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Oficina de capacitação



“Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo.” 

Confúcio

Este envolvimento é totalmente possível através das histórias. E isso não é novidade, essa prática é uma estra-
tégia milenar. Mas, com a proliferação e diversi� cação dos meios de comunicação e com a quantidade de infor-
mações que circula a nossa volta, o narrador ou contador de causos e contos parece ter desaparecido. Só parece! 
Nos dias atuais a contação de histórias e a narrativa oral estão cada vez mais articuladas a conteúdos escolares, 
recursos da mídia e sendo exploradas e utilizadas por diferentes modalidades pro� ssionais. Não há necessidade 
de explicações, as histórias simplesmente acontecem o tempo todo, regem ou tecem os fatos passados, pre-
sentes e futuros da vida. Estamos sempre contando ou ouvindo uma história e, ao fazermos isso, enredamos os 
ouvintes em nossa trama, fazendo-os participar e interagir, propiciando o despertar do sentir, o imaginar, como 
uma conversa que suscita lembranças, imagens e vivências próprias de cada leitor.  

Contar histórias sempre foi uma ferramenta capaz de abrir portas, de adentrar mundos, de gerar criatividade 
e de instigar o imaginário, seja de uma criança ou de um adulto. Relevantes são os gêneros literários, as moda-
lidades, as técnicas ou recursos utilizados para a contação. Contudo, a narrativa oral, ou mesmo o ato de contar, 
é o fundamental para a efetivação da arte narrativa, da perpetuação de nossas culturas, das tradições e por pro-
porcionar o “a� orar” de nossa imaginação. Este material se propõe a ser um guia de ideias articuladas e que irão 
estimular sua percepção e disposição para inserir ou ampliar o uso da narrativa no cotidiano.

Mundo das Crianças

Muitos adultos fazem confusão para entender as crianças e para conviver no mundo delas. E há aqueles que 
acreditam que exista somente um mundo: o dos adultos! Para esses, as crianças são aceitas no seu mundo, uma 
vez que irão se tornar adultas, mas as aceitam e as tratam como um adulto em formação, portanto ainda “não 
capacitado”.

Para conviver com as crianças de forma harmônica, primeiramente, é preciso aceitar e tentar compreender as 
suas curiosidades, desejos, di� culdades, perceber o que lhes dá prazer. E isso não é tão difícil assim. É só observar 
e se despir de certos preconceitos.

O que deve acontecer é o adulto visitar o mundo da criança, e não o contrário, pois a criança nunca viveu este 
mundo, o adulto já foi criança. Ou melhor, o adulto é uma criança, só que um pouco maior. Este segredo está 
guardado dentro de nós. Depende somente de você despertar a sua criança interior.

As crianças, na sua forma simples de ver as coisas, reconhecem os grandes sacrifícios que os adultos fazem por 
elas. Aquele fantoche, muitas vezes torto e costurado de forma amadora, ou o seu uivo imitando um lobo, será 
uma grande prova de amor, pois sentirá que aqueles quinze ou vinte minutos foram feitos “para ela”.

Às vezes, será preciso algum esforço para preparar a sua contação, mas tudo valerá a pena. Essa construção da 
formação social, psíquica e emocional deve ser um prato saboroso para a degustação. Deve ser, além de divertir 
a criança, educá-la de forma prazerosa.
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Gêneros

Histórias de encantamento: O enredo é delineado por acontecimentos mágicos, envolvendo grandes artifí-
cios de transformações, em que o inanimado ganha vida, fala e poderes. Entre os personagens, destacam-se os 
heróis, com a força provinda de algum talismã, ou algo parecido. Esse tipo de história permeia os mesmos conte-
údos e conceitos dos contos de fadas.

Contos de fadas: Reúnem um grande elenco de fadas, bruxas, príncipes, princesas, rainhas, monstros e inúme-
ros outros, denotando a luta do bem e o mal, porém sempre determinando a vitória do bem. É o tipo de história 
que termina com “E foram felizes para sempre”.
A obra A Psicanálise dos Contos de Fadas, 1980, de Bruno Bettelheim, concentra um estudo aprofundado sobre esse 
gênero e trás contribuições importantes para se entender o efeito que os contos de fadas causam nas crianças. 
Entre os autores mais citados, podemos destacar Irmãos Grimm, Hans C. Andersen, Charles Perrault.

Mitos e lendas: Elencam os personagens lendários e mitológicos de nossa cultura mística e folclórica. Dentro 
do gênero mito, uma característica é inerente ao conto. Nele não é qualquer pessoa que vive os fatos, são pessoas 
especiais, os acontecimentos são grandiosos, causam admiração e possuem em seu elenco “semideuses”, e não 
podemos nos colocar no lugar deles tratando-se de sermos simples mortais. O personagem vence o mal por ter 
um talismã ou um poder que lhe difere dos outros. Nas lendas, sua condição nunca é humana; pode ser um peixe 
ou sereia, um saci, um lobisomem, ou qualquer outro que possua atributos irreais se comparados à condição 
humana.

Conto popular: É um tipo de narrativa que se opõe a obras literárias muito extensas, pois geralmente são tex-
tos curtos, com reduzido número de personagens e uma trama simples decorrente de forma linear. Era destinado 
à prática comum de uma prosa nos momentos de lazer, guardando em seu conteúdo relatos e histórias de uma 
população, fomentando os chamados causos e contos. A folclórica cultura popular dos contos, em sua diversi-
dade, tem se perpetuado por todos esses anos, eternizando valores, costumes e as tradições de um povo e sua 
determinada região. Entre os autores mais citados, podemos destacar Câmara Cascudo.

