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Apresentação

O projeto Leitura em Campo nasceu do desejo de formar cidadãos 
apaixonados por leitura, e para estimular e reconhecer 
o educador e a sua escola que, por meio da contação de 

histórias, encanta, instrui e orienta para a vida e para a cidadania. O 
objetivo é capacitar educadores da rede pública, a fim de reconhecer as 
mais criativas iniciativas de contação de história e incentivo à leitura.

O Leitura em Campo tem 3 etapas e ocorre simultaneamente em 
4 cidades: Campinas, Salvador, Uberlândia e Uberaba. Cada uma delas  
receberá um acervo de cada um dos 3 livros que integram este projeto, 
perfazendo um total de 300 mil livros distribuídos. 

A primeira das etapas é uma capacitação em contação de histó-
rias, com duração de 8 horas. O educador será convidado a conhecer 
técnicas criativas, com recursos simples para transformar a contação 
de histórias em um momento de interação com o aluno e contato com 
emoções que facilitam a transmissão de conteúdo e conhecimento. 

Depois disso, será estimulado a desenvolver projetos em sala de 
aula, com 3 livros da Fundação Educar DPaschoal: Semente da verdade, 
A Gritadeira e Livro que não tinha fim. Nesta etapa, o educador terá 
acesso a um ambiente virtual onde inscreverá seu projeto. Por meio 
deste canal, o contador de história que acompanhou a capacitação irá 
acompanhar cada etapa inscrita e dar dicas e sugestões para a aplicação 
do projeto.

O reconhecimento é a última etapa: escola e educador serão pre-
miados! As escolas dos 3 primeiros lugares de cada cidade receberão um 
acervo bibliográfico. Confira os prêmios para os educadores: 

1º  lugar de cada cidade: 01 notebook + 01 mala com recur-
sos para contar histórias;

2º  lugar de cada cidade: 01 máquina fotográfica + 01 mala 
com recursos para contar histórias;

3º  lugar de cada cidade: 01 mala com recursos para contar 
histórias.

O Leitura em Campo é para você, que acredita na capacidade de 
transformação de uma boa história. 

Boa sorte!

Fundação Educar DPaschoal e Monsanto
Para saber mais: www.alemdoencantamento.org.br



campoem

Sumário 

Introdução   2

Palavra poética dos contadores de histórias   3

 Origens e histórico ‘contar história’:  
Uma história muito antiga   4

Contando histórias em sala de aula    6

Preparação, montagem e narração    7

Contação de histórias

A semente da verdade   11

A gritadeira   15

O livro que não tinha fim   19



2

O
fic

in
a 

de
 c

on
ta

çã
o 

de
 h

is
tó

ri
as

campoem

Introdução

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam 
os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 
comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute, 
simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso, 
a literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer 
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, 
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que 
nunca vá escrever um livro: mas porque precisa ler muitos.”

(LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo.  
4ª. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 105-6.)

O Projeto “Leitura em Campo” tem como objetivo principal a 
capacitação de educadores da rede pública, a fim de reconhecer 
as melhores práticas de contação de histórias e incentivar a 

leitura.
Através de dinâmicas e vivências, o projeto visa despertar 

o contador de histórias que existe em cada um; estimular, 
através de técnicas elaboradas, a faceta sensível e a poéticas 
inerentes ao ser humano; aprimorar sua capacidade expressiva e 
criativa;  valorizar a relação com o livro como fonte de inspiração, 
na busca de disseminar, pela prática,  o direito de formar leitores 
críticos, éticos e sensíveis.

Para o desenvolvimento desse projeto, serão oferecidos os 
livros: 

• A gritadeira, de Sandra Aymone
• O livro que não tinha fim, de Sandra Aymone
• A semente da verdade, de Patrícia Engel Secco

Darci Bosco
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Palavra poética dos contadores de 

histórias

“Contar histórias é revelar segredos, é seduzir o ouvinte e convidá-lo a 
se apaixonar... pelo livro... pela história... pela leitura. E tem gente que 
ainda duvida disso.”

