

Guimarães Rosa (1956, Grande Sertão Veredas) 

 

 

Neste capítulo, apresento os procedimentos metodológicos utilizados nesse estudo, 

discorrendo sobre o contexto escolar em que se deu a intervenção didático-pedagógica e as 

etapas de investigação que foram seguidas. Inseridos nesse contexto, apresento como se deu a 

proposta de apresentação inicial, a análise dos problemas encontrados na primeira contação 

realizada pelos alunos, além dos módulos, ou seja, como ocorreu a intervenção didática e, 

consequentemente, como foram completadas as lacunas inicialmente detectadas nas 

produções orais iniciais. 

Por se tratar de uma pesquisa de caráter intervencionista, os procedimentos adotados 

foram sendo revistos e reorganizados juntamente com a ocorrência da própria investigação e, 

por este motivo, o que aqui se apresenta é uma sumarização das ações e dos procedimentos 

que ocorreram durante o percurso da pesquisa.   

 

4.1 Contexto da pesquisa  

  

 No que se refere ao processo de investigação, o presente estudo é de natureza 

qualitativa e de caráter descritivo, uma vez que o processo de contação de histórias alicerça-se 

a partir de sequências de oficinas didáticas para a preparação e treinamento dos alunos 

investigados.  Ao considerar que este trabalho foi executado no âmbito da sala de aula de 

minha própria prática como professora-pesquisadora, a referida abordagem caracteriza-se 

também como pesquisa-ação.  

A pesquisa, de um modo geral, objetivou instrumentalizar os alunos para atuarem 

como transmissores mais competentes no contexto da fala a partir de uma proposta de ensino 

que considere o contexto situacional do gênero conto de tradição oral e suas características 

culturais. Para tal, preferi utilizar propostas de sequências didáticas de oficinas de contações 

de histórias com foco nas características de habilidades da linguagem oral das narrativas. 

Especificamente, o presente estudo se propôs a investigar como se dá o processo de 

desenvolvimento da oralidade nos alunos com a contribuição das contações de histórias; 

investigar quais as maiores dificuldades dos alunos no sentido de ouvir, narrar e recontar 

histórias, usando as próprias palavras, diante de um público ou assistência, seja esta os 
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próprios colegas na sala de aula ou outras turmas da escola; verificar quais os avanços 

conquistados no processo em estudo, a partir da aplicação da proposta de intervenção. 

 

4.2 Sujeitos da pesquisa   

 

Os sujeitos envolvidos nessa pesquisa foram discentes de uma escola da rede pública 

de ensino, referentes a duas turmas de 9º (nono) ano, do turno da manhã, com faixa etária 

entre 12 e 16 anos, em que a grande maioria é formada por moradores da própria comunidade.  

Os alunos escolhidos para participar da pesquisa derivam na maior parte da zona rural dos 

arredores da cidade e, por isso, já têm ou tiveram algum contato com a contação de histórias 

oriundas dos seus pais, tios e/ou avós. Foram selecionados 09 (nove) alunos, de duas turmas 

de aproximadamente 30 (trinta), para participar da pesquisa. A turma escolhida já trabalha 

comigo desde o início do ano de 2015. 

  O fato de ter desenvolvido, em sala de aula, atividades pelas quais os alunos 

conseguiram se identificar no contexto em que estavam inseridos, permitiu aos alunos um 

aprimoramento dos conhecimentos que já estavam internalizados e, nesse sentido, pude 

elaborar o processo de ensino-aprendizagem sobre aquilo que eles ainda não dominavam, 

viabilizando, assim, o processo de desenvolvimento de um fazer pedagógico coerente às 

necessidades desses educandos. Acredito que isso se refletiu no bom nível de oralidade, 

apresentado em suas contações finais, o que traduz a efetivação de uma aprendizagem 

significativa.   

As intervenções desenvolvidas junto aos alunos-participantes tiveram como objetivo 

incentivá-los a assumir posições ativas e interativas frente aos contos, pelo entendimento de 

seus sentimentos e vivências em relação aos temas trabalhados em cada oficina.   

Após cada encontro, as informações obtidas por meio de observação foram registradas 

num diário de campo. A análise baseou-se nas observações da pesquisadora diante das 

narrativas recontadas pelos alunos. 

Convém assinalar que o presente estudo foi submetido ao Conselho de Ética da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com a garantia de que seria mantido o anonimato 

dos alunos e de que a coleta dos seus textos só seria feita mediante a assinatura dos produtores 

no TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), para os fins da referida 

investigação.  
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4.3 A delimitação do corpus  

 

  No que se refere ao corpus utilizado neste trabalho, é relevante esclarecer que, 

inicialmente, estava previsto para serem analisadas 15 (quinze) contações de histórias de 

tradição oral, porém, devido a fatores relacionados à falta de disposição e prontidão de alguns, 

devido a fatores de extrema timidez, visto que não era obrigatória a participação, foram 

investigadas contações de 09 (nove) alunos, os que se dispuseram e tiveram condições de 

participar do referido estudo. Tal fato registra uma característica de resistência às 

apresentações orais destinadas a um público da própria realidade dos alunos dessa faixa etária, 

trazendo consigo resquícios do sistema tradicional de ensino, em que os alunos são passivos 

“receptores” de informações e não protagonistas da construção do próprio conhecimento, 

realçando ainda mais as dificuldades adquiridas por eles. Os contos escolhidos pelos alunos 

para as apresentações iniciais foram: 

 

 O leão e outras feras 

 Irapuru – o canto que encanta  

 João da água 

 O vaso torto 

 Couro de piolho 

 O vestido azul 

 Deus 

 Os três porquinhos 

 A lenda do guaraná 

 Casal silencioso 

 A formiguinha 

 A semente da verdade 

 A Bela e a Fera 

 A verdade 

 O pescador, o anel e o rei 

 A arte do silêncio 

  O amor e o orgulho 

 A história das estrelas 
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4.4 Aplicação da sequência didática – uma proposta de intervenção  

 

Optei pelo trabalho de contações de histórias com a finalidade de fazer dos alunos os 

próprios protagonistas dessa ação. Trabalhar com a proposta de desenvolvimento do oral 

viabiliza o processo de um ensino contextualizado, rico, diversificado, criativo, e, obviamente, 

carregado de desafios frente à timidez, à desenvoltura e à monitoração da performance por 

parte dos alunos e permite ao aluno refletir sobre a linguagem e, consequentemente, acerca de 

sua própria realidade.  

Dessa forma, a sequência didática, a partir da narrativa oral de contos, ocorreu 

incluindo as seguintes etapas:  

 Apresentação da situação de comunicação; 

 Convite para a escuta do conto de tradição oral; 

 Contação desempenhada pela professora-pesquisadora; 

 Reflexão e discussão sobre as impressões individuais (experiências) do conto 

apresentado; 

 Reconto inicial realizado pelos alunos de contos escolhidos por eles; 

 Cinco módulos abarcando exercícios específicos para o desenvolvimento da 

oralidade; 

 Reconto final dos alunos. 

 

4.4.1 Apresentação da situação de comunicação 

 

No início de cada aula, apresentei algumas características dos gêneros que seriam 

estudados na oficina do dia, sendo estes uma lenda, um mito, uma fábula, um conto 

maravilhoso, entre outros. No primeiro encontro do projeto, foi explicado que muitos gêneros 

nasceram da tradição oral, desde a antiguidade, por meio da repetição da cultura oral aos 

demais membros de uma sociedade. Esses povos acreditavam no poder que a palavra tem de 

atingir o coração e fazer profundas e significativas mudanças no comportamento dos seres 

para a harmonia geral da comunidade. 

Esse primeiro encontro aconteceu na biblioteca da escola. Foi exposto aos alunos a 

sequência de atividades que seria desenvolvida, para que conhecessem todas as etapas do 

trabalho, da primeira etapa à última. Discutimos acerca dos contos populares de tradição oral, 

investigando quem já conhecia, o que sabiam a respeito, quem já ouviu uma história popular 
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transmitida por alguém da família ou da própria comunidade e o que acham desse tipo de 

literatura. 

Num segundo momento foi apresentado aos alunos o projeto de aprimoramento das 

habilidades de fala no que diz respeito ao reconto de narrativas. Os alunos foram informados 

de que iriam participar de um trabalho, cuja proposta era realizar contações de histórias de 

tradição oral para a turma.  As apresentações seriam gravadas, posteriormente, em um DVD, 

confeccionado e intitulado por eles, e, por fim, divulgado para apreciação da comunidade 

escolar.  O projeto recebeu o nome “Conte você também”, e foi escolhido por eles. Todos 

concordaram com a gravação, apesar de ficarem apreensivos com a ideia dessa exposição. Os 

alunos escolheram os contos para as suas primeiras produções orais, que iriam ser realizar no 

próximo encontro. Além dos livros que a professora disponibilizou para a leitura, o acervo da 

biblioteca também foi consultado. Com suas escolhas em mãos, o encontro chegou ao fim 

com a escuta da história A verdade visita o palácio, recontada por mim.  

O convite para a escuta do conto é uma tarefa bastante importante. A preparação para 

ouvir o conto é fundamental para o bom funcionamento do trabalho, visto que há muitos 

fatores que contribuem para desviar nossa atenção numa escola com tantos alunos. Assim, 

atingir um nível desejável de concentração torna-se um desafio para todos. Estive 

constantemente motivando os alunos com desafios, suspenses e prévias das histórias dos 

próximos encontros. O período de concentração e a disposição dos jovens variam, foi preciso 

ter discernimento para ajudá-los a escutar atentamente. Os contos em si já prendem a atenção 

automaticamente, porém foi preciso calcular bem o tempo destinado à contação deles para 

que pudessem atingir devidamente os objetivos de preparação e concentração. 

Em todos os encontros dos módulos realizamos reflexão e discutimos algumas 

impressões individuais. Os contos de tradição oral levam o aluno a realizar reflexões 

profundas, levam à introspecção, à reavaliação de valores e conceitos. Discussões acerca do 

que os alunos entenderam do conto, do que lembraram, do que veio à mente são de real 

importância no resgate de sentimentos não muito explicitados normalmente. As declarações 

orais dos alunos e as exposições públicas de opiniões tendem a acelerar o desenvolvimento da 

oralidade deles.  

Visto que são comumente vergonhosos e tímidos, ainda mais quando falam de suas 

opiniões, esses debates servem justamente para a ampla interação e estabelecimentos de 

vínculos entre a turma em si e entre a turma e a professora. Percebi que ficamos mais unidos e 

amigáveis uns com os outros, pois desenvolvemos intimidade e empatia. Nesse encontro, os 

alunos escolheram os contos para a sua primeira contação. Ao longo dos módulos de ensino, 
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os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver a paciência ao ouvir as contações uns dos 

outros.  

 

4.4.2 Produção oral inicial e análise 

 

O segundo encontro aconteceu na sala de recurso da escola. Essa sala estava 

temporariamente desativada para o devido fim, e por esse motivo, a utilizamos para o projeto. 

Os alunos preencheram o questionário para avaliar o grau de timidez da turma em relação às 

apresentações orais destinadas a um público. Após a realização dessa atividade, foi iniciada 

com os alunos uma conversa informal sobre contações de histórias, ou seja, expliquei para 

eles que existe uma variedade de histórias populares de tradição oral, tais como: contos 

africanos, contos indígenas, mitos, lendas, fábulas, contos maravilhosos, entre outros, e, nesse 

mesmo momento, recontei um conto popular originário da África Ocidental, que retrata as 

simbologias contidas na disputa entre o Fogo e a Chuva para conseguir a mão da filha do rei, 

de nome Abena. 

Após a contação dessa história, convidei os alunos para que meditassem de maneira 

mais profunda nos significados do referido conto. Foi promovido um debate para exposições 

orais de depoimentos pessoais a respeito das sensações causadas pelo conto. Essa discussão 

posterior à contação objetiva levar ao desenvolvimento da oralidade de cada um, bem como 

exercitar o ouvir o outro. A reflexão foi feita por meio de depoimentos oralizados. Os alunos 

expressaram o que sentiram, o que aprenderam, o que ficou marcado, as partes altas do conto, 

etc.  

Perguntei a eles se tive que usar palavras difíceis para atrair a atenção para a história e 

pude mostrar, assim, que as palavras simples e conhecidas pela assistência é que podem tocar 

o coração. Expliquei-lhes que em vez de se preocupar demais com as palavras, devemos nos 

concentrar na ideia da mensagem e no que ela transmite.  Palavras simples e bem escolhidas 

transmitem ideias com grande vigor. Frases curtas e simples facilitam a compreensão. Os 

contadores de histórias tradicionais utilizavam-se da linguagem habitual, comum entre as 

pessoas da comunidade para prender a atenção de seus ouvintes e, assim, poder tocar o 

coração deles. 

As histórias contadas desenvolvem a concentração, pois há o preparo para ouvir a 

história, entrar em um mundo de criações imagéticas de personagens, lugares, figurinos, 

cores, etc. Esse momento de debate e reflexão serviu para o processo de interação e 

aproximação entre os alunos e a professora. Esse encontro teve como finalidade estimular os 
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alunos a lerem os contos e a buscar seus significados; a levantar hipóteses sobre os textos 

lidos mediante seus conhecimentos prévios.  

Além do reconhecimento das características gerais dos contos de tradição oral e sua 

recriação, houve também uma reflexão das características de um texto falado. Ao contar uma 

história para a turma com suas próprias palavras, mesmo que haja um planejamento prévio, o 

ato da fala ocorre unicamente no tempo presente e aquele instante é único, não tem como ser 

repetido. Por isso, os alunos entenderam que a análise que se faz dessas formas de expressão é 

diferente da que se faz da escrita, que permite a reescritura e utiliza outros recursos 

linguísticos. 

