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RESUMO 

Este artigo apresenta o projeto de extensão e pesquisa “Aprendiz de Contador: Histórias de 

vida, Narrativas e Ficções no Ensino Fundamental”, que tem como principal objetivo 

formar crianças narradoras de histórias, valorizando suas experiências, sua identidade e 

cultura. Aqui se apresenta a descrição da segunda etapa do projeto, assim como se explicitam 

os resultados obtidos na primeira etapa. No momento em que se encontra, o projeto orienta 

suas ações para o planejamento da intervenção pedagógica em escolas do Ensino 

Fundamental, organizando sequências didáticas que priorizam o gênero textual fábula como 

ponto de partida para a estruturação de práticas voltadas para a constituição do sujeito 

narrador.  

Palavras-chave: Narração oral. Infância. Fábulas. 

RÉSUMÉ 

Cet article présente la conception de la recherche et l'extension “ Apprentice du conteur: 

Histoires de vie, récits et fictions dans l`enseignement primaire”, qui a pour principal objectif 

de former des narrateurs enfants d'histoires, de valoriser leurs expériences, leur identité et la 

culture. Nous présentons ici une description de la deuxième étape du projet, ainsi que 

d'expliquer les résultats obtenus dans la première étape. Au moment , le projet guide leurs 

actions pour la planification de l'enseignement dans  l'école élémentaire, l'organisation des 
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séquences d'enseignement qui privilégient le genre fable comme un point de départ pour 

structurer les pratiques pour la constitution du narrateur. 

Mots-clés: Narration. Enfance. Fables. 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente, acho interessante esclarecer que tive uma rica experiência, comum a muitas 

crianças, que era ouvir as histórias contadas por minha avó materna. Na maioria das 

narrativas, ela fazia uma analogia entre o passado, coisas que ocorriam na sua época de 

juventude e o presente, época na qual aconteciam as conversas. Sempre acreditei sem hesitar, 

em todas as histórias trazidas por ela, afinal ela me convencia, e até pouco tempo ainda cobria 

os espelhos na hora dos trovões. Era tão marcante que, outro dia conversando em família fui a 

única que lembrei de nomes, profissões, e outros detalhes de meus bisavós sem nem conhecê-

los, mas conhecia bem suas histórias passadas a mim por minha avó. 

Hoje tenho a consciência, que Dona Jurema talvez não tivesse, de que muitas funções 

cognitivas foram aguçadas com essas experiências, além de preservar a história da minha 

família e os nossos costumes. Esse foi um dos motivos que me fez sentir atraída pelo projeto 

Aprendiz de Contador: Histórias de vida, Narrativas e Ficções no Ensino Fundamental, 

coordenado pelas professoras Lucinete Chaves de Oliveira e Maria Antônia Ramos Coutinho, 

do Departamento de Educação, Campus I, da Universidade do Estado da Bahia, por envolver 

atividades que, de forma agradável, podem transformar e enriquecer a vida de uma criança. 

O projeto, na sua primeira edição, focalizou narrativas relacionadas com a construção do 

memorial da primeira escola pública do bairro do Cabula, em Salvador. Seus resultados 

incluem-se neste artigo, embora eu não tenha participado dessa fase, já concluída.  Agora, na 

segunda edição, da  qual participo como monitora de extensão, o projeto encontra-se em fase 

de execução e  também envolve  pesquisas, no entanto, concentra seu interesse nas   narrativas 

de histórias populares e infantis, com ênfase no gênero textual fábula. Dentre as atividades 

realizadas, temos:  leituras,  narrações e criação de histórias. Com isso, visamos identificar e 

estimular   potenciais escritores e contadores de histórias. 

É imensurável a contribuição desse trabalho para minha formação acadêmica, principalmente 

pela sua riqueza. Ele abre uma grande possibilidade de executar trabalhos com crianças, 

ligados à Literatura Infantil e à arte de contar histórias, gera também grandes chances de 

realização de pesquisas e experiências na mesma área, proporciona conhecimento com foco 
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em um determinado objeto de estudo, faz que com percebamos a criança de forma 

diferenciada, articula teoria e prática e enriquece  o currículo do estudante de Pedagogia.  