(Grupo Morandubetá Contadores de Histórias)

O s contadores de histórias são guardiões de tesouros feitos 
de palavras, que ensinam a compreender o mundo e 
a si mesmos. Eles semeiam sonhos e esperança. São, 

carinhosamente, chamados de “gente das maravilhas” pelos árabes.
Eles contam histórias de príncipes e gênios do mal, animais 

encantados e heróis que passam por difíceis provações para 
merecer a princesa, de velhos sábios e de bruxas, de animais que 
falam e agem como os humanos.

Coisas como essas são estranhas à nossa contemporaneidade 
– frenética, tecnológica, barulhenta, acesa e néon –, em que 
a necessidade é comunicar de forma cada vez mais rápida e 
sofisticada, e o desejo pelo novo é insaciável.

No entanto, a velha e boa palavra dos contadores de histórias 
não parece obsoleta. Eles sabem disso, sabem que o mundo vai 
e vem. Foram as próprias histórias que lhes ensinaram. Se há 
épocas em que os ouvidos e os corações se fecham para o mágico 
e o poético, outras, entretanto, encontram o homem pronto a se 
encantar novamente.

Talvez estejamos vivendo mais uma dessas épocas, o que 
explicaria o retorno dessa “gente das maravilhas”.

Sua grande tarefa tem sido, desde sempre, preservar um 
tipo de conhecimento armazenado em forma de histórias, que eles 
contam e continuam a contar enquanto houver ouvidos prontos 
a escutá-los. Assim, cuidam para que o bem maior dos seres 
humanos, a capacidade para se humanizar, não se perca.
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Origens e histórico ‘contar histó-

ria’: Uma história muito antiga

E fetivamente, deve ser esta a primeira manifestação artística 
surgida depois da linguagem articulada, por causa dos poucos 
elementos e materiais de que precisava: em princípio, somente 

o domínio da oralidade expressiva.
Um contador de histórias, em todo o tempo e lugar, encontrou 

quem o escutasse. Nas sociedades primitivas, essa atividade não 
possuía uma finalidade exclusivamente artística: tinha um caráter 
funcional decisivo, pois os contadores de histórias eram os que 
conservavam e transmitiam a história e o conhecimento acumulado 
pelas gerações, as crenças, os mitos, os costumes e os valores a 
serem preservados pela comunidade. Durante séculos, foi, através 
da realidade, que a cultura popular se manteve, sem pergaminhos 
ou iluminuras, mas memória viva.

Como atividade artística, com normas e técnicas passíveis 
de serem transmitidas a todos, a prática de contar histórias se 
desenvolveu no fim do século passado, sobretudo nos países 
nórdicos, anglo-saxões e, posteriormente, nos latino-americanos. 
Essa prática se estendeu e, ainda hoje, aparece reduzida a um 
tempo cronológico, “a hora do conto”, nas escolas e bibliotecas.

A narração oral é uma forma de comunicação que se alimenta 
da história e da ficção, integrando a palavra aos gestos. É nessa 
economia de recursos que está a força de sua expressão: o ouvinte 
forma com o contador de história as duas faces de uma unidade, pois 
ele deve recriar, na sua imaginação, o que lhe contam e, com isso, 
transforma a emissão em recepção, conformando a mensagem.

O contador de história também se forma: é aquele que 
conhece as técnicas para narrá-las por tê-las aprendido de maneira 
expressa e voluntária e deve possuir, além disso, domínio de idioma 
e base cultural sólida, isto é, perceber a complexidade do mundo, 
as diferentes manifestações da cultura e poder expressá-las em 
uma imagem fluída, ágil e densa para seus ouvintes.
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Por essa razão, o contador de histórias tradicional é uma 
pessoa vivida. Ou no caso contemporâneo, atrás de toda narração 
de contos se encontra um perfil básico e essencial: um grande leitor.