Fábula: Sua linguagem é universal e possui estreita ligação com a sabedoria popular, sendo utilizada desde 
tempos antigos, como instrumento de aprendizagem, de � xação e memorização de valores morais, envolvendo 
a � gura dos animais como base para falar sobre verdade, lealdade, bondade, honestidade e tantos outros valores. 
Entre os autores mais citados, podemos destacar La Fontaine, Esopo e Monteiro Lobato. A narrativa da fábula 
é rápida, serve para ilustrar virtudes e aplicar um conceito moral, trazendo também enredadas a suas tramas a 
ética. Algumas fábulas têm como personagens animais e criaturas imaginárias ou fabulosas, que representam 
os traços - do bem ou mal - dos seres humanos. Nesse tipo de história, surgem aplicativos de valor que tentam 
conduzir os ouvintes, sobre decisões “apadrinhadas” ao conjunto de normas sociais que “devem” tomar. Alguns 
autores, pesquisadores, folcloristas, historiadores, linguistas, psicólogos e etnólogos, produziram trabalhos inves-
tigativos sobre a difusão originária dos contos e sua origem; entretanto, mais do que encontrar a origem, surge 
a preocupação em compreender a função dos contos tradicionais dentro do processo psíquico. Diz-se conto por 
entender que essa denominação, assim como citada por Malba Tahan, traduz uma nomenclatura abrangente e 
inclusiva de todos os gêneros de literários. 

As histórias que, comumente, vemos nas citações de alguns autores são histórias de lengalenga; de encanta-
mento; de fadas; acumulativas; facécias; de medo; de animais; bíblicas; humorísticas; de adivinhação; de morte; 
folclóricas. A divisão destes gêneros em fábulas, contos de fadas, contos populares, poesias, mitos e lendas, é a 
mais vista entre os educadores.

Histórias, uma forma de comunicação

Qualidade da mensagem

As histórias podem ser usadas com as mais diversas intenções, e uma delas é como uma forma de comunica-
ção entre pais e � lhos, professores e alunos etc. Principalmente, porque os adultos têm sempre muitas coisas que 
gostariam de falar para as crianças e, às vezes, não sabem como fazê-lo.
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Não se preocupe, as histórias têm propriedade de interessar a criança, e por isso elas irão ouvir atentamente 
e aprender com elas.

Compreender a história irá signi� car compreender situações, razões e resultados, além dos elementos que se 
deseja transmitir. O contador de história deve se preocupar em discernir no seu conteúdo a que tipo de conclu-
sões ela levará, quais sentimentos despertará, se ela poderá incentivar ou inibir determinada conduta. Se não 
houver essa preocupação inicial, corre-se o risco de estar comunicando, até comunicando bem, algo indesejado, 
que não está de acordo com os valores do que se está narrando, ou até mesmo o risco de entrar em contradição.

Deve-se tomar o cuidado de analisar a história não só pelo seu roteiro principal, mas também pelos aconteci-
mentos periféricos, secundários.

Exemplo: uma história poderá estar valorizando a coragem de determinado príncipe, que luta pela salvação 
de seu povo. Mas, se, na intimidade, esse príncipe for arrogante e mandão com seu � el escudeiro, a história estará 
valorizando a coragem, mas também comprometendo a cortesia que um cavaleiro deve ter.

Linguagem

Você já leu alguma história em que há uma determinada fala que a personagem repete sistematicamente? Um 
poema, uma sequência de números, saudações, um diálogo?

As palavras nos ajudam a compreender as ideias, porque, enquanto leitores, a obra nos instiga pelo conteúdo 
e não pela forma.

Mas sabemos que são as palavras que nos permitem absorver tudo isso, elas estão lá. E, quanto mais lemos, 
mais adquirimos formas rebuscadas de compreender o que está escrito. As palavras permitem ampliar a repre-
sentação mental das coisas, ampliar a capacidade de abstrair, tornar-se mais hábil para utilizar o pensamento 
complexo quando necessário.

A partir dos 6 anos, as crianças vão se tornando mais aptas a entender a comunicação escrita, oral e a fazer-se 
entender.

Observa-se também um aumento progressivo do seu vocabulário e uso mais preciso de verbos. A linguagem 
escrita é percebida como meio de obter informações e a literatura e gêneros textuais diversos tornam-se recursos 
importantes neste contexto.

Sugestões

• Ao preparar a história, selecione palavras ou expressões que você considere relevantes. Ao contar, impri-
ma uma entonação/ritmo diferente à(s) palavra(s) em questão: fale mais alto, mais baixo, mais lentamente, 
mais rapidamente, repita a palavra como se fosse parte do texto. Quando perceber que as crianças já se 
familiarizaram, faça uma breve pausa antes de falar a palavra ou expressão. A prática tem mostrado que as 
crianças, ao seu breve silêncio, antecipam a situação e pronunciam a palavra ou expressão prevista pelo 
contexto da história. Cabe também fazer de conta que esqueceu a palavra/expressão em questão, gera o 
mesmo efeito. Ao antecipar, na preparação da história, que elas terão di� culdade para compreender algu-
ma palavra ou expressão, mencione algo do tipo “palavra difícil essa, hein!”, “esta palavra eu não conhecia, 
tive que olhar no dicionário... Sabe o que signi� ca?” e a partir daí você pode direcionar a história.

• Visualização do que está sendo narrado: Diga aos ouvintes algo como: “agora vocês vão fechar os olhos e 
imaginar o que eu vou dizer” (exemplo): “Paulinha colocou a plantinha no quarto e quando saiu ela ouviu a 
plantinha gritando Sacola! Sacola! Sacola!”. (pausa). “Imaginaram? Pois é, e depois...” (continua a história).

• Objetos ou � guras: A depender da arte grá� ca do livro que você estiver usando, siga a sequência da histó-
ria e aponte para alguma � gura que represente o que você quer dizer. As crianças falarão por você.
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Histórias e Desenvolvimento

Atenção e Raciocínio

Como muitos já sabem, as histórias têm o poder mágico de prender a atenção da criança. Mas, além disso, elas 
despertam o raciocínio quando a criança se coloca no lugar do personagem, fazendo questionamentos: Como o 
personagem irá fazer para sair daquela situação? A princesa encontrará o príncipe e será feliz novamente? E fará 
suposições para a resolução de con� itos propostos na história. Com o seu desfecho no � nal, irão compará-la com 
as suas suposições. Isso fará com que exercitem a relação de causa e efeito, que faz parte do seu amadurecimento.