Assim como reconheço a importância do projeto, que contribui de forma contundente para o 

meu exercício como educadora e também como mãe, percebo a necessidade de trocar 

experiências e aprendizados com outras pessoas que tenham o mesmo interesse, assim como 

entendo que é válido divulgar o trabalho do nosso grupo de pesquisa e extensão  através desse 

artigo. 

 

ERA UMA VEZ... 

Um homem foi à floresta e pediu às árvores, para que estas lhe doassem um 
cabo para o seu machado novo. O conselho das árvores então concorda com 
o seu pedido, e lhe ofertam uma jovem árvore para este fim.  

E logo que o homem coloca o novo cabo no machado, começa furiosamente 
a usá-lo, e em pouco tempo, já havia derrubado com seus potentes golpes, as 
maiores e mais nobres árvores daquele bosque.  

Um velho Carvalho, observando a destruição à sua volta, comenta desolado 
com um Cedro seu vizinho:  

O primeiro passo significou a perdição de todas nós. Se tivéssemos 
respeitado os direitos daquela jovem árvore, também teríamos preservado os 
nossos, e poderíamos ficar de pé, ainda por muitos anos.  

Esopo  

 A infância é a fase mais importante, singular e rica de nossas vidas. Nela, a quimera acesa, 

vibrante, intensa e colorida rege um período cujo cheiro, gosto, cor e som nos acompanham 

pelo resto da vida. E muito da beleza e dos significados obtidos na infância são adquiridos e 

aprimorados pelas histórias que lemos ou ouvimos através de nossos pais, avós e professores. 

Segundo Gabriel Chalita (2003,p.10), as histórias nos proporcionam viagens pelas quais 

realizamos conquistas, descobertas, desenvolvemos o intelectual e emocional, nos 

proporcionando   sensações mais diversas. As histórias são fundamentais para a renovação do 

ânimo, na medida em que trazem novos sentidos, criam um elo entre a razão e a emoção, 

desabrocham as identidades e as personalidades se fixando nas nossas memórias de tal forma 

que durante toda a nossa vida realizamos associações entre essas histórias e os 

acontecimentos cotidianos, realizamos remakes e releituras sempre que aparecem 

oportunidades. 
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E é nessa dinâmica que se encontra toda a riqueza do desenvolvimento do projeto de pesquisa 

e extensão Aprendiz de Contador: Histórias de vida, Narrativas e Ficções no Ensino 

Fundamental inscrito no GRAFHO – Grupo de Pesquisa Autobiografia, Formação e 

História Oral do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade do 

Departamento de Educação, Campus I, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Formar 

crianças narradoras, leitoras, escritoras, com consciência crítica, com um vocabulário 

adequado, que sejam mantenedoras de sua cultura e de seu legado histórico, e acima de tudo 

intérpretes de seu próprio imaginário. Objetiva, sobretudo,  na sequência das suas metas e 

ações,  entrelaçar a cultura oral e a cultura escrita, utilizando as diversas maneiras de narrar 

histórias como ferramenta pedagógica, valorizando a identidade e a cultura de cada aluno, 

contribuindo para o fortalecimento do acesso e uso social da leitura e da escrita no cotidiano 

escolar, a partir da prática da narrativa oral.  

O projeto, que entra em sua segunda fase, tem suas ações organizadas   em  sequências 

didáticas que  serão executadas com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, e utilizará, 

como recurso pedagógico, a contação de histórias, em especial as fábulas, e, a partir delas, 

visa desenvolver diversas práticas que estabeleçam uma ligação entre a oralidade da criança e 

o desenvolvimento da sua escrita, além de ampliar a capacidade de compreensão e 

interpretação. A contação de histórias é uma prática que enriquece as experiências infantis, 

estimula e amplia a linguagem e o vocabulário. A seleção de histórias é o marco inicial para a 

realização do trabalho com as crianças e sua contação e/ou leitura proporciona uma vasta 

possibilidade de atividades a serem executadas. O projeto reconhece a imensurável 

importância dessa atividade na formação infantil, pois diversas funções cognitivas são 

ampliadas: a comparação, o raciocínio hipotético e lógico, as relações temporais e espaciais , 

assim como a criação de espaços para a reflexão sobre valores humanos, a partir de diferentes 

perspectivas e consequentemente sobre comportamentos e atitudes éticas. 