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.” 
(Guimarães Rosa)

Abracadabra
Essa palavra cabalística, “de supostas virtudes mágicas”, como 
define o dicionário, e que “devia ser escrita com letras em triângulo 
para que fosse lida em todos os sentidos”, é sinônimo do universo 
literário e mágico, que conduz na direção do maravilhoso e do 
extraordinário.
Abrir páginas de um livro equivale a dizer ABRACADABRA, para 
poder voar em alturas incomensuráveis, viajar em espaços sem 
limites, viver aventuras fabulosas...
Torna-se disponível para a fantasia e a emoção da leitura, é ter 
despertadas as virtudes mágicas, pessoais, da sensibilidade e 
do imaginário, abrindo a porta fantástica de planos profundos, 
interiores.
A literatura propõe o voo, a viagem, as descobertas e as aventuras. 
Cada um voa, viaja, descobre e se aventura com asas que são as 
suas, levando no voo a bagagem própria, com que se pode ir mais 
longe e para ficar mais tempo, tirando maior proveito, conforme a 
disponibilidade interior.

(Vânia Maria Resende)

O que você descobre num livro?
•	 Ideias originais.
•	 Presença do humor, do lúdico e da fantasia.
•	 Construção da personagem e da narrativa.
•	 Visão de mundo proposta pelo autor.
•	 Qualidade gráfica.
•	 Respeito à inteligência e à sensibilidade da criança.
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Contando histórias  

em sala de aula

H á muitos e muitos anos que a contação de histórias habita 
o mundo das escolas, mas muitos professores ainda não 
descobriram o quanto as histórias podem ajudá-los em 

sua missão de educadores. Muitos utilizam as histórias, quando 
as utilizam, apenas para acalmar os alunos e não veem as várias 
possibilidades de uma boa história.

Podemos dizer que o principal objetivo de contar uma 
história, em sala de aula é DIVERTIR, estimulando a imaginação 
dos alunos. Mas, juntamente com esse clima de alegria e interesse 
que a história pode atingir outros objetivos, como: educar, instruir, 
desenvolver a inteligência, ser o ponto de partida para ensinar 
algum conteúdo programático ou mesmo ser um dos instrumentos 
para tentar entender o que se passa com os alunos no campo 
pessoal, pois, muitas vezes, durante a história, eles falam do que 
os está incomodando sem vergonha ou medo, já que se veem 
dentro da mesma.

Uma história bem contada pode ajudar o aluno a interessar-
se pela aula. Permite, em geral, a autoidentificação, favorecendo 
a aceitação de situações desagradáveis e ajudando a resolver 
conflitos. Agrada a todos sem fazer distinção de idade, de classe 
social, de circunstância de vida.

Quando o professor decide contar uma história, é necessário 
que a escolha com muito cuidado e carinho, pois ela deve ser 
adequada à faixa etária, ao interesse dos ouvintes, aos objetivos 
do próprio professor. A escolha da história funciona como uma 
chave mágica e tem importância decisiva no processo narrativo.

Geralmente, os professores acham que é necessário um 
talento especial para contar histórias, mas não é. Todo educador 
tem, dentro de si, um contador de histórias, apenas precisa 
encontrá-lo e aprimorá-lo. (Shirlei Torres)
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Preparação, montagem  

e narração 

* ANÁLISE: Uma vez escolhida a história, passamos ao trabalho 
de preparação. A primeira será a análise, o que facilitará a 
aprendizagem. Deve ser rápida, do princípio ao fim, além de atenta. 
Com essa primeira leitura, devemos ter capacidade para fazer um 
resumo limitado só no eixo central: onde está o clímax? Quais 
são os personagens principais? Em que ambiente se desenvolve a 
ação? Depois, se o conto é complexo, convém separar as diferentes 
sequências.

* APRENDIZAGEM: Deve-se conhecer o conto ou o texto a fundo, 
lê-lo muitas vezes, imaginar as situações visualizando os quadros 
para memorizá-lo. Mas não pode, de jeito algum, ser decorado; 
isso destrói a naturalidade tão cara à narração oral, e impede de, 
em caso de interrupção ou esquecimento de uma frase, continuar 
a história.