A gravação inicial foi realizada e, posteriormente, transcrita, conforme observamos a 

seguir o resultado. Os nomes dos alunos foram mantidos em sigilo e, por isso, apenas as 

iniciais os identificam nas transcrições. As transcrições foram feitas por mim com mínimas 

alterações. Essas alterações fazem dos textos não puras transcrições, mas uma retextualização 

ou reescrita da fala para a escrita, conforme mais especificado por Marcuschi (2008) em seu 

livro Da fala para a escrita: atividades de retextualização.Como quis analisar aspectos da 

narração oral e fazer uma reflexão sobre a importância da fala na formação cultural e na 

preservação de tradições não escritas, preservei repetições, retomadas, reformulações, 

saudações e interrupções da contação para pedir ajuda ou relatar o nervosismo. Portanto, as 

mínimas alterações funcionaram apenas para efeito didático eliminando hesitações, ruídos e 

partes soltas de palavras. Analisemos agora os resultados: 

 

Primeira Contação dos alunos 

ALUNOS PARTICIPANTES 

E NARRATIVAS 

ESCOLHIDAS 

TRANSCRIÇÃO DAS CONTAÇÕES ORAIS 

PARA A PRIMEIRAANÁLISE 

 

 

Aluna ANS 

 

 

O leão e outras três feras 

 

 

certo dia o leão saiu para caçar com outras três feras e 

os quatro pegaram um veado /com a permissão dos 

outros o leão partiu / o leão dividiu a presa / e dividiu 

o veado em quatro pedaços e quando os outros foram 

pegar as suas partes o leão falou /calma meus amigos / 

o primeiro pedaço é meu porque é o melhor / o 

segundo também é meu porque eu sou o rei dos 

animais / o terceiro vocês vão me dar de presente para 

homenagear minha coragem << não entendível >> e o 

sujeito maravilhoso que eu sou / e o quarto / se alguém 

quiser dividir esse pedaço comigo na luta venha aqui 

que estou pronto / logo serei vencedor / moral da 
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história / nunca forme sociedade sem antes saber como 

é a divisão dos lucros 

 

 

Percebemos na fala da aluna ANS um texto com início, meio e fim. Portanto um texto 

com a história completa. Trata-se de uma fábula. Possui uma estrutura simples e um caráter 

educativo. A aluna escolheu essa fábula por conter uma “moral da história” e principalmente 

por ser curta, “pequena”, segundo ela. Por ser consideravelmente tímida, explicou-me que 

queria terminar sua participação no projeto o mais rápido possível para receber uma nota boa, 

apenas, pois tinha pavor de se apresentar em público.  O texto é bem estruturado, porém 

percebi algumas questões a melhorar. ANS fez duas tentativas antes dessa gravação. Nessas 

duas, ela não conseguiu concluir a narração, pois relatou que estava muito nervosa. Paramos 

um pouco para que a mesma se acalmasse e realizamos, com sucesso, a terceira gravação.  

Não verifiquei uma introdução para o conto. Não há saudação, apresentação ou sequer 

alguma intenção de iniciar o ouvinte na trama. Além disso, percebi que as palavras usadas 

foram exatamente as mesmas em todas as gravações. Em seu texto não verificamos 

repetições, redundâncias, explicações, ou mesmo truncamentos próprios da fala. Detecta-se 

claramente uma estrutura própria da língua escrita, com ordenação sintática condensada, 

contendo sujeito-verbo-objeto, que são encadeamentos em função da norma escrita, como nas 

orações: “certo dia o leão saiu para caçar com outras três feras”, “os quatro pegaram um 

veado”ou “o leão dividiu a presa”. A partir essas verificações, podemos concluir que a aluna 

ANS decorou, memorizou a fábula, na íntegra, do livro que escolhera. Não se utilizou de 

nenhuma gesticulação, nem usou repetições com função de ênfase ou de suspense para 

chamar a atenção de seu público.  

Na fala muda-se de tópico com mais frequência e retorna-se ao tópico anterior com a 

mesma facilidade. Há cortes, retomadas, repetições, entre outras coisas. O texto falado da 

aluna se apresenta bastante polido e organizado como se tivesse sido escrito. Não se percebem 

essas características com exceção de um único momento em que ela corrige um verbo que 

pronunciou e percebeu que fez uma escolha que não a agradou: “o leão partiu / o leão dividiu 

a presa”. Essa correção faz parte da escolha da melhor palavra e certamente é uma marca da 

oralidade. 

O objetivo das contações das narrativas orais na sala de aula é, por meio da fala, da 

“autoridade da palavra”, estimular a interação, estabelecendo vínculos, chamando a atenção 

para ao “ouvir”, além de, obviamente, desenvolver o letramento literário dos participantes do 
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projeto. E esse propósito não é conseguido por meio da memorização das palavras em si, mas 

da ideia do conto, dos personagens, do significado geral que a história nos oferece. É preciso 

estudar o conto, mergulhar nas características que ele nos apresenta, apreender-se de tal forma 

que aquela história passe a também ser sua, de tão internalizada que já se tornou. E é nesse 

estágio que o narrador dá propriedade ao seu conto e reelabora a trama conferindo poder à 

palavra proferida. 

A aluna possui também alguns problemas de dicção no que se refere à pronúncia de 

palavras. Esse detalhe foi percebido na parte “não entendível” da retextualização. 

Vejamos, a seguir, na narração da próxima aluna, algumas outras características 

avaliadas. 

 

Aluna CBD 

 

 

Irapuru – o canto que encanta 

 

 

Boa tarde meu nome é C.B.D / é:: /vou apresentar a 

história do Canto do Irapuru. /certo jovem não muito 

belo era admirado por todas as garota de s::/  de sua 

tribo por tocar flauta maravilhosamente bem / deram- 

lhe então o nome de Catuboré flauta encantada /entre a 

moças a bela Tainá se/ conseguiu o seu amor /eles iam 

casar-se durante a primavera / certo dia já / já próximo 

do grande dia / Catuboré foi à pesca e de lá não mais 

voltou / saindo a tribo inteira à sua procura / Catuboré 

/ encontraram Catuboré embaixo de uma árvore / 

morto / ou professora / ou professora << não consegue 

terminar a contação >> 

 

A aluna CBD escolheu uma lenda indígena brasileira. Os alunos mostraram-se bem 

atentos a essa contação, pois o tema indígena é visto com curiosidade e interesse por histórias 

de amor entre índios pela comunidade dos estudados. Inicialmente verificamos uma saudação: 

“Boa tarde” seguida de uma breve apresentação: “Meu nome é CBD” e “Vou apresentar a 

história do ...”. Essa introdução descontrai o público e se mostra uma excelente estratégia para 

atrair a atenção de todos de forma a envolver os ouvintes na trama já desde o primeiro 

contato.  Certamente, esse foi um ponto positivo na primeira apresentação. 

Depois de iniciada uma introdução, o texto de CBD mostra-se carregado de marcas de 

oralidade como, por exemplo, o “é::” contínuo na primeira linha se destaca como vício de 

linguagem oral bem como também a autocorreção no elemento lexical “ a bela Tainá se/ 

conseguiu o seu amor” e também na construção da frase “Catuboré / encontraram Catuboré” 

no intuito de escolher a formulação de palavras mais adequada na visão da narradora. 

O desenvolvimento da narrativa se constrói com fluidez, com períodos de ordem direta 

relativamente curtos e completos, as ideias mostram-se organizadas, sinalizando indícios de 
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uma preparação prévia para a apresentação. Podemos perceber conexões com ritmo, 

entonação e pronuncia adequada para o encadeamento dos períodos nas passagens “ certo 

jovem” e “certo dia” “saindo a tribo inteira a sua procura”. No entanto, apesar da trama estar 

se desenvolvendo de maneira significativa, surpreendemo-nos com uma abrupta parada no 

fluxo da narrativa: “encontraram Catuboré [...] morto/ ou professora / ou professora”. A aluna 

CBD não conseguiu concluir sua contação em vista do alto grau de nervosismo em que se 

encontrava. Paramos a gravação, conversamos, tentamos de todas as formas convencê-la de 

continuar, porém não obtivemos sucesso. CBD disse que não conseguiria e, por isso, sequer 

tentaria novamente. 

O nervosismo mostrou-se um ponto negativo, pois impediu que a aluna continuasse e 

concluísse sua história. A próxima aluna traz ainda outras características pertinentes em sua 

narrativa. 

 

 

Aluna GMB 

 

 

João da água 

 

 

 

Boa tarde / meu nome é GMB / eu vou contar uma 

história de João da água / era uma vez um menino de 

dezenove anos que ia todo dia antes do sol raiar pegar 

água para a sua mãe / o João ele pegava seus dois 

baldinhos e ia cantarolando uma canção /se vocês 

souberem cantem por favor / (( todos cantam juntos)) 

se essa rua se essa rua fosse minha / eu mandava eu 

mandava ladrilhar / com pedrinhas com pedrinha de 

brilhantes /para o meu para  meu amor passar / e assim 

o João chegava na beira do ribeirão / pegava água e 

voltava cantarolando a mesma canção / (( todos 

cantam juntos)) se essa rua se essa rua fosse minha.. eu 

mandava eu mandava ladrilhar... com pedrinhas com 

pedrinha de brilhantes... só pro meu amor só pro meu 

amor passar... e assim quando o João chegava em casa 

ao invés de ter dois baldes cheios de água só tinha um 

e meio porque o outro estava furado e vazava bastante 

água / mas o João não desistiu e continuou fazendo 

esse trabalho mesmo com o balde furado / ele ia todos 

os dias / só que os seus irmãos estavam ficando 

preocupados  porque o João estava começando a 

receber apelidos... João seu bobão / troque o seu latão / 

só que o João nem ligava e continuava a fazer o seu  

trabalho / aí um belo dia  o João chegou e casa e tinha 

um lindo latão novinho pra ele pegar água / mas o João 

gostou muito / só que ele não achava necessidade de 

trocar o seu latão porque ele gostava muito dele / ai o 

João foi / pegou os seus irmãos e levou eles lá 

praquela estrada aonde ele fazia aonde ele pegava água 

e chego lá perguntou ao irmão mais velho / o que que 
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você vê aqui /o irmão disse /eu vejo um monte de 

terrão vermelho sem fim e sem ninguém / um deserto / 

já o outro irmão um pouco mais novo disse / eu vejo 

um terrão vermelho sem fim / um pouco de gente ali / 

um trator chegando lá / já o irmã mais novo o irmão 

nem precisou perguntar / ele foi logo dizendo / ah João 

que coisa mais linda / é você que faz esse trabalho / 

olha quantas flores lindas / tem até borboletas João / 

que coisa mais linda / aí assim / o / os irmãos de João 

ficaram tão impressionados com a história que foram 

espalhando pra cidade a /a história de João / no fim / a 

/ a cidade se mobilizou para fazer o outro lado da 

estrada ficarem mais bonito igual o outro / aí o João 

em vez de ser chamado de João da água ficou chamado 

como João das flores / e assim a nossa história chegou 

ao fim. 

 

 

A aluna GMB escolheu uma lenda budista a partir de uma busca na internet. 

Percebemos que a narrativa é um pouco mais longa em relação aos demais da turma. Ela disse 

que escolheria não pelo tamanho da narrativa, mas pela escolha de seu coração, ou seja, por 

identificação mesmo. Esse foi um dos pontos positivos da sua apresentação.  

Verificamos, no início da narrativa, uma saudação: “Boa tarde” e uma apresentação: 

“Meu nome é GMB”. De introdução GMB oferece ao seu público uma breve explicação a 

respeito do que vai fazer e sobre quem vai narrar: “Eu vou contar uma história de João da 

Água”. Esses recursos usados pela aluna são essenciais para situar e envolver a plateia na 

trama, ou seja, servem para chamara atenção do ouvinte para “o ouvir”. Antes da aplicação 

dos módulos da sequência didática, na situação inicial, a aluna já demonstrou ótima 

performance como contadora de histórias.  

Além disso, verificamos organizadores textuais que estabelecem coesão no texto como 

“e assim”, “porque”, “já o João”, “aí o João”, “aí assim”, “só que o João”, “mas o João” e 

muitos outros conectivos similares. Falou de modo que os ouvintes puderam compreender as 

palavras com facilidade, utilizando-se de uma articulação clara. A dicção estava apropriada, 

com volume suficiente e num ritmo moderado. Utilizou importantes recursos como a música. 

Todos cantaram juntos repetidamente a canção fácil de memorizar. A narração contou com 

introdução, desenvolvimento do conto e finalização ou desfecho. O proferimento mostrou-se 

espontâneo na maior parte da narrativa e a plateia manteve-se bem atenta e participativa. 

GMB comunicou-se eficazmente, estava preparada e atingiu as expectativas do projeto.  

A próxima contação abordará o tema do amor. 
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Aluna LPS 

 

 

 

O vaso torto 

 

 

Boa tarde // a minha história fala sobre um artesão que 

fazia vasos / e assim / toda tarde quando ele fazia 

vasos / os vasos eles ficavam imperfeitos / então ele 

estudou / ele ficou se perguntando porque os vasos 

dele ficavam imperfeitos // aí ele foi estudar // aí ele 

descobriu que toda tarde passava pela casa dele uma 

moça que levava almoço pro irmão que tava 

trabalhando // e toda vez quando ele via essa moça ele 

tremia / o coração batia muito forte // ele tava 

apaixonado por ela // e // ele aí descobriu que o porquê 

que o quadro dele ficava torto / o vaso / que ele estava 

apaixonado pela moça // e quando ele via as mãos dele 

se tremiam e aí num fazia o vaso muito bem. 

 

A aluna LPS nos contou uma lenda oriental. Considerando que LPS é bastante tímida, 

foi especialmente desafiador extrair dela uma narração. Então concluo antecipadamente que 

houve um considerável sucesso na disposição e participação da mesma nessa grandiosa 

façanha de iniciar-se na contação de histórias. Devido a problemas de extrema timidez 

obviamente, encontramos alguns aspectos a melhorar na performance da aluna. 

Inicialmente, podemos verificar na narrativa de LPS uma saudação com um “ Boa 

tarde”, além de uma iniciação ao conto apresentando o protagonista ao público:  “ a minha 

história fala de um artesão que fazia vasos”. Apesar de haver, em sua narrativa, uma 

introdução, um problema e a resolução desse problema, não é posta em evidencia a 

finalização do conto de maneira adequada. A plateia ficou em dúvida se a história havia 

realmente chegado ao fim, justamente porque não houve preparação de entonação e para o 

desfecho. Todos aplaudiram ao chegar ao fim apenas porque a aluna parou de contar e ficou 

em silêncio. 