O projeto capacita, inicialmente, os participantes universitários do curso de Pedagogia, a 

adquirirem competências necessárias para  contar e/ou ler histórias, através de técnicas 

básicas de uso da voz, gestos, entonação. Os participantes também aprendem a utilizar 

técnicas adequadas de contação para cada história, a utilização dos recursos audiovisuais, 

assim como o cultivo da atenção e a competência para construir estratégias  para 

desenvolverem a prática de contar histórias e  fomentar nos  alunos do Ensino Fundamental o 

desejo de igualmente se tornarem transmissores das narrativas lidas e ouvidas.  
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O exercício da recontação de histórias, no projeto, passa pelo oral, vai ao escrito e retorna 

para o oral. Todas as implicações desse exercício devem ser levadas em consideração e, dessa 

forma, devem ser trabalhadas de maneira adequada as adaptações. O oral e o escrito mantêm 

entre si uma linha de continuidade, mas se diferenciam em alguns aspectos, sobretudo no que 

se refere às condições de produção e recepção de texto.  

 

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

Quando transformamos o pensamento em fala, iniciamos um longo processo, pois a condição 

de enunciador de um discurso oral pressupõe vencer estágios de criação, defesa, 

argumentação, opinião sobre um conhecimento. Quem narra, normalmente, narra aquilo que 

lhe é mais significativo, mistura estilos e figuras de linguagem, gêneros textuais, criando 

sempre novos sentidos. Do outro lado então, se encontra o receptor, que segundo Cléo 

Busatto (2011, p.64) , para criar uma nova coerência, usa a imaginação que pode ter duas vias 

de acesso, a da visão e a da audição. A autora enfatiza essa situação quando diz: 

O contador de histórias lança ao ouvinte uma gama de imagens, 
com as quais esse sujeito-ouvinte irá construir uma paisagem 
interna, combinando o que ele já possui, enquanto repertório 
imagético, com o que ele recebeu durante a narração, e assim 
torna-se o coautor da história narrada, visualizando-a e 
construindo-a da forma que melhor lhe convier. (Busatto, p.66) 

A partir do momento em que se percebeu que a narração pura e simples poderia tomar outros 

rumos e se fixar em matérias palpáveis, o homem começou a pensar em suportes e maneiras 

criativas para organizar essa aquisição: a escrita (Busatto, 2011, p. 88). De acordo com José 

Roberto Fernandes(2004, p.6), na passagem do oral ao escrito, é bom que se tenha em 

consideração algumas características decorrentes da natureza oral da língua. Em primeiro 

lugar, só existe língua porque uma imagem acústica se associa a um conceito, isto é, quando 

uma realidade é fundada mediante a designação pela voz, a mesma voz que proporciona 

mudança de significado em um sintagma mediante a alteração de valores baseados na 

oralidade, o que gera palavras de sentidos diversos. Por isso, pode-se dizer que a oralidade é 

um evento primário na constituição das línguas, o código oral precede à escrita, como se 

percebe no trecho. 

[...] A escrita deve “servir” às nuanças e expressividades das 
narrativas orais. Assim é que, não obstante a transcrição ser 
grafemática (isto é, feita prioritariamente na língua padrão), 
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deve-se atentar para a pronúncia do narrador e aproximar a 
transcrição de sua construção morfossintática (concordância, 
número, gênero, pessoa), prosódia (padrões de entonação) e 
vocabulário (de uso geral e de uso local).                     
(Fernandes, 2004, p. 7) 

Dessa forma, cria-se então uma nova modalidade de registro, não mais oralmente figurada, 

mas agora uma experiência solitária e em silêncio. A descoberta da tecnologia da escrita não 

anula a possibilidade da oralidade, no entanto sua evolução provocou um imenso impacto 

sobre as ações dos homens e suas culturas e sobre as civilizações.  