Além desses elementos, a memória também é ativada. As maldades feitas pela rainha má serão relembradas, 
no � nal da história, quando esta for castigada. Alguns personagens que aparecem apenas no início da história 
podem ter um papel decisivo no seu � nal. A criança, por estar interessada no enredo, gravará elementos e deta-
lhes que sabe que lhe trará satisfação em outra parte da história. A cada vez que a história é repetida, ela sabo-
reará melhor estes elementos. E elas têm predileção por ouvir a mesma história muitas vezes, isto porque elas 
querem ter a certeza de que o mal foi derrotado e de que tudo acabou bem no � nal.

Sugestões:

• O efeito das caixas

Se você for usar objetos para gerar maior impacto na narrativa com artefatos concretos, coloque-os numa 
caixa e vá retirando aos poucos enquanto conta. A caixa mobiliza a curiosidade e, a cada movimento de 
abri-la, o ouvinte estará acionando suas hipóteses: o que será que vai sair da caixa desta vez?

• Crie um suspense

Você tem uma cena em mente para descrever. Não a descreva toda de vez. Faça uma pequena pausa antes 
de narrar um ponto culminante da história. Pergunte ou comente: Ah... vocês não sabem o que aconte-
ceu... (pausa)... (continuação).

• O contador de histórias está confuso

Coloque-se como um narrador confuso com o andamento da história. Pergunte ou comente: “Será que é 
isso mesmo?”, ou “... Eu não sabia que....”; ou ainda “Que maluquice, onde já se viu.....?”.

• Movimentos como códigos

Determine movimentos que serão sempre os mesmos para determinado personagem ou situação. A par-
tir de determinado momento, no andamento da história, apenas faça o movimento, como se fosse uma 
cena muda. Seus ouvintes irão descobrir do que se trata. Por exemplo, a garota Joana sempre se esconde 
quando vê o palhaço. As situações com palhaço se repetem na história e, então, você representa apenas a 
garota se escondendo, sem narrativa. Os ouvintes irão perceber que, se ela se escondeu, é porque viu um 
palhaço. O mesmo pode ser feito com efeitos sonoros.

• Adereços para o pensamento

Imagine que você está falando de uma mulher que tinha que resolver uma situação e queria � car sozi-
nha para pensar bastante. Você pode usar uma lupa para mostrar que ela queria olhar cada detalhe da 
situação, ver de perto para decidir melhor. Ou então o motorista está na estrada deserta com o pneu do 
carro furado e, de repente, tem uma ideia, uma luz. Utilize uma lâmpada para representar o insight do 
personagem.
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Senso Crítico

As ingênuas histórias podem ser um motivo para os adultos discutirem com a criança comportamentos e po-
sicionamentos, não de forma impositiva, mas sim convidativa, ao pensar.

As crianças pequenas � carão encantadas quando Cinderela se apaixonar imediatamente pelo príncipe. Mas as 
mais velhas poderão ser questionadas se somente o fato de ser bonito, rico e poderoso é su� ciente para alguém 
se apaixonar. O que importa é que as histórias vão trazer o contexto no qual o contador poderá fundamentar uma 
discussão que busque produzir re� exão e o exercício do senso crítico.

Imaginação

As histórias conduzem o ouvinte às mais diversas paragens, e não há limite. Uma boa narrativa pode levar ao 
fundo do mar, acima das nuvens, a países distantes, ao futuro e ao passado.

A descrição detalhada fará com que o ouvinte sinta o cheiro das � ores, visualize a grama verdinha e se encan-
te com o cavalo alado que voa pelo céu estrelado. Porém este detalhamento não deve ser exagerado, a � m de 
permitir que o ouvinte coloque a sua “própria” cor do céu, enfeite o campo com árvores. A narrativa é um convite 
para que a imaginação se desencadeie e complemente o cenário.

Caixas, baús e caldeirões estimulam ainda mais a imaginação da criança. Faz com que ela entre ainda mais 
dentro da história.

Criatividade

Sabe-se que a criatividade está diretamente ligada à quantidade de referência que uma pessoa possui. As 
histórias são capazes de dar estas referências às crianças. E o importante é que essas referências não são apenas 
aquelas apresentadas a elas, prontas, de forma conceitual ou visual, mas também as que resultam de seu próprio 
raciocínio e de sua imaginação.

Após ouvirem uma história, podemos pedir a elas que façam um desenho da cena que mais gostaram, ou 
modelagem em massinha, ou uma cena de teatro, onde elas mesmas componham seu � gurino e adereços.

Transmissão de valores

As histórias são excelentes veículos para a transmissão de valores, porque dão contexto a fatos abstratos, difí-
ceis de serem transmitidos isoladamente.

São um verdadeiro conjunto de fatos que enaltecem os valores éticos. É preciso que o contador acredite re-
almente na veracidade das a� rmações que a história possui. Para que isso aconteça, cada um deve escolher as 
histórias que realmente lhe agradam, que coincidam com os seus valores pessoais, que estejam de acordo com 
aquilo que ele deseja transmitir. Somente desta forma, ele poderá transmitir o que deseja de forma convincente.

Afetividade

O ato de contar histórias se transforma em momento de cumplicidade, companheirismo, e favorece a afetivi-
dade. A própria transmissão de valores provém de um ato de afetividade, de amor ao contar histórias.

Sugestões

• Utilize recursos que reforcem uma determinada atmosfera que você queira criar: uma luz apagada, uma 
música incidental para momentos de tristeza/suspense/alegria, uma lanterna para reforçar o medo de 
alguém sendo interrogado pela polícia, ou que foi descoberto num esconderijo.
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• Reproduza a fala das personagens ou da própria narrativa enfatizando as emoções em questão: um garoto 
com raiva porque � cou de castigo, uma garota feliz porque vai a um baile.