Além disso, ao verificarmos marcas de oralidade em repetidos “aí” presentes ao longo 

da narrativa, constatamos vícios de linguagem causados pela carência de práticas de oralidade 

voltadas a apresentações ao público, bem como o excesso de nervosismo não controlado pela 

aluna. 

A narração manteve-se concisa, enxuta e sem “enfeites” ou “ adornos”. Não há marcas 

de autoria, considerando a premissa de que “quem conta um conto, aumenta sempre um 

ponto”. A aluna gravou essa narração depois de três tentativas. Nas tentativas anteriores LPS 

não conseguia concluir a narração por estar bastante nervosa.  

 

  

Boa tarde // meu nome é JP e eu vou apresentar a 
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Aluno JP 

 

Couro de piolho 

 

história Couro de piolho // era uma vez uma princesa 

que a sua criada estava penteando seus cabelos quando 

ela achou um piolho e ela resolveu criar o piolho// aí 

pegou o piolho e colocou no pote// aí o piolho foi 

crescendo, crescendo, crescendo e ficou com cinco 

metros de altura << risos de todos>> aí pegou << não 

entendível>>  notou que o castelo estava se rachando e 

viu que a rachadura começou no quarto da princesa// aí 

ele mandou pra matar o piolho << não entendível>> 

tem carapuça, lança, espada e facas// aí conseguiram 

matar// aí o rei ordenou que tirasse o couro do piolho e 

fizesse um assento e aquele que descobrisse do que a 

cadeira era feita / de que couro/ ganhava a mão da 

princesa// a começou a chegar// a princesa era linda, 

maravilhosa, rica// aí começaram a vir do mais nobre 

ao mais pobre // aí veio os mais nobres e veio tanta 

gente que o rei já estava ficando desesperado// aí 

morava numa cabana/ numa choupaninha velha << não 

entendível >> numa lama e disse// mãe eu vou ter que 

ir mãe // eu vou ter que me casar mãe// eu quero ser 

rico// aí a mãe dele disse/ filho não vá filho/ estou 

dizendo que você não vai se adaptar a eles filho/ eles 

estão numa linhagem muito diferente da nossa / aí ele 

na teimosia dele disse/ mãe eu não vou dormir aqui 

mais// aí foi para o mato/ fez um foguinho/ assou a 

carne/ aí um velho muito cansado apareceu lá e disse/ 

estou tão cansado que ia dormir até numa choupana de 

alumínio// aí ele disse// em nome do senhor deus/ não 

faço questão/ sente aqui// aí pegou sua rede e  disse // 

sente aqui seu senhor // aí ele disse assim // não/ deus 

lhe pague e deu três fios de cabelo dele a ele e disse// 

quando você quiser uma coisa que você quer muito aí 

queime esses cabelos e você vai ter a sua resposta // aí 

no outro dia ele foi lá na princesa e o rei perguntou // 

O que você acha de que esse couro é feito // aí ele 

pegou os piolhos e queimou os piolhos // ou // ele 

pegou os cabelos, queimou e viu um piolho e disse // 

esse couro é feito de piolho seu rei? // aí // sim// aí 

acertou // aí a princesa viu que ele era muito pobre e 

não quis // mas um dia/ a princesa estava << parou, 

ficou em silêncio e começou a rir >> mas um dia ela 

saiu para passear num bosque e caiu dentro de um 

buraco mas como ele era caçador ele viu ela lá / e 

salvou ela e ela começou a se encantar por ele // aí nas 

três vezes ela ficou se acidentando só para ele salvar 

ela // aí ela começou a amar ele e eles foram felizes 

para sempre << aplausos >> 
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O aluno JP é o mais novo da turma com apenas 12 anos. Ele iniciou saudando a turma 

com um “Boa tarde”, disse seu nome e o da história que iria contar. Escolheu devidamente 

algumas palavras que acrescentaram variedade à sua apresentação, mostrando, assim, que se 

preparou antecipadamente. Pensar que palavra deve usar em uma apresentação mostra 

respeito pela mensagem que a pessoa carrega e revela muita coisa sobre a sua atitude para 

com os ouvintes. Ao invés de dizer eu vou contar, disse eu vou apresentar. Construiu também 

o enunciado “do mais nobre ao mais pobre”, embelezando a pronunciação com rimas. Sua 

fala apresenta marcas fortes de autoria, pois o texto em que se baseou (encontrado no anexo), 

encontra-se bastante diferente do reconto. JP enriqueceu o conto, adornando-o com variados 

adjetivos e meticulosos detalhes como em “crescendo, crescendo, crescendo e ficou com 

cinco metros de altura”. Mostrou-se muito criativo. Além disso, não se intimidou com o 

tamanho da estrutura do conto. 

Além dos pontos positivos, podemos verificar alguns aspectos que podem ser 

melhorados. Percebemos o vício de linguagem “aí”, que se mostra constante ao longo de toda 

a narrativa. Organizadores textuais como elementos coesivos podem ser usados, nesse caso, 

para aplacar o problema e enriquecer ainda mais a narrativa.  Outro ponto a ser considerado é 

que, em algumas partes da narrativa, podemos encontrar a intervenção: <<não entendível>>. 

JP estava falando tão rápido que não consegui compreender o que falou, nem as palavras que 

usou. Nem mesmo assistindo repetidas vezes a gravação do aluno foi possível a compreensão 

do enunciado. Ele confessou que quando está muito nervoso fala de modo “disparado” e isso 

foi realmente comprovado. 

A finalização foi positiva e contou com fórmulas encantatórias dos contos 

maravilhosos: “e eles foram felizes para sempre”. 

 

 

Aluna BC 

 

 

O vestido azul 

 

 

 

 

Talita era uma menina sujinha e por isso as meninas da 

escola não queriam brincar com ela // o professor 

Felipe notava essa situação e resolveu economizar// 

aprendeu a cozinha e outras coisas// ele comprou um 

vestido pra Talita// Talita ficou muito feliz pois nunca 

tinha ganhado um presente assim// Talita chegou em 

casa com o vestido e mostrou pra sua mãe // só que sua 

mãe percebeu que Talita vivia muito suja e 

despenteada para vestir tão aquela belíssima roupa //  e 

resolveu dar banho em Talita/ perfumar e pentear seus 

cabelos // Ah é // e no dia seguinte Talita ia pra escola 

e todas as meninas queriam brincar com ela // só que a 

mãe de Talita percebeu que a casa dela vivia muito 
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desmantelada pra receber as amigas de Talita // então 

resolveu arrumara a casa / plantar flores e toda a 

vizinhança começou a notar que a casa de Talita estava 

ficando bonita // e daí todos resolveram limpar a rua e 

arrumar a rua // pronto professora // acabou  << 

aplausos >> 

 

A aluna BC não demonstra ser tímida, porém estava bastante nervosa ao contar sua 

história. Gravou, ao todo, seis vezes a contação, sendo que, essa última, contou-a tão 

rapidamente que quase não se percebiam as pausas. Permaneceu com as mãos cruzadas 

durante toda a narração. Qualquer barulho ou ruído externo a fazia perder a concentração. BC 

é uma aluna cheia de energia e foi um desafio para ela chegar ao final da história, pois queria 

“acabar logo”.  

A aluna construiu uma narrativa bem encadeada, sem truncamentos, com períodos 

completos e bem articulados. Usou uma variedade de marcadores coesivos como “e por isso”, 

“pois”, “só que”, “então” e “ e daí”. A construção global de seu texto oral manteve-se bem 

estruturado para facilitar a compreensão do auditório. A assistência, ao longo da narração, 

manteve-se bem atenta, ansiosa e aplaudiu fervorosamente a contação de BC. 

Senti falta, entretanto, do enriquecimento das etapas de introdução e conclusão da 

história. A introdução visa chamar a atenção da plateia para “o ouvir” e iniciar o 

envolvimento do público na trama. Inicializações como “era uma vez”, “um certo dia”, “em 

um lugarzinho não muito distante daqui” ou mesmo “eu vou contar uma história sobre” 

oferecem magia e aguçam a curiosidade do ouvinte. Que dizer da conclusão? A conclusão é o 

momento em que todas as ideias já foram amarradas e aproxima-se o momento do final da 

narrativa – momento tão esperado pela plateia trazendo o prazer dos aplausos e um “gostinho 

de quero mais”. BC concluiu com um limpo “pronto, professora / acabou”. 

Tomar consciência da importância da voz, do olhar, da atitude corporal, sem falta 

devem também ser levados em consideração nos módulos da sequência didática proposta. 

 

 

Aluna GED 

 

Deus 

 

o nome da minha história é Deus // para experimentar 

Otávio o mestre disse// já que tudo sabe venha cá // 

diga-me em que ponto terrestre da Terra se encontra // 

aí Otávio ficou mudo // aí depois ele respondeu // por 

um momento apenas fica mudo // Ótavio logo 

responde // eu senhor /  mestre lhe daria se me desse a 

resposta // já que Otavio era muito burro aí ele num 

disse nada << passa a mão no rosto e fica em silencio 

por um momento>> ai eu vou improvisar // aí ele disse 
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// eu vou lhe dar a resposta // o ponto terrestre da Terra 

se encontra no planeta azul // aí o senhor disse // que 

planeta azul é esse // aí ele disse / Deus/ é o mundo  

 

Um ponto positivo da contação da aluna GED é que ela inicia apresentando o nome da 

sua história para a assistência: “o nome da minha história é Deus”.   Porém, essa contação 

carrega problemas expressivos de estruturação sintática básica. Os períodos se mostram 

incompletos, truncados e mal articulados. O texto não está organizado de maneira lógica. Ao 

observar o seguinte enunciado “em que ponto terrestre da Terra se encontra” logo nos 

perguntamos: se é terrestre não é da Terra? E também: Se encontra o quê ou como? Ou: O que 

se encontra? Há ainda a fala: mestre lhe daria se me desse a resposta. Percebemos, nesse 

contexto, mudanças abruptas de pensamento que prejudicam seriamente a fluência da aluna 

durante sua apresentação.  

  A presença de tropeços, titubeios faz com que a narrativa não flua. Quando não há 

fluência, em um texto oral ou escrito, existe o risco de se transmitir ideias erradas e de a 

mensagem não ser expressa de forma convincente. O objetivo de se conhecer alguns usos da 

língua deve ser o de usá-la adequadamente para produzir o efeito de sentido pretendido nas 

narrativas orais no processo de contação de histórias. 

 

 

Aluna NAT 

 

 

Os três porquinhos 

 

boa tarde / eu vou falar da história dos três porquinhos 

/ que / é... / eles vivem / três porquinhos que eles 

viviam com a mãe deles desde piqueninotes // só que 

ele um dia // eles três decidiram sair de casa para 

construir sua própria casa // o primeiro fez sua casinha 

de palha // como vocês podem ver // o segundo fez de / 

madeira e o terceiro fez de tijolo / só que aí no lugar 

onde eles construíram a casa / né / que tomaram rumos 

diferentes / tinha um lobo / que ele apareceu na / no 

porquinho que tinha construído sua casinha de palha 

//aí ele falou pro porquinho pra abrir a porta e o 

porquinho não quis abrir // então ele falou que ia 

soprar e a casa dele ia se desmontar e foi o que 

aconteceu // aí o porquinho saiu correndo e foi / e 

tomou o seu caminho //outro caminho diferente que o 

lobo não sabia // do mesmo jeito aconteceu com o 

segundo porquinho da casinha de madeira // e o lobo 

apareceu e mandou ele abrir a porta e ele falou que não 

// e aconteceu o mesmo com ele que o lobo soprou e a 

casinha dele se desmanchou // e ele foi embora e o 

lobo ficou curioso pra saber pra onde ele tinha ido // o 

terceiro porquinho foi o que construiu a casinha dele 
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de tijolo e quando o lobo chegou lá atrás dos três 

porquinhos  que eles tavam juntos novamente // ele 

soprou e gastou toda a sua força // só que foi em vão 

porque  ele não derrubou a casinha que era feita de 

tijolo // então ele resolveu subir pela chaminé só que 

<< risos >> tava quente e aí não deu muito certo e aí 

ele foi embora  mas ele não conseguiu destruir a 

casinha do terceiro porquinho // eles tavam os três 

juntos na mesma casinha e viveram felizes << sorrindo 

>><< aplausos >> 

 

A aluna narrou sua hstoria com a juda visual de um cartaz confeccionado por ela 

própria. O cartaz trazia desenhos dos porquinhos e suas casinhas. Podemos perceber, ao longo 

da narrativa, que  NAT inseriu expressões ou palavras como “é...” e “né” no meio das frases. 

Isso indica marcas fortes de oralidade e devem ser utilizadas em momentos espontâneos, em 

usos de interação no cotidiano. Porém, o uso monitorado da fala em situações escolares de 

apresentação a um público tende a evitar essas expressões.    

NAT fala com relativa desenvoltura, mas antes de concluir alinha de raciocínio, 

começa a falar a partir de um outro enunciado em “história dos três porquinhos / que / é... / 

eles viv... / três porquinhos”. Isso também prejudica a fluência.  Para ler com fluência é 

preciso entender a relação entre as palavras de uma frase. O objetivo é transmitir as ideias de 

maneira clara. 

Para encadear os períodos, a aluna usou com frequência muito acima do desejado do 

conector aditivo “e”. A falta de variedade deixa a narrativa enfadonha e cansativa a tendência 

é fazer com que os ouvintes não prestem mais atenção. Um texto muito longo, sem a devida 

preparação, leva à prolixidade e à falta de visualização de grupos de palavras que expressem 

ideias completas, e não uma palavra por vez. Foi o caso da apresentação da aluna. 

A introdução foi apropriada, porém a finalização mostrou-se curta, simples e direta 

para um conto de fadas, que exige uma “magia” a mais: “e viveram felizes”. 

