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Trata–se de um trabalho que busca discutir a expressão corporal como um dos 
elementos constitutivos de uma das formas de contar histórias e seu 
desenvolvimento em oficinas e cursos com curta duração ministrados aos 
professores da Educação Infantil e do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Por 
meio de dinâmicas em grupo que englobam a expressão corporal (CAFÉ, 2005), 
leituras de textos e reflexões acerca da importância do ato de contar histórias na 
escola, o Grupo Manauê – Contadores de Histórias, do qual a autora faz parte 
desde 1998, buscou sensibilizar os docentes visando estimular a prática cotidiana 
do contar histórias aos alunos. Ao longo de 2008, durante a observação de duas 
oficinas de quatro horas que envolveram professores de duas EMEIS e de dois 
cursos de curta duração, de dezesseis horas cada, os quais atenderam professores 
da Educação Infantil, Ensino Fundamental e comunidade em geral, foi possível 
notar que ao contar histórias, valendo–se de expressões corporais, o público–
ouvinte torna–se mais atento e participativo durante a narrativa. Foi percebido 
também que houve um interesse maior por parte do público (professores em sua 
maioria) em conhecer a obra contada estimulando o contato com os livros utilizados 
pelo contador de histórias. Diante disso, é possível pensar que o ouvir e contar 
histórias de forma prazerosa e lúdica ressaltando as entonações, gestos e pausas 
que o conto oferece em suas entrelinhas pode se constituir um caminho fecundo na 
formação de leitores e na prática pedagógica dos professore(a)s.  
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Introdução 

Trata-se de um trabalho que busca relatar e discutir a experiência desenvolvida 
pelo  Grupo Manauê - Contadores de Histórias, do qual a autora faz parte desde 
1998, sobre oficinas e vivências destinadas a educadore(a)s com ênfase no que se 
refere à expressão corporal como um dos elementos constitutivos e enriquecedores 
de uma das formas de se contar histórias. 

Ao longo do ano de 2008,  o Grupo Manauê desenvolveu várias sessões de contos, 
03 oficinas para formação de contadores de histórias de 30 horas cada, duas 
oficinas com carga horária de 16 horas e 5 vivências sobre a arte de contar 
histórias com 03 horas de duração, atendendo a um público bastante diversificado, 
dentre os quais: donas de casa, estudantes, professores de diferentes níveis de 
ensino, profissionais liberais, em todas as turmas. Entretanto, o que desejamos 
discutir neste relato são as vivências de curta duração e as oficinas de 16 horas que 
visaram sensibilizar os participantes, entre eles professore(a)s, para a beleza da 
arte de contar histórias e sua importância no ambiente escolar.  



  

O conto de tradição oral oferece ao professor o contato com uma obra de arte de 
tempos imemoriais. Nele, a imaginação criadora articula valores essenciais dos 
seres humanos. O processo de estudar um conto, recriando-o nas mais diferentes 
formas artísticas, dá ao professor a oportunidade de encontrar e ordenar suas 
próprias imagens internas, configurando em uma forma suas significações 
essenciais, e assim ele se conta sua própria estória de aprender e tornar-se capaz 
de ensinar. Apenas através do conhecimento de como aprendeu - contando sua 
própria estória - sua prática pedagógica será fecunda: porque a única coisa que é 
possível ensinar a alguém é aprender a aprender, como disse HEIDEGGER. 
(MACHADO, 1994, p.112-113) 

  

Concordamos com os dizeres de Machado (1994) e salientamos a importância dos 
educadore(a)s terem acesso aos contos e ao exercício de contar histórias de uma 
forma mais elaborada, descobrindo através desta arte suas capacidades ligadas às 
emoções e não fazendo a distinção entre intelecto, corpo ou sentimento, mas 
percebendo-se como ser humano pleno. Buscamos desenvolver essa experiência de 
plenitude humana nas vivências e oficinas por nós ministradas através de 
dinâmicas em grupo nas quais o relaxamento e o conhecimento corporal se fazem 
presentes, e de brincadeiras infantis que visam resgatar o prazer de se ouvir 
histórias e discussões e reflexões acerca de tudo o que é estudado. Também não 
deixamos de contar histórias em todo tipo de formação que oferecemos, porque 
consideramos que a apreciação dos contos é um importante elemento nesse 
processo de ensino-aprendizado. 