Logo, a partir de um texto escrito, existem diversas formas de narrar aquilo se encontra 

registrado. No que se refere à história, segundo Betty Coelho (1997, p.21) a narrativa  é 

composta por uma estrutura que contém alguns elementos essenciais a sua constituição: a 

introdução, o enredo, o clímax e o desfecho. 

Ao contador/leitor cabe a tarefa de estudar a história, com todas as suas nuances e 

possibilidades de exploração oral. Esse estudo é fundamental para que o sujeito enunciador 

crie maior confiança e se familiarize com os personagens, fazendo, se necessário, as 

adaptações convenientes. Afirma Coelho (1997, p.26) que: “Adaptar não significa modificar o 

texto aleatoriamente. As adaptações devem tornar mais espontânea a linguagem escrita e dar 

um tom harmônico á narrativa como um todo.”   

Um dos pontos fundamentais para a realização do projeto de pesquisa Aprendiz de 

Contador: Histórias de vida, Narrativas e Ficções no Ensino Fundamental é o fato de 

almejarmos utilizar os mais diversos recursos para estabelecer uma ponte entre a história oral 

e a história escrita. Ainda de acordo com Betty Coelho, as narrativas podem ou não recorrer à 

utilização de livros, gravuras, desenhos, entre outros. Cada recurso irá trazer vantagens se 

estiver adequadamente alocado.  

As crianças participantes do projeto executarão tarefas que viabilizem o reconto de histórias, a 

partir da narração de fábulas. Betty Coelho (1997) enfatiza que se deve estar consciente de 

que a qualidade dessas tarefas estará diretamente proporcional à qualidade da narração, ao 

trabalho de discussão e aos recursos utilizados, quando afirma:  

[...]Cada apresentação tem vantagens especiais, corresponde a 
determinados objetivos e saber escolher o recurso é 
fundamental. As formas de apresentação devem ser alternadas e 
definidas dependendo do local e das circunstâncias.  (Coelho, 
1997, p. 46)  
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Desse modo, firma-se a necessidade de uma avaliação correta da história a ser narrada e dos 

recursos utilizados, para que se tenha efetivamente um trabalho de sucesso. 

 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

Segundo o relato de, Maria Antônia Ramos Coutinho e Lucinete Chaves de Oliveira, 

professoras, coordenadoras e idealizadoras do projeto, apresentado no VI Seminário de 

Pesquisa e Pós-graduação da UNEB, em 2011,  durante sua primeira edição, o projeto acolheu 

o subprojeto Memorial da Escola Antônio Euzébio2, com a finalidade de formar estudantes 

pesquisadores da história dessa instituição escolar, e identificar o impacto das práticas 

narrativas orais no desempenho de estudantes do Ensino Fundamental, no que se refere ao uso 

e desenvolvimento da escrita, leitura e oralidade secundária. As ações de implementação do 

subprojeto se deram a  partir das atividades de observação participativa para coleta de dados 

sobre a dinâmica pedagógica, o desempenho e as práticas narrativas  na unidade escolar, tipos 

e frequência das atividades de leitura, escrita e oralidade junto aos estudantes do ensino 

fundamental.  

A ausência total de recursos financeiros, as interrupções no fluxo do calendário escolar, na 

unidade de ensino e na Universidade, a pouca disponibilidade de tempo dos profissionais de 

educação da unidade parceira e da universidade foram os principais obstáculos encontrados 

durante a sua operacionalização. 