 

Aluna BFE 

 

A lenda do guaraná 

 

Era uma vez um casal de indígenas que vivia na tribo 

Mauê / e eles queriam muito ter um filho // eles não 

podiam ter filhos // então eles foram falar com o deus 

do bem que pedisse para ter um filho // um dia esse 

deus resolveu desejar esse pedido // então eles tiveram 

esse filho/ e um dia esse menino cresceu e era bondoso 

// ajudava todo mundo e amava todos // tinha um deus 

do mal que ele tinha um pouco de inveja desse 

indiozinho // então o indiozinho foi para a floresta 

procurar frutas // e nesse dia o deus do mal virou uma 

grande serpente e quando ele estava distraído picou ele 
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e matou ele // então os pais ficaram preocupados // 

anoiteceu e ele não tinha aparecido // e saíram 

procurando por ele / chamando ele // então acharam 

ele morto // então começou a trovejar / a cair raios em 

todo lugar e o deus do céu / do bem disse que era pra 

eles arrancar o olho do indiozinho e plantar no chão 

que nasceria uma linda planta // o tempo passou e essa 

planta cresceu com um tipo de olho humano // e 

chamaram de guaraná // cabou  

 

A aluna BFE contou a lenda indígena do guaraná. Ela tem bastante identificação com 

tudo o que se relaciona com a história indígena, pois diz ser descendente de índios.  A lenda 

foi tirada de um livro didático antigo que BFE possuía em casa.  

Inicialmente, podemos verificar a introdução “era uma vez” – uma mistura de contos 

maravilhosos com indígenas. O desenrolar da trama foi realizado com sucesso, pois a história 

é bem estruturada, completa e rica em detalhes. Apenas o desfecho mostrou-se inconsistente 

com um simples “cabou”. De forma geral, a aluna mostrou-se espontânea em toda a sua 

apresentação. Estava um pouco nervosa, mas não ao ponto de ter sua apresentação 

interrompida ou inacabada. Exprimiu claramente suas ideias, porém com entonação de fraca 

intensidade e de tonalidade baixa. 

Os recursos de encadeamento das pronunciações estiveram presentes ao longo da 

narrativa como “um dia” ou “então”. Porém, podemos perceber alguns problemas nas 

formulações verbais em “foram falar com o deus do bem que pedisse para ter um filho” e 

também em “um dia esse deus resolveu desejar esse pedido”. Pode ser que essas 

inadequações tenham acontecido devido ao desconforto da aluna diante do público ou do 

desconhecimento dela dos usos de alguns verbos. Em todo caso, esse ponto deverá ser 

lembrado na formulação dos exercícios dos módulos de ensino da sequência didática. 

Após as análises das produções iniciais dos alunos, seguimos com os módulos de 

ensino do projeto. 

 

4.4.3 Módulos de Ensino do projeto Conte você também! 

 

O projeto contou com cinco módulos. Em cada módulo contei um ou dois contos e os 

alunos foram convidados a mergulharem num universo mágico, onde o impossível pode 

acontecer. As explicações das propostas dos contos para cada aula são de extrema 

importância, pois levam o aluno a refletir acerca das aventuras e magia das narrativas de 

tradição oral. Os alunos foram convidados a enxergar seres mágicos penetrando no mundo 
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real, e perceber como é encantado conhecer as explicações de coisas belas que chegaram até 

nós por meio dessa tradição de passagem de geração em geração utilizando-se da força da 

“palavra”. Os módulos da sequência didática estão especificados mais adiante. 

No decorrer dos módulos, alguns aspectos dos contos apresentados foram discutidos, 

bem como as peculiaridades de cada história, a forma como foi contada, a introdução e a 

finalização empregadas, o gênero utilizado e sua importância para a composição da narrativa. 

 

1º Módulo 

Promoveu-se rodas de conversa sobre a história ouvida. Aspectos essenciais do 

enredo, de sensações ou de associações, relações de intertextualidade que os alunos vão 

estabelecendo ao longo da leitura foram discutidos. 

Contos-base 

 O príncipe medroso 

 Como apareceu a escuridão 

Atividades: 

Foram disponibilizados aos alunos os dois contos-base do encontro. O objetivo dessa 

atividade foi o de ampliar o contato com o gênero contos de tradição oral, para que 

percebessem suas características populares, a utilização de palavras simples, bem como quais 

as sensações instigadas pelos contos. Para tanto, levantamos as seguintes questões: 

1. Como esses textos são organizados? 

2. Como é a linguagem utilizada? 

3. Quais as características básicas esses textos têm em comum? 

4. Como você imagina os personagens do conto? 

5. Em que momento aconteceu o clímax e quais os elementos essências do conto? 

Ao final do encontro, pedi que cada um lesse o conto na sequência, em voz alta, um 

trecho dos contos, atribuindo-lhes as entonações que achassem necessário. A leitura 

socializada funciona como treinamento para o desenvolvimento da oralidade dos alunos. 

2º Módulo 

Esse encontro consistiu em uma série de exercícios de aquecimento, repetição, treino 

da memória e realização de paráfrases. Os objetivos eram para desenvolverem a voz e 

adquirirem habilidades de escuta e memorização, organização de ideias, elaboração de textos 

improvisados e treinos de concentração. 

Contos-base 

 A calúnia 
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 A moura torta 

Atividades: 

1º momento 

Com os contos-base em mãos, os alunos leram em voz alta, sentados em círculo para 

aquecer a voz. Em seguida, leram alguns trava-línguas. O exercício de repetição de trava-

línguas visa à melhoria da voz, utilizando-se dos recursos do volume, dicção e pronúncia. 

Foram escolhidos os seguintes: 

1. O bispo de Constantinopla 

quer se desconstantinopolizar. 

Quem desconstantinopolizar 

o bispo de Constantinopla, 

bom desconstatinopolizador será. 

 

2- Três pratos de trigo para três tigres tristes. 

 

3- Num ninho de mafagafos, seis mafagafinhos há; 

quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será.  

Em cima daquele morro há um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos dentro, 

quem desmagafinhar os sete mafagafinhos, um bom desmagafinhador será. 

 

4- Está o céu enladrilhado. 

Quem o ladrilhou? 

Quem o desenladrilhará? 

O mestre que o desenlhadrilará 

Bom desenladrilhador será. 

 

2º momento 

Outro exercício solicitado foi o de repetição da ideia ao invés das palavras. A 

professora proferiu o seguinte texto: 

 

Todos os órgãos dependem da boca3 

 

Certo dia, a boca, com ar vaidoso, perguntou: “Embora o corpo seja um só, qual é o 

órgão mais importante?” Os olhos responderam: “O órgão mais importante somos nós: 

observamos o que se passa e vemos as coisas”. “Somos nós, porque ouvimos”, disseram os 

ouvidos. “Estão enganados! Nós é que somos mais importantes porque agarramos as coisas”, 

disseram as mãos. Mas o coração também tomou a palavra: “Então e eu? Eu é que sou 

importante: faço funcionar todo o corpo!” “E eu trago em mim os alimentos, interveio a 

                                                           

3 Disponível em: <<http://www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto5.html>> acesso em 25 de maio de 2015. 

http://www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto5.html
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barriga!” “Olha! Importante é aguentar todo o corpo como nós, as pernas, fazemos”. Estavam 

nisto quando a mulher trouxe a massa, chamando-os para comer. Então os olhos viram a 

massa, o coração emocionou-se, a barriga esperou ficar farta, os ouvidos escutavam, as mãos 

podiam tirar bocados, as pernas andaram..., mas a boca recusou comer. E continuou a recusar. 

Por isso, todos os outros órgãos começaram a ficar sem forças.... Então a boca voltou a 

perguntar:  “Afinal qual é o órgão mais importante no corpo? ”  “És tu boca”, responderam 

todos em coro. “Tu és o nosso rei! ” 

Os alunos repetiram, espontaneamente, o discurso ouvido, porém, sem usar as palavras 

da professora. Escolheram seu próprio vocabulário, utilizaram-se do discurso indireto, 

modificaram os elementos coesivos para aqueles com que se familiarizavam mais. Contudo, 

mantiveram a ideia principal do texto ouvido. As habilidades de parafrasear, memorizar e 

improvisar foram exercitadas nesse tipo de atividade. Sendo assim, ao exercitarmos o hábito 

de ser observadores, de nos interessar pelas pessoas, pelo que elas dizem e pelo que se passa 

ao nosso redor, nossa mente será estimulada e nossa memória reagirá cada vez mais rápido. 

O terceiro exercício foi realizar a leitura da frase “Desde que vi você pela primeira 

vez, senti um forte aperto em meu peito”. A leitura deveria ser feita com uma interpretação 

seguindo as situações sugeridas pela professora. As situações eram as seguintes: 

 Recitando uma poesia 

 Recebendo um prêmio do óscar. 

 Fazendo um discurso político 

 Fazendo uma declaração de amor 

 Contando uma fofoca 

 Transmitindo uma notícia muito triste 

 Realizando uma pregação religiosa 

 

3º Módulo 

Esse encontro foi de grande importância na sequência didática. Os alunos realizaram 

atividades de improvisação. Essa técnica requer treino e aprendizagem porque trabalha com as 

próprias emoções. O objetivo não é fazer algo de repente ou de última hora sem preparação, 

mas disponibilizar-se para perceber a si mesmo e ao outro, e a partir dessa percepção criar 

novas situações, falas e interpretações. 

Em geral, os alunos não se sentem muito à vontade com atividades de improvisação. O 

nervosismo e o medo entram em cena e causam paralisias e bloqueios. Deixar-se fluir sem 
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reservas para a ampliação das possibilidades de cada um individualmente num trabalho em 

conjunto com o grupo para o entrosamento da expressão de todos fez toda a diferença para o 

desenvolvimento da oralidade da turma.  

Contos-base 

 As brigas entre o Sol e a Lua 

 A pedra na mão 

Atividades 

Primeiramente, os alunos ouviram a leitura dos contos-base. Esse chamamento para 

“ouvir” o conto ajuda no relaxamento e na acomodação, incluindo a preparação da turma para 

as atividades posteriores.  

Agora é chegado o momento de criação de uma história. O aluno que começar recebe 

um objeto qualquer como um bastão ou uma bola, e inicia uma história criada no momento, 

de improviso, como por exemplo: “À luz da lua cheia, debaixo de um coqueiro, encontrei um 

animal muito estranho...” Passa o objeto para outro colega, que deverá dar continuidade à 

história. O ideal é que a escolha não seja na sequência, um após o outro na roda, por exemplo. 

O fator surpresa é fundamental para a atividade de improvisação.  

A história deve ter início, meio e fim. Cada aluno participante levou em consideração 

os personagens já citados, bem como todos os outros elementos que já apareceram 

anteriormente. 

 

4º Módulo 

Lançar algumas introduções e finalizações de contos. Incentivar os alunos à leitura e 

ao treino dessas construções encantatórias, repetidas, vez após vez, por culturas mais diversas 

e passadas de geração em geração como início e fim de aventuras distantes e sensações 

recheadas de mistérios. 

Contos-base 

 A semente da verdade 

 O jovem e as estrelas do mar 

Atividades 

Algumas introduções e finalizações foram disponibilizados para os alunos lerem, 

escolherem e adaptarem aos contos escolhidos para suas produções orais finais. Os alunos já 

haviam escolhido os contos da contação final e, por isso, chegou o momento de treinar as 

introduções e os desfechos das narrativas. 
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Os alunos treinaram em voz alta, com dramatizações, as introduções: 

 Era uma vez... 

 Há muito, muito, muito tempo... 

 No tempo em que os animais falavam... 

 No tempo em que a noite ainda gestava o dia... 

 Em um lugar muito distante... 

 Minha história correu de vale em vale... 

E as finalizações: 

 E foram felizes para sempre. 

 Eles se casaram e viveram muito felizes e ricos até o fim de seus dias. 

 Entrou por uma porta e saiu por outra; peça ao senhor rei que lhe conte outra. 

 E assim a minha história acabou, chegou ao fim. 

As fórmulas a serem usadas podem variar de acordo com a história escolhida ou pode 

ser sempre a mesma. Cada contador usa as que mais gostar. Alguns preferem até criar suas 

próprias formulas ou incrementar as já existentes. O que importa mesmo é lembrar-se de que 

devem sempre tentar transportar o ouvinte a um mundo fora do tempo e do espaço real.  

 5º Módulo 

Uso de materiais que auxiliam na contação e dão ludicidade ao momento da história.  

Contos-base 

 João da Água  

 Os três porquinhos 

Atividades 

Confeccionar os baldes de água do personagem João, as casinhas dos porquinhos, 

além de outros materiais que os alunos acharam interessantes para suas apresentações finais. 

Os alunos e a professora levaram tesouras, colas, latas, caixas, emborrachados e outros 

materiais para a confecção dos recursos visuais. 

Posteriormente, os alunos assistiram a vídeos de contadores contemporâneos de 

histórias. Puderam perceber a dinâmica de alguns contadores que usam elementos lúdicos e 

criativos além da palavra. Assistir aos vídeos teve considerável importância para os alunos 

porque puderam relacionar a “palavra” com a “imagem”, e até mesmo, músicas interpretadas. 

As imagens verbais e não verbais, em tempo simultâneo, produzem e exigem um novo olhar 

do espectador. 
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A seguir, apresentarei as produções finais dos alunos da pesquisa. A experiência 

apresentou resultados significativos quanto à desinibição e ao desenvolvimento de habilidades 

orais dos sujeitos envolvidos. Além disso, o trabalho colaborou para o entrosamento e a 

interação entre eles.   

 

4.4.4 Produção oral final e análise 

 

Terminados os módulos com os exercícios propostos, chegou a hora da produção final, ou 

seja, os alunos recontaram os contos escolhidos e treinados por eles. Houve uma preparação 

coletiva do ambiente da sala de recursos para essa importante e última etapa da sequência 

didática. Os alunos se envolveram ativamente neste encontro. É chegado o momento de 

mostrarem o que aprenderam, o que treinaram. Fazer parte da preparação do ambiente das 

apresentações leva o aluno a sentir, antecipadamente, a energia da interação grupal. Eles 

“entram no clima” e se divertem aprendendo a lidar com a ansiedade, além de desenvolver o 

comprometimento individual.Interagir com a equipe também ajuda na autonomia e na 

construção do respeito ao trabalho do outro. Isso influencia diretamente na conquista da 

autoridade individual. 

O ambiente foi preparado com tecidos coloridos na parede e uma mesa enfeitada com os 

materiais para a apresentação. Os alunos organizaram-se de forma que pudessem se agrupar 

em círculo para as contações. As mesas e cadeiras foram colocadas ao redor da sala e 

formamos uma roda, com todos devidamente sentados a aconchegados uma ao lado do outro. 