* MEMÓRIA: Já dissemos que o conto decorado destrói a 
naturalidade e a espontaneidade, imprescindíveis à narração.  
É importante para o contador desenvolver a capacidade de 
improvisar nos momentos em que for necessário, ajustando uma 
palavra, informando um detalhe esquecido. No entanto, é preciso, 
levar em conta, o estilo único do autor que não pode ser diluído no 
estilo do contador ou pasteurizado na narração linear dos contos 
tradicionais.

* ESQUEMA: É preciso ter bem claro a estrutura do texto, o 
esqueleto do conto, ter uma visão objetiva e suas sucessivas etapas. 
Isso nos dará segurança e tranquilidade na hora de contar, pois as 
macrosequências permitirão o domínio do conteúdo, enquanto o 
contador se ocupa em atender a forma do conto.



8

O
fic

in
a 

de
 c

on
ta

çã
o 

de
 h

is
tó

ri
as

campoem

* VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS: É importante para o contador 
visualizar as imagens do conto que está narrando, para assim 
poder passar ao público a sensação de testemunha dos fatos, do 
lugar e dos acontecimentos.

* LINGUAGEM: A linguagem deve ser simples, clara, direta, 
de frases curtas e sem parênteses. Ela deve ser bonita, mas 
sem frases complicadas que tiram a credibilidade do narrador. 
As palavras têm que ter qualidade literária, porém ser do uso 
cotidiano, pois não será possível para o ouvinte, no meio da 
narração, esclarecer o significado de todas as palavras. Repetições 
sem necessidades, como “então”, “né”, “aí”, “sabe?”, “entende?”, 
têm de ser eliminadas, e o idioma usado com absoluta correção, 
porque o conto é uma arte da palavra, é literatura.

* CREDIBILIDADE: A credibilidade tem um papel fundamental, 
todo conto deve ser verossímil dentro da fantasia. O narrador 
deve fazer com que acreditem em sua história e, para conseguir 
isso toda a sequência deve ser coerente, além do aspecto emotivo 
da emissão que precisa ser preservado como se a história 
“atravessasse” o narrador.

* OLHAR: É fundamental olhar nos olhos das pessoas, como se 
estivesse contando para aquele ouvinte: o olhar estabelece a 
comunicação imediatamente. Não se deve flutuar sobre os ouvintes 
ou passar roçando os olhos em todos e em ninguém; o olhar do 
contador deve deter-se nos olhos das pessoas sem exagerar, para 
não perturbá-las.

* VOZ: Esse ponto merece um curso específico, pois é o elemento 
fundamental da narração oral. Diremos somente que é requisito 
cuidar da dicção – ela deve ser impecável, pronunciando-se 
todas as letras de cada palavra: evitar falar muito lento para não 
adormecer o auditório, mas também não tão rápido para não 
atropelar as palavras. Falar alto para ser ouvido sem esforço na 
última fila. As pausas são necessárias, cuidando sempre para que 
não sejam prolongadas. Inflexões, mudanças, entonações, 
jogos de voz enriquecem a narração; ao contrário, uma voz 
monótona desvia o interesse; o tempo psicológico do conto tem 
mais peso que o tempo cronológico.
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* OUTROS ELEMENTOS: A expressão corporal é importante, pois 
acentua a troca dos personagens com a mudança das expressões 
do rosto e das atitudes diversas do contador. Os acessórios a serem 
usados devem ser mínimos (um guarda-chuva, uma corda, isso se o conto 
pedir).

Diversas estratégias de contar histórias
•	 Narrativa com o livro. 
•	 Narrativa rádio-novela. 
•	 Narrativa em capítulos.  
•	 Narrativa com construção (objetos diversos).