• Associe movimentos a ações de modo a aproximar as crianças da história: “Se os animais abraçaram Vivi, 
então vamos todos nos abraçar”. “Será que foi assim que eles � zeram?”. “As meninas torceram de alegria quan-
do os meninos ganharam o campeonato de futebol. Como é que a gente faz quando está alegre assim?”

• Faça movimentos para compor uma cena. Sua linguagem não-verbal poderá auxiliá-lo na demarcação de 
emoções ao longo da história. Fique agachado, todo encolhido, ao falar de um garoto muito tímido que 
tinha medo de gente grande. Ou então, recoste-se na carteira como se estivesse tomando sol, ao falar de 
um rapaz que estava de férias e foi tomar um sol. Ao compor a cena com seus movimentos, os alunos terão 
melhor visão da narrativa, o sentido torna-se mais explícito e auxilia na atenção deles.

• Descreva ações do personagem que re� itam seu estado emocional. Ao mencionar que Tia Vera estava ner-
vosa, descreva o “nervosa”: andava de um lado para o outro, a mão na testa franzida, o coração palpitando, 
dizendo “eu sabia que isso não ia dar certo!”.

Antes de contar ...

1. Contar ou ler? 

Após a escolha da história, o passo seguinte é o contador decidir se irá ler ou contar com suas próprias palavras.

Leve em consideração aquilo que o deixará mais confortável e con� ante de não perder sua credibilidade com 
os ouvintes. Se não estiver seguro do texto, é melhor estudá-lo mais antes de ser contado com suas palavras ou 
simplesmente lido.

A contação narrada proporciona maior interação com o ouvinte e também possibilita maior � exibilidade. Na 
hora de contar com suas palavras, alguns elementos podem ser introduzidos ao texto original, buscando seme-
lhanças a situações pelas quais a criança está passando, introduzir valores que se deseja abordar, ou mesmo, para 
dar mais colorido ou humor.

Esta posição não é radical, pois é importante preservar a preciosa ideia do autor. Podemos incrementar ao 
texto, dando ainda mais vida e fantasia, sem contradizer o autor, além de transmiti-la de modo � el, respeitando 
o seu trabalho.

 Dica:  Você pode iniciar a história com o livro em mãos, depois guardá-lo para pegar seus 
recursos. Isto servirá para que a criança saiba que você não está contando tudo da sua ca-
beça, que está em livros e que eles são mágicos.

2. O que contar?

Para orientar a escolha das histórias é importante saber os assuntos preferidos relacionados às faixas etárias:

• Até 3 anos: histórias de bichinhos, de brinquedos, animais com características humanas (falam, usam rou-
pas, têm hábitos humanos), histórias cujos personagens são crianças.

• Entre 3 e 6 anos: histórias com bastante fantasia, história com fatos inesperados e repetitivos, histórias 
cujos personagens são crianças ou animais.

• 7 anos: aventuras no ambiente conhecido (a escola, o bairro, a família etc.), histórias de fadas, fábulas.
• 8 anos: histórias que utilizam a fantasia de forma mais elaborada, histórias vinculadas à realidade.
• 9 anos: aventuras em ambientes longínquos (selva, Oriente, fundo do mar, outros planetas), histórias de 

fadas com enredo mais elaborado, histórias humorísticas, aventuras, narrativas de viagens, explorações, 
invenções.

• 10 a 12 anos: narrativas de viagens, explorações, invenções, mitos e lendas.
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Mas essa orientação não é uma regra, pois direcionar corretamente as histórias depende mais da proposta do 
contador e da maturidade individual de cada criança, ou do grupo de crianças, do que propriamente da história 
em si. Essas dicas servirão como ferramentas iniciais em caso de dúvidas neste aspecto.

3. Onde e quando contar? 

Estão enganados os que pensam que, só porque se prepararam, e até confeccionaram os recursos, poderão 
contar a história na hora e no local que quiserem.

A criança não vai querer ouvir histórias em um local com muito barulho, nem terá vontade se estiver com sono ou 
fome. Ela também poderá não querer se estiver ansiosa por algo que irá acontecer, uma viagem, o início das aulas.

Ao local também é preciso � car atento. Considerando que este momento extrapola muito o simples fato de 
contar uma história, é um momento de interação, de troca de amor. Ele deve ser preparado, deve ter um bom 
“clima”. Não deve ser em um local onde as pessoas não param de passar, com a televisão ligada, em ambiente 
quente, ou onde ambos � quem mal acomodados. O lugar deve ser tranquilo e confortável. 

As luzes podem se apagar, pode haver um tapete sobre o qual as crianças � quem à vontade,  pode ter bone-
cos espalhados, e o que mais o contador imaginar. Vale, até, servir pipoca ou biscoitos, que com certeza será um 
sucesso!

Procure um espaço:

•  Tranquilo

•  Confortável e aconchegante

•  Com boa acústica

•  Disponha os ouvintes de forma que todos visualizem as ilustrações

Como me preparar?

Em primeiro lugar, é preciso entender a história, destacar em que lugar se passa, em que época, quem são 
os personagens principais, os secundários, quais são suas características. Perceber se estes personagens e suas 
características irão permitir um toque especial na voz, uma imitação.

 

 Dicas: 

• Estude a história

 Faça anotações, pequenos esquemas com sequência de ações – sua memória precisa de apoio principal-
mente para as histórias novas do seu repertório. Observe o foco a ser dado, considerando-se as dimen-
sões apresentadas e organize antecipadamente quais serão seus movimentos, pausas, efeitos outros.

• Assimile a história

 Estudar a história signi� ca organizá-la em termos concretos. Todavia, esse estudo não elimina a condição 
de que a história seja assimilada por você, processada no interior de si mesmo identi� cando-se com as 
situações apresentadas, empatia com os personagens, associando a história a experiências pessoais. Aju-
dará você a imprimir um estilo próprio para contar a história.