Dentre os resultados alcançados, foram destacadas a melhoria na formação dos universitários, 

tanto no plano teórico quanto no exercício docente e apresentação de comunicações em 

eventos acadêmicos, além da troca de experiências intergeracionais sobre as práticas, 

instrumentos e atitudes próprias da vida escolar em diferentes períodos e contextos 

socioculturais, a valorização do legado memorialístico dos sujeitos, o contato dos estudantes 

do ensino fundamental com tecnologias digitais para coleta e organização de dados, o 

mapeamento das práticas educativas no cotidiano da escola, com ênfase para o uso do tempo 

pedagógico, a articulação entre oralidade, escrita, leitura e análise linguística nas atividades de 

ensino. 

Houve produção de um filme documentário sobre a história da escola, com o apoio da TV 

UNEB, a articulação entre universidade e comunidade do bairro, escola pública, bibliotecas 
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públicas, maior aproximação entre graduação e pós graduação e as Áreas de Linguagem e de 

Didática e Metodologia do Ensino no DEDC-I. 

 

A  FASE ATUAL DO PROJETO 

Nesse momento, o projeto Aprendiz de Contador: Histórias de vida, Narrativas e Ficções 

no Ensino Fundamental, encontra-se na sua segunda fase. O seu principal objetivo é 

estimular o uso da narração oral como prática nas escolas,  como forma de criar pontes entre a 

cultura oral e a cultura escrita. 

Nosso ponto de partida foi determinar um gênero textual, com o qual trabalharíamos e de 

onde deveriam se desencadear todas as demais atividades do projeto. Dessa forma, 

priorizamos a narração de fábulas,  por considerarmos que esse gênero  aborda formas de 

comportamento humano, é eficaz, apresenta certa profundidade, possibilita reflexões, estimula 

o imaginário, é sempre atual, mesclando realidade e fantasia. Trata-se de uma narrativa breve, 

na qual os personagens geralmente são animais com características humanas, aspectos que 

consideramos atraentes para desenvolver sequências didáticas com crianças, visto que a 

proposta didática envolve atividades que se iniciam com narrativas orais, migram para o 

escrito e retornam para o oral, encerrando-se com a transmissão de narrativas pelos alunos aos 

colegas e à comunidade escolar.  

Definido o gênero, partimos para o planejamento das sequências didáticas, cuja estrutura 

determina a forma como o trabalho deve transcorrer. Iniciamos com o planejamento de uma 

intervenção que totaliza 16 horas/aula, distribuídas em 2 encontros semanais, para ser 

executada numa escola de Ensino Fundamental I, com crianças do 4º ano. As   avaliações, 

correções e alterações nos planejamentos ocorrerão em reuniões semanais com as 

coordenadoras do projeto, na universidade. 

Os textos que serão utilizados na execução das atividades com as crianças foram previamente 

selecionados, discutidos e testados. Formou-se um corpus de fábulas, com as quais se 

desenvolverão as ações em sala, que visam à leitura, o reconto, a escrita, a reelaboração das 

histórias, reflexões, intervenções artísticas e cênicas. Dentre as fábulas selecionadas, destaco: 

“A tartaruga e a lebre”, “O grande congresso dos ratos” e “A ratoeira na fazenda”. 

Concomitantemente outras atividades se realizaram, ressaltando-se: 
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• Encontros semanais de formação, na UNEB, em caráter extensivo, envolvendo a 

equipe de trabalho: professores, alunos monitores, alunos ouvintes, visando 

fundamentar e conceituar o projeto, criando um referencial teórico assim como uma 

coleta de produções pessoais de histórias, animações, recriações entre outros, além de 

indicações de filmes e livros. Durante esses encontros, foi oferecido o módulo de 

formação “Introdução à arte de contar histórias” aos universitários do curso de 

Pedagogia inscritos no projeto. 