Recursos pedagógicos para contar 
histórias

•	 Televisão. 
•	 Varal. 
•	 Álbum sanfonado. 
•	 Álbum seriado.
•	 Quadro de pregas. 
•	 Transparência. 
•	 Flanelogravura.
•	 Fantoche.  
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Álbum seriado
Material:

•	Papel cartão ou cartolina.
•	Durex colorido.
•	Cola.
•	Tesoura.
•	Reprodução das imagens do livro.
•	Digitação ou cópia da história.
•	Papel panamá.
•	Espiral.

Confecção:

•	Recorte o papel panamá em “V”.
•	Recorte o papel cartão ou cartolina do tamanho que desejar.
•	 Junte o papel panamá e o papel cartão ou cartolina, fure e 
passe o espiral.
•	Passe, em cada folha, o durex colorido para fazer a moldura.
•	Cole as imagens e, ao lado, deles, a história resumida.

Como contar a história?

•	 Coloque o álbum seriado sobre a mesa, fique ao lado dele, 
passe página por página, lendo a história com entonação, 
empolgação e bastante preparo.
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Varal
Material:

•	 Papel cartão ou cartolina.
•	 Cola.
•	 Tesoura.
•	 Cordão.
•	 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 ento-

nação e o preparo.



campoem

14

O
fic

in
a 

de
 c

on
ta

çã
o 

de
 h

is
tó

ri
as

Flanelogravura
Material:
•	 Um metro de napa ou flanela.
•	 EVA.
•	 Tesoura.
•	 Cola.
•	 Velcro.
•	 Canetinha.
•	 Gliter.

Confecção:

•	 Recorte um metro de napa ou flanela.
•	  Construa as personagens do livro no EVA e cole, no verso, o 

velcro.

Como contar a história?

•	 Prenda a napa ou a flanela na parede.
•	  À medida que vai narrando a história, aplique as personagens 

na napa ou na flanela.
•	 Tenha muita empolgação ao contar a história.
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Álbum safonado
Material:
•	 Papel cartão ou cartolina.
•	 Durex  colorido.
•	 Tesoura.
•	 Cola.
•	 Reprodução das imagens do livro.
•	 Digitação ou cópia da história.

Confecção:

•	 Recorte o papel cartão ou a cartolina ao meio.
•	  Faça a moldura, passando o durex colorido 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, fique ao lado dele, 
abra-o parte por parte, lendo a história com entonação, entusiasmo 
e preparo.

Sugestão:

Para melhor conservação do material, é bom que passe o papel 
contact.
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Quadro de pregas
Material:
•	 TNT, tecido, EVA ou papel.
•	 Cola.
•	 Tesoura.
•	 Linha ou cordão.
•	 Reprodução das imagens.
•	 Papel cartão ou cartolina.
•	 Papel contact.
•	 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 o texto resumido, parte por parte, de acordo com a 
imagem.

•	  Costure, ou cole o TNT ou outro material, construindo um 
quadro de pregas.

Como contar a história?

•	 Prenda o quadro de pregas na parede.
•	  Coloque as imagens uma a uma à medida que vai contando a 

história.
•	 Não se esqueça do entusiasmo, da entonação e do preparo.
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Com 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.
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Avental
Material:
•	 EVA.
•	 Reprodução das imagens.
•	 Cola.
•	 Tesoura.
•	 Canetinha.
•	 Gliter.
•	 Velcro.

Confecção:

•	  Construa as personagens do livro no EVA e cole no verso o 
velcro.

•	 Faça um avental.

Como contar a história?

Vista o avental e, à medida que vai contando a história, aplique as 
personagens nesse avental.
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Tapete
Material:

•	 Tapete.
•	 EVA.
•	 Reprodução das imagens.
•	 Cola.
•	 Tesoura.
•	 Canetinha.
•	 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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Fantoche
Material:
•	 Sugestão: EVA, tecido, papel, caixa, sucatas etc.

Confecção:

A partir do material escolhido, confeccione as personagens da 
história.

Como contar a história?

•	 Manipule os fantoches dando vida a eles.
•	 Use e abuse dos recursos sonoros.