• Aqueça sua voz

 O aquecimento da sua voz signi� ca cuidar de você frente a uma atividade que irá demandar uma entrega 
diferenciada sua em aula. As interações enquanto contamos histórias podem ser intensas. Comer uma 
maçã para limpar as pregas vocais, hidratar-se com pequenos goles de água, praticar sons tipo “humming” 
por alguns 8 a 10 minutos antes da atividade farão a diferença.
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• Encontre seu adereço

 Contar histórias não requer nenhuma indumentária especí� ca ou alguma fantasia que represente um 
personagem. Contudo, um adereço compõe seu papel como contador de histórias. Talvez um chapéu/
boné que você coloca quando vai começar? Um lenço? Um casaco? Um avental? Colocar o adereço no 
começo e retirar no � nal também ajuda a sinalizar o começo e o � m da história para seus ouvintes.

• Prepare seus ouvintes

Da mesma forma que, no cinema, as luzes se apagam vagarosamente e que, no teatro, ouvimos o sinal 
sonoro antes do espetáculo começar, é preciso sinalizar a seus ouvintes.  A história vai começar, estamos 
saindo do mundo real, ou a história terminou, estamos voltando para o mundo real. 

Mais algumas dicas:

• Conheça e goste da história

• Conheça particularidades do público (idade, gostos)

• Treine muito

• Use um gravador para estabelecer as vozes

• Filme suas expressões

• Mantenha o texto com você para dar mais segurança

• Se der o famoso “branco”, não se desespere. Repita a última parte até que se lembre, ou improvise até que 
aquele trecho volte à memória.

• Medie realidade (assuntos) com a � cção ou fantasia

Na hora da contação

Como começar?

A chamada

A postura do contador é de alguém que conta como se estivesse vivido ou presenciado o fato. Não posso des-
pertar credibilidade se não passar convicção e con� ança em minha fala. É como oferecer um pedaço de pudim 
fazendo cara de nojo.

Para começar, você pode usar, por exemplo, um instrumento musical ou dizer uma parlenda, respirar pausa-
damente e de olhos fechados, procurar o livro para que possa contá-lo. Para � nalizar, você pode pegar o livro e 
fechá-lo despedindo-se, encerrar enfaticamente com um movimento mais brusco, uma fala de efeito, falar um 
provérbio. As possibilidades são inúmeras.

Pode-se iniciar dizendo: 

“Vocês não imaginam o que vou contar hoje...”;

“Ah! Por falar nisso, lembrei-me agora de uma história...”;

“Eu estava vindo para cá, hoje e encontrei...”.

Ou ainda usar os chavões: “Era uma vez...”, “Muito tempo atrás...”, “Numa terra distante...”, “Numa época que não 
é esta....”.

Na verdade, é trazer a história para si mostrando intimidade ou proximidade com os fatos. Você não estará 
contando algo que ouviu, mas demonstrando fazer parte da trama. Para o ouvinte, soa familiar, interessante, e 
não somente uma historinha qualquer. A ênfase da introdução pode estabelecer toda a trajetória de um conto.
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Exemplos de parlendas:

MACACA SOFIA

MEIO-DIA,
MACACA SOFIA,

PANELA NO FOGO,
BARRIGA VAZIA.

MEIO-DIA,
MACACA SOFIA

FAZENDO CARETA
PRA DONA MARIA.

HOJE É DOMINGO

HOJE É DOMINGO
PÉ DE CACHIMBO.

O CACHIMBO É DE BARRO,
BATE NO JARRO.

O JARRO É DE OURO,
BATE NO TOURO.

O TOURO É VALENTE,
BATE NA GENTE.

A GENTE É FRACO, CAI NO BURACO.
O BURACO É FUNDO,

ACABOU-SE O MUNDO

UM, DOIS

UM, DOIS,
FEIJÃO COM ARROZ.

TRÊS, QUATRO,
FEIJÃO NO PRATO.

CINCO, SEIS,
BOLO INGLÊS.

SETE, OITO,
COMER BISCOITO.

NOVE, DEZ,
COMER PASTÉIS.

Quem tal iniciar com músicas: “Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada...”, ou “Ôi, aqui tem semente 
(semeia), pra gente plantar (semeia), é semente da boa (semeia), bons frutos dará (semeia)”. Ou “Prepare o seu 
coração pras coisas que eu vou contar...”, e por aí vai...

Existem, também, as fórmulas para o início e para o � m de histórias, como: 

“Fui ao moinho e moí a farinha, quem quiser que conte a sua, pois eu, já contei a minha.”

“Era uma vez uma vaca Vitória, deu um pum e acabou-se a história.”  

“Entrou pela boca do sapo, saiu pela perna de pinto, e quem quiser que conte cinco.”

“Entrou por uma e porta saiu por outra, quem quiser que conte outra.”

Dica: Crie a sua fórmula e inspire as crianças a criarem as próprias também!

Cause expectativa:
Mesmo em uma narração simples, podem-se usar alguns elementos para criar surpresa e maior interesse nas 

crianças. De repente, a narradora se transforma na fada e coloca o seu chapéu cor-de-rosa! O coelho aparece em 
forma de dedoche, ou é preciso fazer um barquinho de papel para transportar a princesinha. Na utilização desses 
elementos, é preciso prestar atenção para não perder o foco – mesmo que as crianças, entusiasmadas, queiram 
interromper, o narrador deve estar � rme e continuar a sua contação.

Não antecipe os fatos antes de serem narrados; ao pegar um livro, leia seu nome, comente sobre o autor, ilus-
trador e dados sobre o mesmo, não fale sobre o conteúdo a ser lido/ contado, simplesmente leia/conte. 

Como diz a poetiza Adélia Prado “Não basta ter queijo e faca, é preciso ter fome de queijo”. Cause fome, ins-
tigue o interesse pelo tema. Walter Benjamim, em Cacos da História, diz que as notícias e fatos não nos causam 
surpresas, por chegarem até nós cheios de explicações desnecessárias. As explicações ou justi� cativas podem ser 
esclarecedoras posteriormente. O elemento surpresa é essencial para garantir o interesse e o envolvimento numa 
audição de histórias.
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Uso da voz

Volume: 
•  Medir a distância entre o narrador e sua plateia.