Os participantes do projeto recontaram contos de tradição oral e também contos que 

traziam na memória ouvidos pelos pais, pelos avós, por algum professor, etc. O reconto é 

considerado um processo de criação. Quando estudam e se apropriam do conto, este passa 

também a ser seu. E é a partir daí que recriam e deixam marcados sua autoria no conto.Cada 

um escolheu dois contos: um para a primeira análise, a de sondagem, e outro para a 

apresentação final, na culminância do projeto. Os alunos, de forma generalizada, 

consideraram “extremamente difícil” esse processo de reconto, considerando a dificuldade de 

se expressarem em público. Contudo, todos conseguiram sem demasiados problemas.  

Em seguida, as apresentações dos alunos foram iniciadas. Estavam presentes, na sala, 

12 (doze) alunos e 09 (nove) deles contaram histórias. Todas foram devidamente registradas 

por meio de uma filmadora, e posteriormente transcritas ou retextualizadas para avaliação do 

desenvolvimento da oralidade. Enquanto a maior parte dos alunos ouvia atentamente as 

contações, sentados em círculo, uma aluna filmava e outra fotografava. Eu ouvia e anotava as 
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informações necessárias no diário de bordo. A seguir apresentaremos as transcrições 

reescritas e as análises das contações finais. 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS CONTAÇÕES INICIAIS 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS CONTAÇÕES FINAIS 

 

 

Aluna ANS 

 

O leão e outras três feras 

 

certo dia o leão saiu para caçar com 

outras três feras e os quatro pegaram um 

veado /com a permissão dos outros o leão 

partiu / o leão dividiu a presa / e dividiu o 

veado em quatro pedaços e quando os 

outros foram pegar as suas partes o leão 

falou /calma meus amigos / o primeiro 

pedaço é meu porque é o melhor / o 

segundo também é meu porque eu sou o 

rei dos animais / o terceiro vocês vão me 

dar de presente para homenagear minha 

coragem << não entendível >> e o sujeito 

maravilhoso que eu sou / e o quarto / se 

alguém quiser dividir esse pedaço 

comigo na luta venha aqui que estou 

pronto / logo serei vencedor / moral da 

história / nunca forme sociedade sem 

antes saber como é a divisão dos lucros 

 
 

 

Casal silencioso 

boa tarde // a minha história é sobre o /o casal 

silencioso // era uma vez um homem e uma 

mulher que acabaram de se casar                               

// mal vestiram seus trajes nupciais de 

deitaram e ela disse ao pobre menino // vá 

fechar a porta que dá para a rua // falou o 

noivo // eu fechar a porta? // eu com os trajes 

elegantes / com um paletó / um paletó de seda 

/ uma gravata de pedras // você está ficando 

fora do juízo // ah // e a noiva // eu com um 

vestido de seda elegante que vou fechar a 

porta que dá para uma via pública? // ficaram 

os dois / ficaram os dois silenciosos // a noiva 

sugeriu fazer uma aposta // quem falasse 

fechava a porta // ficaram assim três minutos 

// ficaram assim três minutos e passaram um 

bando de ladrões e estouraram a casa muito 

vazia que parecia deserta // eles pegaram tudo 

/ todos os objetos / todos os tapetes / os 

manequins de seda  / e os dois // e os dois 

disse // e os dois não fizeram nada e ficaram 

lá // nenhum dos dois cuidaram desse assunto 

// os ladrões foram embora e os dois / e os 

noivos e a noiva continuaram ficando lá 

sentados frente a frente // ao anoitecer um 

policial fazia a ronda // deixaram a porta 

aberta e perguntou o que estava acontecendo 

// ninguém falou nada e ele ficou preocupado 

e decidiu chamar os defensores da lei // ele 

ficou // passou o dia todinho e nada // ele 

ficou nervoso e pediu um  << não entendível 

>> nupcial dessa empreitada // aí então noiva 

disse // é // deixe meu marido // vai morar 

com ele? // e o noivo gritou // ó aí / eu ganhei 

a aposta [risos de todos] // acabou a história // 

os dois fizeram a aposta e quem falasse 

ganhava a aposta [gargalhadas] 
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A segunda contação de ANS se mostra mais natural que a primeira. Percebemos 

algumas marcas de oralidade em pronunciações bastante informais como em “ele ficou // 

passou o dia todinho e nada” e também em “e o noivo gritou // ó aí / eu ganhei a aposta”. É 

possível ainda verificar repetições para correções como em “e os dois // e os dois disse // e os 

dois não fizeram nada e ficaram lá”.    Há repetições de vocábulos para ênfase em “todos os 

objetos / todos os tapetes”. Todas essas características apontam claramente para marcas de 

oralidade na contação da aluna.  

Em seu texto inicial não havia repetições, redundâncias, explicações, ou mesmo 

truncamentos próprios da fala. Concluímos, inicialmente, que a aluna ANS decorou, 

memorizou a fábula, na íntegra, do livro que escolhera e que não utilizou gestos, nem usou 

repetições com função de ênfase ou de suspense para chamar a atenção de seu público. No 

entanto, em sua segunda contação a aluna se mostrou mais “solta”, flexível e utilizando 

gestos. A aluna internalizou a história e fez graça no final quando o noivo gritou que havia 

ganho a aposta. Todos entenderam a proposta e riram. 

Em geral, a aluna articulou as palavras de maneira clara. Porém ao final da história, 

não consegui entender uma pequena parte da narrativa. Apesar disso, considero que a aluna 

progrediu levando em consideração que o texto da segunda produção foi bem maior que o da 

primeira e, observando meu diário de bordo, senti muito mais dificuldade de entender as 

palavras da primeira produção do que da segunda.  

ANS usou elementos coesivos adequados como “assim” e “ao anoitecer”. E 

percebemos ainda, na primeira produção da aluna ANS, um texto com início, meio e fim, 

tendo, portanto, um texto com a história completa. Na segunda produção essa estrutura foi 

mantida. A aluna obteve êxito nesse critério. Houve evidente progresso no desenvolvimento 

da oralidade dela. 

 

Aluna CBD 

Irapuru – o canto que encanta 

boa tarde meu nome é C.B.D / é:: /vou 

apresentar a história do Canto do Irapuru. 

/certo jovem não muito belo era admirado 

por todas as garota de s::/  de sua tribo por 

tocar flauta maravilhosamente bem / deram- 

lhe então o nome de Catuboré flauta 

encantada /entre a moças a bela Tainá se/ 

conseguiu o seu amor /eles iam casar-se 

durante a primavera / certo dia já / já 

próximo do grande dia / Catuboré foi à 

A formiguinha 

boa tarde // meu nome é CBD e eu vou 

contar a história da formiguinha // certo dia 

uma formiguinha saía para trabalhar 

diariamente // só que nesse dia tava nevando 

e um floco de neve caiu em cima do pezinho 

dela / então ela perguntou ao sol / ô sol tu 

que és tão forte que derrete a neve solta meu 

pezinho / então o sol respondeu / ó 

formiguinha não sou tão forte assim / pois o 

muro me encobre / a formiguinha fez a 
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pesca e de lá não mais voltou / saindo a tribo 

inteira à sua procura / Catuboré / 

encontraram Catuboré embaixo de uma 

árvore / morto / ou professora / ou 

professora << não consegue terminar a 

contação >> 

 

mesma pergunta para o muro / ô muro tu 

que és tão forte que encobre o sol que 

derrete a neve que prende meus pezinhos 

solta-me / pois o muro respondeu / ó 

formiguinha não sou tão forte assim pois o 

rato me rói / a formiguinha viu o rato 

correndo muito apressado / então fez a 

mesma pergunta / ô rato tu que és tão forte 

que rói o muro que encobre o sol que derrete 

a neve que encobre meus pezinhos solta-me 

/ o rato fez / disse a mesma coisa / ó 

formiguinha não sou tão forte assim pois o 

gato me come / o gato que ia passando 

correndo atrás de uma raposa disse / a 

formiguinha disse / ó gato tu que és tão forte 

que come o rato que rói o muro que encobre 

o sol que derrete a neve que prende os meus 

pezinhos solta-me / o gato respondeu / ó 

formiguinha não sou tão forte assim pois o 

cão me persegue / a formiguinha fez a 

mesma pergunta ao cão / ó cão tu que és tão 

forte que persegue o gato que come o rato 

que rói o muro que encobre o sol que prende 

meu pezinho solta-me / o cão disse / não sou 

tão forte pois o pau me bate / a formiguinha 

viu um pau em sua frente e fez a mesma 

pergunta / ó pau tu que és tão forte que dá 

no cão que persegue o gato que come o rato 

que rói o muro que encobre o sol que derrete 

a neve que prende meu pezinho solta-me / o 

pau disse a mesma coisa / ó formiguinha não 

sou tão forte pois o fogo me queima / a 

formiguinha fez a mesma pergunta ao fogo / 

ó fogo tu que és tão forte que destrói o pau 

que bate no cão que corre atrás  do gato que 

come o rato que rói o muro que encobre o 

sol que derrete a neve que prende meus 

pezinhos solta-me / não sou tão forte assim 

pois a água me apaga / então a formiguinha 

fez a mesma pergunta à água / ó água tu que 

és tão forte que apaga o fogo que queima o 

pau que bate no cão que persegue o gato que 

come o rato que rói o muro que encobre o 

sol que derrete a neve que prende meus 

pezinhos solta-me / a água disse a mesma 

coisa / não sou tão forte assim pois a boi me 

bebe / a formiguinha direto fez a mesma 

pergunta ao boi /  ó boi que bebe a água que 

apaga o fogo que queima o pau que bate no 

cão que persegue o gato que come o rato que 
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rói o muro que encobre o sol e que derrete a 

neve solta-me / não sou tão forte assim pois 

o homem me domina / respondeu / a 

formiguinha fez a mesma pergunta ao 

homem / ó homem tu que és tão forte que 

domina o boi que bebe a água que apaga o 

fogo que queima o pau que bate no cão que 

persegue o gato que come o rato que rói o 

muro que encobre o sol e que derrete a neve 

solta-me / não sou tão forte assim pois  Deus 

me governa / respondeu o homem / então a 

formiguinha já cansada suplicou para Deus 

dizendo / ó Deus tu que és tão forte que 

governa o homem que domina o boi que 

bebe a água que apaga o fogo que destrói o 

pou ... que destrói o pau que bate no cão que 

persegue o gato que come o rato que rói o 

muro que encobre o sol e que derrete a neve 

que prende meus pezinhos solta-me / Deus 

nesse momento enviou um raio de luz no / 

em cima da formiguinha que derreteu a neve 

e conseguiu soltar o pé dela / então ela ficou 

feliz para sempre  << fortes aplausos de 

todos>> 

 

A segunda produção da aluna conta com um conto de acumulação. Cascudo (1898, p. 

329) afirma que os contos acumulativos “são pequenos contos de palavras ou períodos 

encadeados, ações ou gestos que se articulam, numa seriação ininterrupta”. São contos 

curiosos e difíceis de declamar. Porém, as crianças aprendem rapidamente sem nunca terem 

lido em algum lugar.  A aluna conheceu essa narrativa por meio da sua mãe; desde pequena 

sabia. Contou-a com naturalidade e agilidade ao mesmo tempo. 

Como esse tipo de conto estimula o rápido raciocínio na hora de contação, as marcas 

de oralidade são logo necessárias, pois simplesmente decorar as palavras faria com que o 

contador esquecesse partes da sequência ou se confundisse com a repetição dos enunciados. A 

aluna se saiu muito bem nesse critério. 

CBD articulou as palavras muito claramente e com fluência. Não perdeu a sequência e 

conseguiu terminar a história com fortes aplausos da plateia. A estrutura do conto foi 

completada com introdução, desenvolvimento da narrativa e finalização adequadas. Pode-se 

concluir que, na ocasião de sua apresentação final, a aluna conseguiu vencer o obstáculo do 

nervosismo e ficou bastante satisfeita após a contação. O resultado foi satisfatório e seu 

progresso, surpreendente. 
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Aluna GMB 