• A visita de colaboradores, que de certa forma trouxeram importantes contribuições, 

participaram com a criação de textos, com a narração de histórias e depoimentos 

acerca do tema;  

• Iniciamos um mapeamento de Contadores de Histórias atuantes em Salvador e Região 

Metropolitana, que mantém a tradição da atividade, visando um encontro para trocar 

experiências; 

• Testamos diversas histórias infantis, veiculadas através de suportes tecnológicos como 

vídeos, slides, animações em Flash e Power Point, discutindo a maneira mais 

adequada para a narração de cada história; 

• O projeto iniciou a organização de um dossiê sobre os principais acontecimentos na 

área da  Narração oral de histórias, quando disponibilizamos uma rede de contatos a 

fim de participarmos de acontecimentos ligados ao projeto; 

• Realizamos algumas dinâmicas para sensibilizar, motivar, soltar a voz e o corpo, 

exercitar a expressão corporal e concentrar, visando acima de tudo, testá-las e avaliá-

las para uma futura aplicação com os alunos; 

• Em certo momento, realizamos um trabalho com Contos Populares, no qual 

identificamos um grande potencial para uma execução futura de trabalhos, que diante 

de experiências de alunos do projeto concluímos que esse gênero esperta uma 

excelente aceitação do público infantil; 

• Aprofundamos discussões em diversos temas: sequências didáticas, representações 

sociais, competência metagenérica, planejamento didático, literatura infantil, infância, 

contos populares, formas de narrar histórias, entre outros; 
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• E entre os momentos que considero mais ricos e envolventes, destaco as narrações de 

histórias entre os alunos participantes do projeto, que se desenvolveram durante os 

encontros, quando nos posicionamos como contadores, escolhemos as histórias e a 

melhor maneira de narrá-la. Executamos a contação, avaliamos, melhoramos, 

repetimos, avaliamos de novo, alternando os contadores, enfim exercitamos nossas 

potencialidades, com o intuito de percebermos a pontecialidade de cada um.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O MACHADO E AS ÁRVORES 

Tudo que é necessário que seja aprendido absorve-se na infância e depois se realizam 

transformações e ajustes na fase adulta. O respeito, as regras, os limites, a sabedoria, a 

organização, o amor ao próximo, a solidariedade, e até mesmo a maturidade são valores 

adquiridos quando criança, em momentos muitas vezes de ludicidade e descontração e são 

levados por toda a vida. É justamente por isso que se deve, durante a infância, aproveitar essa 

capacidade extraordinária do ser humano de captar tudo em volta, de forma rápida e criativa 

para despertar nas crianças os dons, os talentos, todas as potencialidades possíveis de forma a 

transformá-las em árvores frondosas.  

O projeto Aprendiz de Contador reúne elementos que consideramos determinantes para a 

formação das crianças: leitura, histórias infantis, imaginação e criatividade. Como futura 

educadora, percebo algumas vezes que as crianças são transformadas em “cabos de machado” 

que se autodestroem e deixam suas identidades e culturas se apagarem, quando lhe são tiradas 

a capacidade de pensar, de opinar, de refletir, sendo estigmatizadas por um sistema 

educacional muitas vezes falho. Com o projeto, damos a oportunidade para algumas crianças 

de experimentar uma atividade extremamente enriquecedora que é a Contação de Histórias. 

Dentre as mais diversas formas de contribuir com a formação de uma criança escolhemos a de 

narrar histórias, por ser uma atividade que vem atravessando séculos, mantendo culturas, 

unindo pessoas, mexendo com o imaginário, envolvendo e emocionando gerações. Assim 

temos a certeza de que estaremos contribuindo com o crescimento de algumas crianças, 

respeitando as suas infâncias para que sejam adultos conscientes com as questões a sua volta, 

seguros das suas decisões, respeitados e admirados.  

Enfim, tenho a certeza de que na execução do projeto terei as minhas expectativas realizadas 

de forma plena. O trabalho é sério, cada detalhe é pensado e planejado com responsabilidade e 



11 

 

carinho, a cada etapa que executamos o resultado é grandioso, muito próspero, gerando 

discussões favoráveis ao desenvolvimento dos todos os envolvidos, contribuindo com a 

formação do ser educador e acima de tudo do ser humano. E assim regamos e adubamos cada 

aluno para que se tornem “árvores resistentes” e sejam felizes para sempre! 
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