•  Veri� car o tamanho da sala para medir volume.

•  A acústica da sala in� uencia no aspecto do volume que irá utilizar.

•  Ruídos externos exigem que o volume de voz seja ajustado.

Exercícios de dicção:
•  Escolher um texto e fazer a sua leitura pausadamente e em voz alta.

•  Colocar uma caneta entre a arcada dentária superior e inferior, e falar o texto.

•  Ler novamente o texto sem a caneta.

•  Se possível, acompanhar o exercício com um gravador ou � lmadora.

Velocidade: Está muito ligada à boa dicção. Variar a velocidade da voz pode auxiliar na interpretação do tex-
to – falar mais rápido pode passar mais emoção, um sentimento de urgência, e falar mais devagar é adequado 
quando se deseja passar um sentimento de paz, harmonia, serenidade.

Tonalidade: Graves e agudos podem ser utilizados para conseguir efeitos surpreendentes.

Vocabulário: Use palavras simples, as quais se tem a certeza absoluta de que as crianças entenderão. Jamais 
use palavras vulgares: isto desprestigiará o conto e poderá dispersar a atenção das crianças.

Pausas: Elas são muito utilizadas para ampliar a expectativa da criança na história. Cuidado para não usá-las 
por um período muito longo ou repetitivamente.

Expressão facial e corporal: 

A expressão corporal e facial é importante, pois acentua a troca dos personagens e das atitudes diversas do 
contador. Di� cilmente você vê um contador de histórias sentado. Não que manter-se ereto seja regra, mas, ao 
contar uma história, o contador é invocado a utilizar todo seu corpo como ferramenta, possibilitando o estímulo 
e a assimilação dos vários sentidos (visual, auditivo, olfativo, tátil). No momento da narrativa, o que é usado pelo 
narrador, seja um tecido, adereço, pedra, luzes, entre outros, torna-se de signi� cado para ele e para o ouvinte, 
cabendo somente aos dois o interpretar de forma íntima e signi� cativa esse objeto.



Recursos auxiliares
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Teatro em EVA

Teatro em papelão

Teatro em PVC

Teatro em caixa de sapatos(para dedoches ou andoches)
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O Teatro é feito com estrutura de canos de PVC fi rmados em tubos mais longos afi xados em latas de tinta (galão) repletas de cimento.
• Cortar um pedaço de cano de PVC de 1 polegada de diâmetro e com 35 cm de comprimento.
• Encher a lata com cimento e colocar o cano antes que ele endureça. Matê-lo no centro da lata até que o cimento fi que resistente.
A estrutura é feita de canos de PVC de 3/4 de polegada unidos por cotovelos de mesmo material e diâmentro. As peças têm as seguintes medidas:

Teatro
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Fantoches de caixa de gelatina

Bolsões
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Fantoches de meia
Materiais• Meias velhas

• Papelão• Color set vermelho

• Lã e tesoura
• Cola quente

• Olhos móveis ou desenhados 

e pintados
• Miçangas, botões etc

Seguindo o molde, corte o papelão e o 
papel color set. Cole o papel vermelho em 
um dos lados do papelão para formar a 
boca do fantoche. 

Cole a boca na parte fechada 
da meia. 

Cole os olhos, nariz e cabelo.
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Uma forma mais fácil de se colocar a boca do fantoche é 
simplesmente colá-la diretamente sobre a meia. Isso irá 
infl uenciar na aparência do fantoche e dará menos mobilidade a ela.

Dicas

Outros formatos poderão ser 
feitos, diminuindo ou aumentando 
o comprimento e a largura. 
O formato poderá ser mais 
arredondado ou mais alongado. 
Estas modifi cações darão 
características diferentes a cada 
fantoche.

Dobrar ao meio a parte vermelha, que será a boca, e colar na fenda 
que foi feita na meia.
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Suspensório

Fantoche de palito de sorvete

Este modelo é mais simples de ser feito, 
bastando cópia dos desenhos.

1 As fi guras poderão ser utilizadas no 
tamanho que estão, sem apliação se a 
distância entre o narrador e o ouvinte 
for pequena. Para uma distância maior, 
os desenhos deverão ser ampliados em 
50%.

2 Pintar as fi guras de cores alegres, as 
crianças poderão fazer esta parte.

3 Colar o papel-cartão branco e 
recortar as fi guras.

4 Em seguida, elas deverão ser 
afi xadas em palitos de sorvete.
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Dedoche

Para fazer os dedoches, copiar 
os desenhos, colorir, colar sobre 
uma cartolina, recortar e 
dobrar ao meio. 

Unir as duas partes, passando 
cola apenas nas beiradas, 
deixando espaço para colocar o 
dedo e manusear o boneco.

Copiar os desenhos, colorir, 
colar sobre uma cartolina e 
recortar. 

Recortar os dois círculos na 
parte de baixo das fi guras. 
Nestes orifícios é que serão 
colocados os dedos.

Andoche
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Álbum sanfonado

Material:
• Papel-cartão ou cartolina.• Fita adesiva colorida.• Tesoura.

• Cola branca.• Reprodução das imagens do livro.
• Digitação ou cópia da história.Confecção:

• Recorte o papel cartão ou a cartolina 
ao meio.

• Faça a moldura, passando a fi ta adesiva 
colorida e, ao mesmo tempo, emende as 
partes do álbum.• Dobre as partes como se fosse uma sanfona.

• Cole ou desenhe as imagens do livro do 
lado direito.• Digite ou escreva, do lado esquerdo, a 
história.

Como contar a história?• Coloque o álbum sanfonado sobre a mesa, fi que ao lado dele, abra-o parte por parte, lendo a história com 
entonação, entusiasmo e preparo.Sugestão:

• Para melhor conservação do material, 
é bom passar o papel contact.
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Álbum seriado (estilo calendário)

Material
:

• Papel-cartão
 ou car

tolina.

• Fita ad
esiva c

olorida.