João da água 

Boa tarde / meu nome é GMB / eu vou 

contar uma história de João da água / era 

uma vez um menino de dezenove anos que 

ia todo dia antes do sol raiar pegar água para 

a sua mãe / o João ele pegava seus dois 

baldinhos e ia cantarolando uma canção /se 

vocês souberem cantem por favor / (( todos 

cantam juntos)) se essa rua se essa rua fosse 

minha / eu mandava eu mandava ladrilhar / 

com pedrinhas com pedrinha de brilhantes 

/para o meu para  meu amor passar / e assim 

o João chegava na beira do ribeirão / pegava 

água e voltava cantarolando a mesma 

canção / << todos cantam juntos >> se essa 

rua se essa rua fosse minha.. eu mandava eu 

mandava ladrilhar // com pedrinhas com 

pedrinha de brilhantes // só pro meu amor só 

pro meu amor passar // e assim quando o 

João chegava em casa ao invés de ter dois 

baldes cheios de água só tinha um e meio 

porque o outro estava furado e vazava 

bastante água / mas o João não desistiu e 

continuou fazendo esse trabalho mesmo com 

o balde furado / ele ia todos os dias / só que 

os seus irmãos estavam ficando preocupados  

porque o João estava começando a receber 

apelidos // João seu bobão / troque o seu 

latão / só que o João nem ligava e 

continuava a fazer o seu  trabalho / aí um 

belo dia  o João chegou e casa e tinha um 

lindo latão novinho pra ele pegar água / mas 

o João gostou muito / só que ele não achava 

necessidade de trocar o seu latão porque ele 

gostava muito dele / ai o João foi / pegou os 

seus irmãos e levou eles lá praquela estrada 

aonde ele fazia aonde ele pegava água e 

chego lá perguntou ao irmão mais velho / o 

que que você vê aqui /o irmão disse /eu vejo 

um monte de terrão vermelho sem fim e sem 

ninguém / um deserto / já o outro irmão um 

pouco mais novo disse / eu vejo um terrão 

vermelho sem fim / um pouco de gente ali / 

um trator chegando lá / já o irmã mais novo 

o irmão nem precisou perguntar / ele foi 

logo dizendo / ah João que coisa mais linda / 

é você que faz esse trabalho / olha quantas 

flores lindas / tem até borboletas João / que 

coisa mais linda / aí assim / o / os irmãos de 

A semente da verdade 

Boa tarde / meu nome é GMB/ eu vou 

contar uma história de muito muito muito 

tempo atrás de um imperador da China // era 

uma vez um menino chamado / uma menina 

chamada Carla / ela era uma menina normal 

// gostava muito de brincar / de correr / de:: 

plantar / era o seu maior dom / ela amava 

plantar // aí um certo dia escutaram o sino 

do palácio tocar // era o imperador 

comunicando a todas as crianças para ir lá // 

ele chegou e chamou todas as crianças e 

disse // eu estou muito velho e não tenho 

nenhum descendente então venho convidar 

vocês /  convidar não / eu venho ordenar a 

vocês que todos plantem essas sementes 

aqui ó << mostra as sementes a  todos os 

ouvintes>> e vou dar a cada um // e então 

Carla ficou muito feliz porque esse era o seu 

maior  dom / plantar // aí o rei disse que em 

um ano queria todas as plantas lá / aí foi / 

Carla pegou o seu melhor vasinho plantou a 

sua semente // todos os dias ela ia lá aguava 

/ amaciava a terra / cantava / até recitava 

poemas / aí chegou / passando os anos / 

chegou lá muito triste porque não tinha 

nascido a sua plantinha. // ela perguntou ao 

seu avô o que ela fazia // aí o seu avô disse // 

vá e leve assim mesmo // chegando lá tinha 

cada jarro com uma planta mais bonita que a 

outra // esqueci a planta // mais bonita que a 

outra // formando aquela fila passaram-se 

muitas e muitas crianças chegando a vez de 

Carla // ela chegou na frente do imperador e 

disse << ajoelhou-se, erguendo o jarro >> 

imperador aqui está o meu jarro // o 

imperador fez // e cadê as flores? // aí ele fez 

// não brotou nenhuma flor // o imperador 

assim disse // eis aqui o meu sucessor // 

todos falaram  // óóó // todos falaram // << 

fez um silêncio sugerindo com a cabeça que 

todos os ouvintes completassem juntos com 

o óóó >> e assim todos perguntaram por que 

não tinha nascido // o imperador disse // ela 

vai ser minha sucessora porque todas as 

sementes que eu dei estavam queimadas e 

não podiam florescer << cantando finalizou 

>> e assim a nossa história acabou // chegou 

ao fim << aplausos de todos >> 
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João ficaram tão impressionados com a 

história que foram espalhando pra cidade a 

/a história de João / no fim / a / a cidade se 

mobilizou para fazer o outro lado da estrada 

ficarem mais bonito igual o outro / aí o João 

em vez de ser chamado de João da água 

ficou chamado como João das flores / e 

assim a nossa história chegou ao fim 

 

A aluna GMB se apresentou de forma muito satisfatória já na primeira contação. 

Mostrou desenvoltura, articulou as palavras de forma muito clara e com fluência. Improvisou 

com eficácia e se utilizou de recursos de modulação e entonação para dar mais ênfase à sua 

narrativa. GMB deu oportunidade à turma para que participassem da história:  “o imperador 

assim disse // eis aqui o meu sucessor // todos falaram  // óóó // todos falaram // << fez um 

silêncio sugerindo com a cabeça que todos os ouvintes completassem juntos com o óóó >>” 

A introdução da segunda narrativa (eu vou contar uma história demuito muito muito 

tempo atrás de um imperador da China //era uma vez um menino chamado...) mostrou-se 

mais bem elaborada do que na primeira (eu vou contar uma história de João da água / era uma 

vez um menino). O processo criador de GMB foi desenvolvido de modo harmoniosos e 

satisfatório. Sua contação manteve-se carregada de significado. 

 

Aluna LPS 

O vaso torto 
 

boa tarde // a minha história fala sobre um 

artesão que fazia vasos / e assim / toda tarde 

quando ele fazia vasos / os vasos eles 

ficavam imperfeitos / então ele estudou / ele 

ficou se perguntando porque os vasos dele 

ficavam imperfeitos // aí ele foi estudar // aí 

ele descobriu que toda tarde passava pela 

casa dele uma moça que levava almoço pro 

irmão que tava trabalhando // e toda vez 

quando ele via essa moça ele tremia / o 

coração batia muito forte // ele tava 

apaixonado por ela // e // ele aí descobriu 

que o porquê que o quadro dele ficava torto / 

o vaso / que ele estava apaixonado pela 

moça // e quando ele via as mãos dele se 

tremiam e aí num fazia o vaso muito bem. 

 

A Bela e a Fera 

 

olá // meu nome é LPS e eu vou contar uma 

história muito antiga dos tempos de 

encantos e encantamentos reis e rainha e etc. 

// era uma vez um velho mercador muito 

rico que com o passar do tempo ele ficou 

muito pobre e com vergonha da sua pobreza 

ele foi morar distante da sua cidade para 

tristeza das suas duas filhas mais velhas pois 

não poderiam mais viver no luxo e mais 

nova que era a mais humilde tentou de todas 

as formas consolar o seu velho pai // certo 

dia o pai recebeu a notícia de um negócio e 

então ele viajou e antes dele viajar na 

despedida perguntou às filhas o que elas 

queriam se o negócio saísse bem // então as 

duas mais velhas por serem muito 

interesseiras disseram mas a mais nova não 

pediu nada //  então o pai insistiu para que a 

mais nova pedisse alguma coisa // então ela 
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falou // me traga a mais bela rosa de todos 

os jardins // então o pai viajou // sendo que 

os negócios não foram bem / então ele 

voltou // como era distante a casa dele ele 

ficou muito cansado e já era noite e então 

ele andou pelo bosque e encontrou um 

grande castelo // ele bateu na porta mas 

como a porta estava aberta ele saiu / ele 

entrou e foi andando pelo castelo inteiro até 

que apareceu um mordomo e o serviu e o 

acomodou // na manhã seguinte ele 

amanheceu bem disposto para seguir viagem 

/ então ele foi andar mais um pouco pelo 

castelo e viu um lindo jardim //  no meio 

dele tinha uma bela rosa e ele arrancou a 

rosa do jardim // nisso apareceu uma fera e 

falou para ele // é assim que tu me pagas? // 

eu te tratei tão bem // ele falou muito 

nervoso // ah me desculpe não sabia // então 

a fera falou // não sabes que eu me alimento 

dessa rosa? // e ele falou // desculpe mas 

quando a vi lembrei do pedido da minha 

filha mais nova de que era pra trazer para 

casa a mais bela de todas as rosas // então a 

fera falou // leve esta rosa mas com uma 

condição // de que traga a primeira criatura 

que você ver ao chegar em casa // ao chegar 

em casa a primeira pessoa que o velho 

mercador viu foi a sua querida filha a Bela // 

então ele falou para a Bela tudo o que 

aconteceu // e ela falou // querido pai eu irei 

mas voltarei pois farei a fera desistir de mim 

// ao chegar no castelo ela logo foi para o 

jardim e a fera apareceu e notou que ela era 

muito bela e de muita aparência e então 

falou que ela era muito linda e começou a 

acariciá-la // nisso ela lembrou de que estava 

na hora de ir para casa // então ela se sentiu 

muito triste // Passaram-se muitos dias e 

suas irmãs se casaram // ela ao saber disso 

pediu para a fera pra ir para casa e a fera deu 

a ela um anel // ele falou // enquanto esse 

anel estiver no seu dedo você se lembrará de 

mim mas quando você tirar esquecerá de 

mim // caso você não volte eu tirarei minha 

própria vida // ao chegar ela contou essa 

história pra suas irmãs e elas com inveja 

tiraram o anel do dedo dela durante a noite // 

passou um tempo e o marido de uma das 

mais velhas achou o anel e deu para Bela // 
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ela colocou no dedo e lembrou de tudo e 

voltou para lá // encontrou a fera no jardim // 

a fera disse // achei que tinha me esquecido 

// ela disse que não esqueceria dele jamais // 

deu um beijo nele e ele se transformou num 

belo príncipe // e assim eles viveram felizes 

para sempre << aplausos de todos >> 

 

A aluna escolheu para sua segunda contação o conto A Bela e a Fera. É uma narrativa 

longa, em comparação com a primeira, e rica em detalhes. Percebemos que houve uma 

preparação antecipada, pois, a LPS memorizou a estrutura completa do conto, descolando-se 

do texto, reconstruindo-o com formas próprias de expressão.  

Iniciou com uma saudação ao público, explicou o que iria contar e usou uma 

introdução típica dos contos de fadas: “olá // meu nome é LPS e eu vou contar uma história 

muito antiga dos tempos de encantos e encantamentos reis e rainha e etc. // era uma vez um 

velho mercador”.  Os conflitos foram devidamente resolvidos e o desfecho aconteceu deforma 

modulada: “deu um beijo nele e ele se transformou num belo príncipe // e assim eles viveram 

felizes para sempre”.  A plateia aplaudiu fortemente a apresentação de LPS. Todos ficaram 

bastante satisfeitos, sobretudo a aluna LPS. 

Os vícios de linguagem foram mínimos e os elementos coesivos foram utilizados com 

frequência de forma variada: “então”, “até que”, “ao chegar no castelo”, “ao saber disso”, “e 

assim”, etc. LPS articulou as palavras de maneira firme, clara fluente sem perder a 

naturalidade. Alcançou, portanto, um considerável progresso. 

 

Aluno JP 

Couro de piolho 

boa tarde // meu nome é JP e eu vou 

apresentar a história Couro de piolho // era 

uma vez uma princesa que a sua criada 

estava penteando seus cabelos quando ela 

achou um piolho e ela resolveu criar o 

piolho// aí pegou o piolho e colocou no 

pote// aí o piolho foi crescendo, crescendo, 

crescendo e ficou com cinco metros de 

altura << risos de todos>> aí pegou << não 

entendível>>  notou que o castelo estava se 

rachando e viu que a rachadura começou 

no quarto da princesa// aí ele mandou pra 

matar o piolho << não entendível>> tem 

carapuça, lança, espada e facas// aí 

conseguiram matar// aí o rei ordenou que 

A verdade 

meu nome é JP // tenho doze anos e vou 

contar a história da verdade // era uma 

vez uma mulher muito bonita e se 

chamava verdade // ela tinha um grande 

sonho //era conhecer o palácio do sultão 

// certo dia ela tomou coragem e foi até o 

palácio do sultão // ao bater na porta o 

mordomo do sultão foi abrir a porta 

quando viu aquela mulher totalmente nua 

porque ela era verdade e não tinha nada a 

esconder // ele batendo em tudo saiu 

correndo para falar com o sultão // senhor 

está ali fora uma mulher totalmente nua // 

então ele falou // quem é // qual o nome 

dela // a verdade // não /  a verdade não 
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tirasse o couro do piolho e fizesse um 

assento e aquele que descobrisse do que a 

cadeira era feita / de que couro/ ganhava a 

mão da princesa// a começou a chegar// a 

princesa era linda, maravilhosa, rica// aí 

começaram a vir do mais nobre ao mais 

pobre // aí veio os mais nobres e veio tanta 

gente que o rei já estava ficando 

desesperado// aí morava numa cabana/ 

numa choupaninha velha << não 

entendível >> numa lama e disse// mãe eu 

vou ter que ir mãe // eu vou ter que me 

casar mãe// eu quero ser rico// aí a mãe 

dele disse/ filho não vá filho/ estou dizendo 

que você não vai se adaptar a eles filho/ 

eles estão numa linhagem muito diferente 

da nossa / aí ele na teimosia dele disse/ 

mãe eu não vou dormir aqui mais// aí foi 

para o mato/ fez um foguinho/ assou a 

carne/ aí um velho muito cansado apareceu 

lá e disse/ estou tão cansado que ia dormir 

até numa choupana de alumínio// aí ele 

disse// em nome do senhor deus/ não faço 

questão/ sente aqui// aí pegou sua rede e  

disse // sente aqui seu senhor // aí ele disse 

assim // não/ deus lhe pague e deu três fios 

de cabelo dele a ele e disse// quando você 

quiser uma coisa que você quer muito aí 

queime esses cabelos e você vai ter a sua 

resposta // aí no outro dia ele foi lá na 

princesa e o rei perguntou // O que você 

acha de que esse couro é feito // aí ele 

pegou os piolhos e queimou os piolhos // 

ou // ele pegou os cabelos, queimou e viu 

um piolho e disse // esse couro é feito de 

piolho seu rei? // aí // sim// aí acertou // aí a 

princesa viu que ele era muito pobre e não 

quis // mas um dia/ a princesa estava << 

parou, ficou em silencio e começou a rir 

>> mas um dia ela saiu para passear num 

bosque e caiu dentro de um buraco mas 

como ele era caçador ele viu ela lá / e 

salvou ela e ela começou a se encantar por 

ele // aí nas três vezes ela ficou se 

acidentando só para ele salvar ela // aí ela 

começou a amar ele e eles foram felizes 

para sempre << aplausos >> 

pode entrar no nosso palácio // então ele 

saiu correndo e disse // perdão senhora 

ele está viajando // então ela não se 

intimidou // no outro dia ela veio e veio 

como acusação // ela pegou pedaços de 

restos de animais e folhas secas e etc. e 

foi à procura do sultão // o mordomo 

novamente abriu a porta e perguntou 

quem é // ela falou // eu sou a acusação // 

aí o homem rapidamente foi falar com o 

sultão // tem uma mulher ali totalmente 

nua querendo falar com o  senhor // qual 

é o nome dela // é a acusação // então o 

mordomo foi dizer a ela que o rei não 

poderia recebê-la // então ele foi lá e 

disse // no terceiro dia ela foi novamente 

// mas como  maravilha // e chegando lá // 

chegando lá ela disse // eu sou a 

maravilha // então ela foi dessa vez // ela 

foi diferente // ela foi muito linda //com 

jóias // passou néctar em seus cabelos / 

perfumes // então ele disse // qual o seu 

nome // eu sou a maravilha // então ele 

saiu correndo para falar com o sultão // o 

então falou // qual o nome dela // é a 

maravilha // então me deixe entrar // 

então ela  saiu // só sei que ela durou três 

dias no palácio com muita ganância // 

muita comida // e quando ela foi embora 

todos queriam que ela ficasse // mas ela 

não podia // então o sultão pediu que ela 

ficasse mas ela num pôde  porque ela 

tinha muita responsabilidade // ao sair 

todo mundo ficou muito triste e fim<< 

aplausos >> 
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O aluno JP iniciou sua produção final com uma breve apresentação:  “meu nome é JP 

// tenho doze anos”e, ainda, com uma introdução para o conto: “vou contar a história da 

verdade // era uma vez..”.  A estrutura foi respeitada com introdução, conflito, personagens, 

clímax, resolução do conflito e desfecho. Há continuidade e coerência entre as partes, 

trazendo elementos coesivos variados como: “então”, “chegando lá”, “mas”, “quando ela foi 

embora”, “só sei que”, “ao sair”, dentre outros. Percebemos, portanto, o progresso do aluno 

em relação à produção inicial. Percebíamos o vício de linguagem “aí”, que se mostrava 

constante ao longo de toda a primeira narrativa. 