• Cola bra
nca.

• Tesour
a.

• Reprodução d
as imagens do livro

 

(avalia
r o melhor tam

anho)

• Digitaçã
o ou có

pia da história
.

• Papel-panamá.

• Espiral.

Confecção:

• Recorte
 o papel-panamá em “V”.

• Recorte
 o papel-cartão

 ou a c
artolin

a 

do tamanho que d
esejar.

• Junte o papel-panamá e o p
apel-

cartão
 ou car

tolina, fure
 e passe o 

espiral.

• Passe, e
m cada folha, a fi t

a adesiva 

colorid
a para faz

er a m
oldura.

• Cole as 
imagens e, ao

 lado, delas, a
 

história
 resum

ida.

Como contar a h
istória

?

• Coloque
 o álbu

m seriad
o sobre

 a 

mesa, fi q
ue ao 

lado dele, passe página 

por página, lendo a história
 com 

entonação, e
mpolgaçã

o e bas
tante 

preparo.
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Avental

Sugere-se que o avental seja feito em tecido e 
que suas partes sejam de cores diferentes entre 
si, bem contrastantes.O operador pode manejar os bonecos através 
da fenda que existe na cintura do avental, ou 
pode anexar os personagens da história, no 
decorrer da contação, tirando-os de dentro do 
bolso do avental, caso tenha.
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Varal

Material:
• Papel-cartão ou cartolina.• Cola branca.• Tesoura.

• Cordão ou barbante.• Prendedor de roupa.• Papel contact.• Reprodução das imagens.• Digitação da história.
Confecção:

• Divida o papel-cartão ou a cartolina em quatro partes iguais.• Cole as imagens no papel cartão ou na cartolina e, no verso, cole a história digitada.
Como contar a história?• Arme o varal, prendendo de uma parte a outra o cordão.• Prenda cada parte da história no varal, com o prendedor de roupa, à medida que a for contando.• Lembre-se de que é muito importante a animação, a entonação e o preparo.
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Flanelogravura

Materia
l:

• Um metro d
e napa ou 

fl anela.

• EVA.

• Tesou
ra.

• Cola br
anca.

• Velcro.

• Canetinha hidrocor
.

• Gliter.

Confecção
:

• Recort
e um

 metro d
e napa 

ou fl a
nela.

• Construa
 as person

agens 

do livr
o no EVA e col

e, 

no ver
so, o 

velcro
.

Como con
tar a 

história
?

• Prenda a n
apa ou 

a fl an
ela na 

parede.

• À medida que
 vai n

arran
do a 

históri
a, ap

lique 
as person

agens na 

napa ou 
na fl an

ela.

• Tenha muita e
mpolgaçã

o ao c
ontar a

 

históri
a.
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Objetos

Material:
• Sucatas: jornal, garrafa pet, 

latinha.

• EVA.
• Tesoura.

• Cola.

Confecção:
• Construa as personagens da 

história utilizando as sucatas.

Como contar a história?

• Narre a história, manipulando os 

objetos-personagens sobre a mesa.

Veja vídeos de exemplo de contação de histórias com 

objetos acessando http://migre.me/8WZ2z

Exemplos de uso:
•  O jornal pode ser um 
barquinho;•  Garrafas pet podem ser os 

bichos, personagens de uma 

história;•  Fita adesiva: o rolo pode se 

tornar uma aranha, e  a fi ta 

adesiva esticada pode ser sua 

teia aonde param insetos, 

como por exemplo o grilo 

(que pode ser uma bola de 

ping-pong);•  Lenços: manuseados com 

leveza (movimentando-os para 

cima e para baixo) podem se 

transformar em pássaros ou 

borboletas.
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Tapete

Material:
• Tapete.• EVA.

• Reprodução das imagens.• Colas quente e branca.• Tesoura.• Canetinha hidrocor.• Gliter.
• Velcro.

Confecção:
• Construa as personagens do livro no EVA e cole, no verso, o velcro.• Tapete liso.

Como contar a história?• Faça um semicírculo e sente-se 
no chão com as crianças.• Coloque o tapete no chão e, à medida que vai contando a história, aplique as personagens 

no tapete.• Muito entusiasmo, entonação e 
preparo são indispensáveis para 
se contar uma história.
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Instrumentos musicais

Pandeiro
Materiais: 

1 prato de vaso, 8
 tampinhas 

achatadas e aram
e

Como fazer:

1- Abra quatro fendas nas latera
is do 

prato de vaso, u
sando uma serrinha manual 

(dando um espaço de 8 a 10 cm entre uma 

fenda e outra).

2- Com um prego, faç
a um furo acima e 

um abaixo d
e cada fenda.

3- Fixe um pedaço de arame nos furos 

de cima e perfure o meio das tampinhas 

achatadas de garrafa
.

4- Prenda o aram
e nos buracos de baixo, 

fi xando bem as tampinhas.

Como tocar:

Toque na sequência que mostra a fi 
gura: 

primeiro bata
 o dedão, depois a ponta do 

dedo-médio, o punho e a palma da mão.

Use a convenção: 

- dedão 1

- ponta 2

- punho 3

- tapa 4
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Sensorial

 
 

DIZ A LENDA...
ESTA HISTÓRIA QUE SERÁ CONTADA FOI 
ESCRITA PELA SANDRA AYMONE, ADAPTADA 
DE LENDAS INDÍGENAS BRASILEIRAS

História Recurso

DIZ A LENDA...
ESTA HISTÓRIA QUE SERÁ CONTADA FOI ESCRITA PELA SANDRA AYMONE, 
ADAPTADA DE LENDAS INDÍGENAS BRASILEIRAS

Houve um tempo em que os índios ainda não sabiam plantar roças. Eles caçavam animais, 
pescavam nos rios e lagos e colhiam frutos silvestres. 

Por isso, não podiam parar muito tempo em um lugar. Quando os animais se tornavam escassos 
na � oresta, os peixes desapareciam dos rios e já não havia frutos su� cientes para todos, a tribo 
procurava outra região.

No dia em que esta história começou, a tribo do índio Auati estava passando por este 
momento. Todos recolhiam suas coisas, para dar início a mais uma longa caminhada, em busca 
de um novo lugar.

Auati estava cansado. Ele era velho e sentia que não teria forças para seguir os companheiros desta 
vez. E disse:

- Vão vocês. Eu � co. Nosso deus Tupã terá pena de mim e cuidará do meu sustento...

Depois de conversar entre si, os índios mais jovens concordaram em deixar o velho. Se o levassem 
com eles, ele iria atrasar ainda mais a caminhada.

Ao ouvir aquilo, sua neta Maiara não pensou duas vezes:

- Então eu também � co, vovô! Não vou deixar você para trás. Juntos, vamos conseguir sobreviver. Eu 
prometo!

E, por mais que todos da tribo tentassem tirar essa ideia da cabeça da jovem índia, nada 
conseguiram. A tribo partiu, e Maiara � cou na aldeia com Auati.

No início, não foi tão difícil para a moça encontrar alguns frutos e raízes comestíveis que ainda 
restavam na � oresta. Mas o tempo foi passando, passando e, claro, a di� culdade aumentou.

Todos os dias, Maiara caminhava por horas a � o na mata. Quando � cava muito cansada, 
dormia e sonhava que estavam brotando milhares de plantas que davam frutos saborosos, 
bem pertinho de sua casa.

(CHEIRO DE LARANJA)

(PASSOS)
(PASSOS)

(ARRUMAÇÃO)
(PASSOS)
(PASSOS)

(CHEIRO DE BANANA)

(PASSOS)
(GALHOS)
(RONCO)

(ASSOBIO

É uma técnica muito interativa, onde os efeitos da história são feitos a partir do estímulo aos 
sentidos (olfato, tato, paladar, audição). A imaginação é por conta do ouvinte.
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Ah, como seria bom!

Um dia, um jovem guerreiro passou pela aldeia abandonada. Ao ver o olhar triste de Auati, 
perguntou o que havia.

O velho disse:

- Eu devia ser bem feliz, porque tenho uma neta boa e dedicada que cuida de mim, mas minha 
tristeza é ver que ela renunciou à vida alegre que tinha na tribo. Hoje, Maiara passa o dia todo só 
tentando encontrar comida para nós... Não quero que ela viva deste jeito por minha causa!

O guerreiro era, na verdade, um enviado de Tupã. Com pena do velho, ele disse:

- Escute: amanhã quem vai para a mata é você. Diga a sua neta para � car em casa, fazendo igaçabas, 
e saia sozinho. E não volte enquanto não encontrar o que está procurando! 

Depois de dizer isso, o guerreiro desapareceu no meio das árvores.

Mesmo sem saber o que procurava, Auati fez como o guerreiro havia dito. Mandou que Maiara 
� casse fazendo igaçabas e entrou na � oresta. Seu corpo todo doía e a fome era grande. Mas Auati 
não queria desistir. Ele não se importava com dor ou com doença, desde que pudesse dar uma vida 
mais feliz a sua neta.

Depois de muito andar, seu corpo fraco não agüentou e ele caiu desmaiado. Do alto de uma 
palmeira, um bando de tucanos viu tudo. Foram até o índio, levantaram seu corpo e o levaram até 
o céu. Chegando lá, num instante, Auati se sentiu forte novamente.

Retornando à terra, os tucanos deixaram Auati bem em frente a sua oca, onde Maiara tinha 
empilhado as igaçabas que tinha feito.

Auati, feliz, mostrou à neta o que trouxera do céu. Eram sementes BEM douradas.

Plantaram as sementes e, como mágica, vários pés de milho brotaram, trazendo com eles suas 
espigas saborosas, da cor do Sol!

As espigas podiam ser preparadas dos jeitos mais diferentes! Com seus grãos faziam-se cremes, 
sopas, farinhas, pratos adoçados com mel ou temperados com ervas de sabor picante! E, a 
todo instante, eles descobriam novas delícias feitas de milho!

(FESTÃO / 
GALHOS QUEBRADOS)

(PASTA)

(LENÇO)
(LENÇO)
(LENÇO)
(LENÇO)
(LENÇO)

(SEMENTES)
(SEMENTES)
(SEMENTES)
(SEMENTES)
(SEMENTES)

(PIPOCA)
(MILHO)
(CHEIRO)

- Agora eu entendi por que você me mandou fazer tantas tigelas, vovô! Que pena que nossa tribo 
não está aqui!

Ao ouvir a neta, o velho Auati pediu aos tucanos que fossem avisar sua tribo de que a fartura 
havia voltado àquelas terras e que ela podia retornar.

Os tucanos foram.

Quando os índios chegaram ao local, arregalaram os olhos de espanto, ao ver ali plantada uma bela 
roça de milho, cheia de espigas douradas, prontas para ser colhidas! Tupã tinha mesmo enviado um 
alimento precioso! 

No mesmo instante, perceberam que não tinham agido certo deixando Auati para trás. Ele tinha 
encontrado a solução para a fome da tribo. O cacique disse:

- Auati conhece os segredos da vida melhor que todos nós. Suas palavras devem ser sempre ouvidas.

Os índios pediram desculpas a Auati e prometeram que passariam a cuidar com carinho das pessoas 
idosas, respeitando e honrando sua sabedoria.

O gesto de bondade de Maiara também não foi esquecido. Dali em diante, os pais passaram a 
ensinar seus � lhos a imitar o exemplo da jovem índia que lutou, sem desistir, pela vida de seu avô.

Desde então, os índios passaram a cultivar o milho e não precisaram mais abandonar suas terras por 
falta de alimento. Todos os anos, nesta época, celebram a colheita com uma grande festa! E é por 
isso que, para eles, o milho tem um belo nome: auati.

(LENÇO)
(LENÇO)
(LENÇO)
(LENÇO)

(CHOCALHO)
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Dobraduras

Recortes
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