JPS falou calmamente, mostrou naturalidade, segurança e todas as palavras foram 

facilmente entendidas. A narrativa fluiu com leveza e desenvoltura. Ele se mostrou mais 

desinibido nessa segunda contação. 

As palavras continuaram a ser bem escolhidas e variadas. Sua fala apresenta 

novamente marcas fortes de autoria, trazendo criações interessantes para um jovem de doze 

anos: “ela não se intimidou”, “passou néctar em seus cabelos”, “três dias no palácio com 

muita ganância”, “mas ela num pôde porque ela tinha muita responsabilidade”. O aluno é 

bastante criativo e disse que adorava ler livros desde bem pequeno. 

A finalização, contudo, não se mostrou tão elaborada quanto na primeira apresentação, 

contando com um breve “fim”. Entretanto, de forma geral, o aluno obteve significativo 

progresso em sua performance. 

 

Aluna BC 

O vestido azul 

Talita era uma menina sujinha e por isso as 

meninas da escola não queriam brincar 

com ela // O professor Felipe notava essa 

situação e resolveu economizar// aprendeu 

a cozinha e outras coisas// Ele comprou um 

vestido pra Talita// Talita ficou muito feliz 

pois nunca tinha ganhado um presente 

assim// Talita chegou em casa com o 

vestido e mostrou pra sua mãe // só que sua 

mãe percebeu que Talita vivia muito suja e 

despenteada para vestir tão aquela 

belíssima roupa //  e resolveu dar banho em 

Talita/ perfumar e pentear seus cabelos // 

Ah é // e no dia seguinte Talita ia pra 

escola e todas as meninas queriam brincar 

com ela // só que a mãe de Talita percebeu 

que a casa dela vivia muito desmantelada 

pra receber as amigas de Talita // então 

O pescador, o anel e o rei 
 
boa tarde // meu nome é BC e eu vou 

contar a história do pescador, o anel e o rei 

// era uma vez um velho pescador que vivia 

cantando <<cantando e batendo palmas>> 

viva a deus e ninguém mais quando deus 

não quer ninguém nada faz // mesmo 

quando as suas pescas não eram boas ele 

cantava com fé e alegria << todos cantando 

e batendo palmas juntos>> viva a deus e a 

ninguém mais quando deus não quer 

ninguém nada faz //  o rei daquela cidade 

sabendo da existência do pescador pediu 

para que seus criados o levassem até ele // 

ele subiu as escadas do palácio 

cantarolando // viva a deus e a ninguém 

mais quando deus não quer ninguém nada 

faz // ao chegar lá o rei queria provar para 
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resolveu arrumara a casa / plantar flores e 

toda a vizinhança começou a notar que a 

casa de Talita estava ficando bonita // e daí 

todos resolveram limpar a rua e arrumar a 

rua // pronto professora // acabou  << 

aplausos >> 

ele que ele poderia ser tão bom quanto deus 

e lhe deu um anel para que durante quinze 

dias ele cuidasse // se o anel voltasse 

intacto como foi levado // ele daria um bom 

dinheiro para que nunca mais ele 

trabalhasse mas se o anel não voltasse ele 

mandaria cortar sua cabeça // ao chegar em 

casa entregou o anel para sua mulher que 

prometeu a sete chaves // no dia seguinte 

ele saiu para trabalhar cantarolando como 

sempre // viva a deus  e a ninguém mais 

quando deus não quer ninguém nada faz // 

o rei mandou um de seus criados se passar 

por um mercador e ir até a casa dele 

comprar o anel para jogar no mar // ao 

chegar lá ele perguntou // senhora // sou um 

mercador // a senhora não teria nenhum 

anel pra me vender // ela falou // não // 

somos pobres // ele lhe mostrou uma bela 

quantia em dinheiro // ela entusiasmada 

contando o dinheiro acabou vendendo o 

anel // ele jogou no mar como o rei havia 

mandado // o pescador ao chegar em casa 

sabendo do fato que tinha acontecido falou 

para ela // você não vendeu apenas o anel 

como foi junto a minha cabeça  // dez dias 

se passaram // no décimo primeiro dia // ele 

falou para ela // essa vai ser a minha última 

ceia // então trarei um belo banquete // ele 

foi para a praia cantarolando muito triste 

<< cantando bem devagar com ar de 

tristeza>> viva a deus e a ninguém mais 

quando deus não quer ninguém nada faz // 

ele pescou quarenta e nove  peixes // 

quarenta e oito ele mandou pro mercado e 

um ele trouxe pra casa // ao chegar em casa 

sua mulher fez um belo tempero // ao 

comer ele começou a se engasgar // ao sua 

mulher falou cuspa //ao cuspir o anel tava 

lá e ele cantarolou com fé << todos juntos 

com batidas fortes e aceleradas com ar de 

alegria>> viva a deus e a ninguém mais 

quando deus não que ninguém nada faz // 

no dia seguinte era o dia de levar o anel 

para o rei // o rei confiante de que ele não 

havia com esse anel mais perguntou //cadê 

o meu anel //   e então ele mostrou o anel 

para o rei // o rei teve que lhe dar um bom 

dinheiro para que nunca mais ele 

trabalhasse mas também cantou com ele<< 
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todos cantam juntos, alegres e em alto 

som>> viva a deus e a ninguém mais 

quando deus não quer ninguém nada faz << 

aplausos calorosos >> 

 

A aluna BC escolheu um conto mais extenso na segunda apresentação. Pesquisou na 

internet sua narrativa e disse que havia se familiarizado com a versão da contadora Bia 

Bedran, Preparou-se com antecedência. Isso é demonstrado pela segurança demonstrada no 

tom de voz. Mostrou desenvoltura e desinibição. Manteve-se concentrada durante toda a 

contação, sem pausas muito longas ou risos fora de hora. 

A narrativa final permaneceu bem encadeada, com períodos completos e bem 

articulados. Incrementou a performance com repetição de uma música embalada, fácil de 

memorizar. Todos cantaram juntos até o fim da história. A plateia mostrou-se atenta e 

aplaudiu a contação calorosamente. A expressão corporal esteve bem controlada e um 

sincronismo entre gestos, voz e mensagem foi estabelecido por BC. 

O ponto forte da produção final de BC, em comparação com a inicial, foi a introdução 

e a conclusão. Iniciou com saudação à turma, apresentação pessoal, seguida pelo nome da 

história que iria contar: “boa tarde // meu nome é BC e eu vou contar a história do pescador, 

o anel e o rei”. A aluna fez uso do “era uma vez...”. Concluiu com a canção: “viva a deus e a 

ninguém mais quando deus não quer ninguém nada faz”. Foi um expressivo progresso. 

 

Aluna GED 

Deus 

o nome da minha história é Deus // para 

experimentar Otávio o mestre disse// já 

que tudo sabe venha cá // Diga-me em que 

ponto terrestre da Terra se encontra // Aí 

Otávio ficou mudo // aí depois ele 

respondeu // por um momento apenas fica 

mudo // Otávio logo responde // eu senhor 

/  mestre lhe daria se me desse a resposta 

// já que Otávio era muito burro aí ele 

num disse nada << passa a mão no rosto e 

fica em silêncio por um momento>> aí eu 

vou improvisar // aí ele disse // eu vou lhe 

dar a resposta // o ponto terrestre da Terra 

se encontra no planeta azul // aí o senhor 

disse // que planeta azul é esse // aí ele 

disse / Deus/ é o mundo 

A arte do silêncio 

Eu vou falar sobre a arte do silêncio // 

minha história // certa vez / de tanto falar 

que se vizinho era ladrão/ ele acabou 

sendo preso // meses depois ele foi solto e 

disse que ele não tinha nada a ver com 

essa história // e o juiz chamou ele para a 

sentença // aí ele foi // escreva num papel 

tudo o que ele lhe fez de mal // ele disse // 

só isso? // ele disse // só // e ele escreveu 

tudo o que ele fez e foi para a montanha / 

jogou os pedaços todinhos e a chuva 

molhou tudo // e ele voltou né // e o juiz 

disse // agora volte pra montanha de novo 

e recolha todos os papeis e volte para a 

sentença // daí ele disse // como? // o 
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vento já deve ter levado // a chuva 

molhou // ele explicou // seu juiz / não 

tem como eu fazer isso // o juiz disse // 

do mesmo jeito que você disse com ele / 

ele era inocente e não podemos julgar os 

outros // você nunca mais faça isso // e 

ele disse // tá certo e outro disse // eu vou 

perdoar ele // pronto // acabou     

 

A aluna GED iniciou apresentando o nome da sua história para a assistência: “eu vou 

falar sobre a arte do silêncio”.   A introdução foi curta, porém, se fez presente: “certa vez”. 

Na produção inicial verificamos apenas a apresentação da história.  

A produção inicial, no quesito estrutura do conto, obteve relevante progresso. Há 

introdução, situação problemática, clímax e desfecho. Porém a conclusão se mostrou 

demasiadamente simples: “pronto // acabou”.  

Os períodos se mostraram completos, sem truncamentos, fluidos, com frases curtas. 

Os organizadores coesivos não se mostraram variados, contudo, de maneira geral, o conteúdo 

temático esteve organizado de maneira lógica e foi compreendido por todos. Os ouvintes se 

mostraram atento e aplaudiram fortemente ao término da apresentação. 

A aluna soube se expressar com fluência, mantendo uma articulação clara e objetiva. 

Olhou para a plateia e não gaguejou ao falar. A gesticulação foi natural. Considero que a 

aluna GED solucionou algumas deficiências anteriormente constatadas, acolheu as sugestões 

minhas e da turma e aprimorou sua apresentação oral de uma maneira geral. 

Aluna NAT 

 

Os três porquinhos 

boa tarde / eu vou falar da história dos três 

porquinhos / que / é / eles viv / três 

porquinhos que eles viviam com a mãe 

deles desde piqueninotes // só que ele um 

dia // eles três decidiram sair de casa para 

construir sua própria casa // o primeiro fez 

sua casinha de palha // como vocês podem 

ver // o segundo fez de / madeira e o 

terceiro fez de tijolo / só que aí no lugar 

onde eles construíram a casa / né / que 

tomaram rumos diferentes / tinha um lobo 

/ que ele apareceu na / no porquinho que 

tinha construído sua casinha de palha //aí 

ele falou pro porquinho pra abrir a porta e 

o porquinho não quis abrir // então ele 

 

O amor e o orgulho 

boa tarde gente // eu vou contar a 

historinha do amor e o orgulho // era uma 

vez o amor que se apaixonou 

perdidamente pelo orgulho / e todas as 

noites ligava / citando as mais lindas 

frases / e o orgulho nem aí // um dia o 

orgulho soube que o amor tinha sofrido 

um acidente e morreu // no velório / o 

orgulho se declarou para o amor / mas já 

era tarde demais  // pois o amor por mais 

forte que seja / um dia ele morre // moral 

da história // nunca deixe para fazer 

aquilo ou dar atenção a uma pessoa que 

lhe ama // você nunca sabe quando pode 
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falou que ia soprar e a casa dele ia se 

desmontar e foi o que aconteceu // aí o 

porquinho saiu correndo e foi / e tomou o 

seu caminho //outro caminho diferente 

que o lobo não sabia // do mesmo jeito 

aconteceu com o segundo porquinho da 

casinha de madeira // e o lobo apareceu e 

mandou ele abrir a porta e ele falou que 

não // e aconteceu o mesmo com ele que o 

lobo soprou e a casinha dele se 

desmanchou // e ele foi embora e o lobo 

ficou curioso pra saber pra onde ele tinha 

ido // o terceiro porquinho foi o que 

construiu a casinha dele de tijolo e quando 

o lobo chegou lá atrás dos três porquinhos  

que eles tavam juntos novamente // ele 

soprou e gastou toda a sua força // só que 

foi em vão porque  ele não derrubou a 

casinha que era feita de tijolo // então ele 

resolveu subir pela chaminé só que << 

risos >> tava quente e aí não deu muito 

certo e aí ele foi embora  mas ele não 

conseguiu destruir a casinha do terceiro 

porquinho // eles tavam os três juntos na 

mesma casinha e viveram felizes << 

sorrindo >><< aplausos >> 

perder aquela pessoa << aplausos >> 

 

O conto da aluna foi narrado de maneira integral. Ela escolheu um conto curto, 

conciso, enxuto, em relação ao anterior. Porém, soube se expressar com fluência. A contação 

se deu de maneira clara e objetiva, com palavras eficazmente escolhidas e vocabulário 

adequado ao público ouvinte. Não fez uso de nenhum vício de linguagem. Mostrou-se natural 

e bem preparada. Há marcas de oralidade em “boa tarde gente”, “e o orgulho nem aí”. 

Todos os períodos estavam completos, bem encadeados apresentando elementos 

coesivos variados, apesar da concisão do texto: “e”, “um dia”, “ no velório”, “mas”, “pois” e 

“ou”. Não demonstrou nervosismo, ansiedade, gaguejo ao falar nem exagero nos gestos. O 

tom de voz de NAT e melódico, afetuoso, com um toque de musicalidade. O uso do 

diminutivo nas palavras evidencia ainda mais essas características nas duas contações: 

“porquinhos”, “casinha”, “historinha”. O público infantil também se mostraria muito atento à 

apresentação de NAT.     

A introdução foi apropriada, com uso do “era uma vez” e a conclusão foi demonstrada 

com elaboração: “moral da história // nunca deixe para fazer aquilo ou dar atenção a uma 

pessoa que lhe ama // você nunca sabe quando pode perder aquela pessoa”.  
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A produção apresentou muitos pontos fortes em relação à primeira. Concluo, portanto, 

que houve crescimento na apresentação geral da aluna e o progresso foi notável. 

Aluna BFE 

Lenda do guaraná 

era uma vez um casal de indígenas que 

vivia na tribo Mauê / e eles queriam muito 

ter um filho // eles não podiam ter filhos // 

então eles foram falar com o deus do bem 

que pedisse para ter um filho // um dia 

esse deus resolveu desejar esse pedido // 

então eles tiveram esse filho/ e um dia 

esse menino cresceu e era bondoso // 

ajudava todo mundo e amava todos // 

tinha um deus do mal que ele tinha um 

pouco de inveja desse indiozinho // então 

o indiozinho foi para a floresta procurar 

frutas // e nesse dia o deus do mal virou 

uma grande serpente e quando ele estava 

distraído picou ele e matou ele // então os 

pais ficaram preocupados // anoiteceu e 

ele não tinha aparecido // e saíram 

procurando por ele / chamando ele // 

então acharam ele morto // então começou 

a trovejar / a cair raios em todo lugar e o 

deus do céu / do bem disse que era pra 

eles arrancar o olho do indiozinho e 

plantar no chão que nasceria uma linda 

planta // o tempo passou e essa planta 

cresceu com um tipo de olho humano // e 

chamaram de guaraná // cabou 

 

A história das estrelas 

boa tarde << esperou a plateia responder 

>> hoje eu vou contar a história das 

estrelas // todo mundo pensa que as 

estrelas nasceram só para brilhar / mas 

não é só pra isso // antigamente / muitos 

índios nativos viviam caçando e 

guerreando / mas nas tabas eles não 

faziam coisa alguma // as mulheres 

cuidavam da alimentação e da comida / 

um dia faltou milho / e as índias saíram à 

procura de milho // chegando lá / só 

acharam espigas de milho murchas / e 

voltaram apara a aldeia // decidiram 

chamar os curumins // os curumins são as 

crianças / que eles chamam de curumins 

// então chamaram para procurar // os 

curumins acharam um lugar brilhosos e 

brilhante / e chegando lá eles 

encontraram uma fazenda de milho // as 

índias ficaram maravilhadas e disseram // 

que milharal bonito // está pronto para ser 

colhido // então os índios fugiram // os 

curumins fugiram para a aldeia // 

chegando lá / eles pediram para a vó 

deles fazer um bolo e comeram tudo // só 

que eles queriam esconder a vó e o 

papagaio tagarela que falava muito // a 

mãe deles não deixava eles comer o bolo 

// então eles pensaram que se 

descobrissem a velhinha e o papagaio 

tagarela / as mães iam perceber que eles 

não estavam lá e iam suspeitar que tinha 

acontecido alguma coisa // então eles 

voltaram e encontraram um monte bonito 

e o céu estava muito escuro / negro / não 

tinha luz // então pensaram em pegar uma 

corda / amarrar na ponta do céu e então 

subiram // foi aí que chegaram as mães 

procurando eles // só que aí chegaram 

tarde // tentaram cortar a corda debaixo 

deles /mas não conseguiram porque 

caíram se transformando em onças // os 

curumins subiram formando estrelas que 

brilham no céu // bom gente // a moral da 

história é que as estrelas são os olhos de 



 78 

deus que estão vigiando tudo o que 

acontece aqui na terra << aplausos >> 

 

A aluna BFE contou outra lenda indígena, desta vez sobre a origem das estrelas. 

Verificamos a interação com o público logo na saudação. BFE apresentou o nome da história 

e introduziu diferente sem o “era uma vez”, utilizada em sua produção inicial.  

  A contação permaneceu bem estruturada, completa e detalhada. O desfecho mostrou-

se criativo: “bom gente //a moral da história é que as estrelas são os olhos de deus que estão 

vigiando tudo o que acontece aqui na terra”.  Quanto à performance, a aluna mostrou-se 

espontânea em toda a sua apresentação. Não demonstrou nervosismo ou ansiedade, falou 

calmamente, utilizou pausas, com volume de voz adequado. A gesticulação foi natural e o 

conteúdo temático bem desenvolvido. Os alunos mostraram-se atentos e a mensagem foi 

compreendida com sucesso. 

A aluna utilizou um recurso visual impactante: pintura indígena no rosto e cabelo 

negro, liso e comprido, solto.  Interpretou uma índia contando histórias aos curumins. Esse 

recurso mostrou-se eficaz na criação de um efeito lúdico, associando voz e imagem. 

BFE utilizou elementos de coesão: “mas”, “antigamente”, “um dia”, “e”, “chegando 

lá”, “então”, entre outros. Em sua contação inicial, percebemos alguns problemas nas 

formulações verbais como em “foram falar com o deus do bem que pedisse para ter um filho” 

e também em “um dia esse deus resolveu desejar esse pedido”. Contudo, na contação final, 

essas dificuldades foram sanadas.  

Acredito esse progresso se deu devido ao treino e à preparação antecipada da aluna. O 

objetivo foi realmente atingido, pois para se contar uma boa história é preciso treinar, estudar 

o conto até que ele seja completamente internalizado. A aluna progrediu bastante ao longo das 

atividades dos módulos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por um curto espaço de tempo, navegamos em outras águas, 

todos juntos e cheios de esperança, mergulhados em beleza. 

 

Gislayne Avelar Matos (2012, p. 130) 

 

Ampliar saberes, trocar experiências e contar e ouvir histórias conduziram o 

entendimento dessa pesquisa como um todo. A contação de histórias é uma arte antiga e 

consagrada, porém não esquecida ou perdida no tempo. Essa prática foi ressignificada na 

performance de contadores contemporâneos, nas mais diversas áreas imagináveis. A palavra 

dos contos e histórias da tradição oral é de grande importância para o desenvolvimento da 

oralidade no ambiente escolar. 

Apresentamos os desafios da educação formal atual, como a importância do “ouvir” o 

outro e a conquista da autoridade do professor, bem como do seu senso de responsabilidade. 

Cedemos mais espaço às questões ligadas ao ensino da linguagem oral e que importância ela 

deve ter no Ensino Fundamental segundo os PCN, incluindo uma proposta de sequência 

didática para o trabalho com narrativas orais, ancorada nas lentes teóricas da sistematização 

de Dolz e Schneuwly (2004). 

Esse estudo pretendeu ainda contribuir para a ampliação dos espaços de Contações de 

Histórias nas turmas do nono ano do Ensino Fundamental. Aplicamos uma sequência didática 

com módulos de ensino e produções orais iniciais e finais e, posteriormente, apresentamos os 

progressos que eles alcançaram ao final do trabalho. Todo o trabalho foi realizado para dar 

acesso aos alunos a uma prática de linguagem nova ainda não dominável, devido à timidez ou 

desconforto de realizar apresentações a um público. 

O preparo para contar e ouvir histórias envolveu os alunos na mágica do lúdico e da 

ficção, resgatando aspectos da tradição oral e motivando-os para, posteriormente, eles 

mesmos desenvolverem as habilidades de oralidade com emoção e personalidade. Além disso, 

o aluno foi iniciado no poder transformador da literatura e poderá vivenciar esses momentos 

de aprendizagem como uma forma de diversão, de prazer e não por obrigação. 

Os aprendizes obtiveram êxito em suas produções finais. Houve progresso nos 

aspectos estruturais do conto, no que diz respeito à introdução, desenvolvimento da trama e 

desfecho. Os elementos coesivos, ou seja, os encadeamentos dos períodos mostraram-se, de 

maneira geral, completos, sem truncamentos e bem articulados. As expressões corporais dos 



 80 

alunos-contadores estabeleceram-se de maneira bem controlada, sem excessos ou exageros e 

o público manteve-se bem atento, devido à boa preparação antecipada dos mesmos. 

Concluímos que os alunos desenvolveram sua oralidade, recontando histórias, 

participando de situações de interação oral, respeitando e escutando a fala do outro e 

aumentando seu sentimento de autoconfiança.  Além disso, aprenderam a resgatar e valorizar 

a literatura oral, reconhecendo as características do conto de tradição oral. Deixaram-se 

envolver e seduzir, refletiram acerca da performance do narrador e aprenderam a dominar 

algumas características do narrador de histórias contemporâneo. 

Esperamos também ter dialogado acerca de questões que afirmem a identidade 

indígena e africana com a inclusão de contos originários da gente brasileira, trabalhando, 

assim, a importância da convivência, do resgate de valores e culturas, do respeito à dignidade 

humana.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

ÍNDICE DE CONTOS 

 Da contação dos alunos: 

 

1- O leão e outras feras (tradição grega). 

Em: Fábulas de Esopo (1994, p. 32). 

2- Irapuru – o canto que encanta (tradição indígena). 

Em: Waldemar de Andrade e Silva (1999, p. 85). 

3- João da água (tradição budista). 

Adaptação livre e reconto: GGG, a partir da narrativa da contadora Patrícia Engel 

Secco. 

4- O vaso torto (tradição oriental). 

Em: Malba Tahan(1959, p. 197-200). 

5- Couro de piolho (tradição europeia). 

Compilação: Luís da Câmara Cascudo (2002, p. 111). 

6- O vestido azul 

Adaptação livre e reconto: BBB, a partir da narrativa da contadora Sandra Aymone. 

7- Deus 

Reconto: GED (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

8- Os três porquinhos (tradição anglo-saxã). 

Reconto: NAT (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

9- A lenda do guaraná (tradição indígena). 

Reconto: BFE (Coletado por meio da memória da própria aluna) 

10- Casal silencioso (tradição sufi). 

Em: Histórias da tradição sufi (1993, pp.202-203) 

11- A formiguinha (tradição europeia). 

Reconto: CBD (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

12- A semente da verdade (tradição chinesa). 

Reconto: GMB (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

13- A Bela e a Fera (versão brasileira de Minas Gerais). 

Compilação: Luís da Câmara Cascudo (2002, p. 118)  

14- A verdade (tradição oriental). 
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Reconto: JP (Coletada por meio da memória do próprio aluno). 

15- O pescador, o anel e o rei 

Reconto: BC (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

16- A arte do silêncio (tradição oriental). 

Reconto: GED (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

17- O amor e orgulho 

Reconto: NAT (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

18- A história das estrelas (tradição indígena). 

Reconto: BFE (Coletada por meio da memória da própria aluna). 

 

 Da contação da professora 

 

1- A verdade visita o palácio (tradição árabe). 

Adaptação livre e reconto: Andrea Bernardes, a partir da narrativa da contadora 

Gislayne Avelar Matos. 

2- O casamento da Princesa (tradição africana). 

Em: Celso Sisto (2009.) 

3- O príncipe medroso (tradição africana). 

Adaptação livre e reconto: Andrea Bernardes, a partir do reconto de Anna Soler-

Pont. 

4- Como apareceu a escuridão (tradição 

Adaptação livre e reconto: Andrea Bernardes, a partir do reconto de Anna Soler-

Pont. 

5- A calúnia (tradição árabe). 

Em: Malba Tahan (2012, p. 60). 

6- A moura torta 

Compilação: Luís da Câmara Cascudo (2002, p. 118). 

7- As brigas entre o Sol e a Lua (tradição africana). 

Adaptação livre e reconto: Andrea Bernardes, a partir do reconto de Anna Soler-

Pont. 

8- A pedra na mão (tradição chinesa). 

Compilação: Gislayne Matos (2009, p. 162). 

9- A semente da verdade (tradição chinesa). 

Adaptação livre e reconto: Andrea Bernardes, a partir da narrativa da aluna GMB. 
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10- O jovem e as estrelas do mar 

Em: Lair Ribeiro (1997, p. 19). 
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ANEXO B 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO (no caso do menor) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa A 

importância da contação de histórias na sala de aula: uma proposta de incentivo ao 

desenvolvimento da oralidade. Neste estudo pretendemos desenvolver a oralidade, por meio 

do reconto de histórias de tradição oral; resgatar e valorizar a tradição oral; participar de 

situações de interação oral na sala de aula, respeitando e escutando a fala do outro. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é o grau de dificuldade que os alunos têm de 

oralização, ou seja, de se apresentarem em público em situações de que precise usar sua 

oratória. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s):primeiramente 

utilizaremos um questionário para avaliar o grau de timidez da turma. Após o questionário, 

realizaremos oito oficinas na sala de aula para investigar como se dá o processo de 

desenvolvimento da oralidade nos alunos com a contribuição das contações de histórias de 

tradição oral; investigaremos também quais as maiores dificuldades dos alunos no sentido 

de ouvir, narrar e recontar histórias, usando as próprias palavras, diante de um público ou 

assistência, seja esta os próprios colegas na sala de aula e verificaremos quais os avanços 

conquistados no processo em estudo, a partir da aplicação da proposta de intervenção. As 

apresentações serão gravadas em uma câmera filmadora e ao contações serão transcritas 

para o papel. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização 

no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

 

ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Alhandra, ____ de ______________ de 2015. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / CAMPUS I DA CIDADE UNIVERSITÁRIA – 1º ANDAR -  UFPB 

JOÃO PESSOA (PB) - CEP: 58051-900 

FONE: (83) 3216-7791 / E-MAIL: ETICACCSUFPB@HOTMAIL.COM 

 

OU 

 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: ANDREA BERNARDES DE LIMA 

ENDEREÇO: RUA MANOEL GUEDES, 75, ESCOLA ESTADUAL RENATO RIBEIRO COUTINHO 

ALHANDRA (PB – CEP: 58320-000 

FONE: (83)998324821 / E-MAIL: ANDREABERNARDESDELIMA@GMAIL.COM 
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ANEXO C 
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ANEXO D  
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 