Com base nesta metodologia,  a forma privilegiada que adotamos para  contar 
histórias é a que explora a expressão corporal e oral buscando caracterizar as 
personagens de cada conto através de gestos próprios e entonações diferenciadas, 
enriquecendo a narração através do olhar e das pausas, entre outras possibilidades 
que nos são proporcionadas pela própria história. Para nós,  a história é a grande 
"estrela" no momento da narração;  é ela que deve se fazer presente para o 
ouvinte, cabendo ao contador(a) toda a preparação corporal no ato de contar 
histórias para que ele esteja a serviço da história como uma fonte por onde estas 
passam. 

Estes pressupostos apresentados com relação ao modo de se formar os futuros 
contadores de histórias dizem  respeito a uma maneira específica de se contar a 
história,  que se pauta nos seguintes pontos: 

- Escolha do conto: esta deve ser realizada após a leitura de diferentes obras 
literárias ou pesquisa de histórias de tradição oral para que o(a) contador(a) ou 
mesmo o professor(a)/monitor(a) se identifique com a história escolhida e possa 
desenvolver plenamente sua preparação. Nos cursos e vivências que ministramos 
quando abordamos o tema da escolha das histórias, tanto daquelas a serem 
contadas como das que serão recomendadas aos alunos, nos respaldamos no texto 
de Eliana Yunes (1994),  no qual a autora discute alguns aspectos sobre as 
escolhas das obras literárias levando em consideração muito mais o bom senso do 
que um "receituário" a ser seguido. 

- Estudo e preparação do conto: diz respeito ao trabalho preparatório da história a 
ser contada e inclui: a internalização do conto, a identificação de sua estrutura e a 
percepção dos diferentes climas do conto e das qualidades das personagens, bem 
como sua caracterização. Quando o(a) contador(a) de histórias passa a realizar o 



trabalho de internalização da história,  ele(a) vale-se de diferentes técnicas que 
variam de acordo com sua preferência pessoal. Entretanto, fazemos uma distinção 
entre a internalização dos contos ou histórias literárias e as de tradição oral. A 
história ou conto literário foi construído por um autor que escolheu minuciosamente 
suas palavras, ou seja, lidamos com uma obra autoral (que em alguns casos pode 
ser considerada uma obra de arte) e, dessa maneira, o(a) contador(a) não pode 
alterar ou inventar palavras que não foram escritas pelo autor, devendo respeitar a 
integridade da obra. Já as histórias ou contos de tradição oral possuem como 
característica as variações de palavras, expressões e de nomes de personagens, 
o que muitas vezes não altera sua essência, mas faz com que o modo de contá-las 
ganhe características regionais; por exemplo, os contos de fadas, registrados por 
alguns autores europeus como os Irmãos Grimm, na Idade Média, sofreram e ainda 
sofrem adaptações de acordo com a localidade onde são narrados. Além da 
internalização, o(a) contador(a) de histórias deve estudar cada trecho da história 
identificando sua estrutura. Regina Machado (2004) comparou cada parte da 
história aos "vagões de um trem",  que uma vez unidos formam o "trem da 
história". Portanto, quando o(a) contador(a) passa a identificar a estrutura do 
conto,  há um ganho na capacidade de internalização e percebe-se novos sentidos 
na história, pois descobre-se sutilezas e detalhes que antes, em uma leitura rápida, 
não poderiam ser notados. A percepção das qualidades e a caracterização das 
personagens da história escolhida também são fundamentais no estudo e 
preparação do conto, uma vez que busca-se através da gestualidade e dos recursos 
orais (entonações e pausas) dar vida própria a cada uma delas, fugindo dos 
estereótipos. Todos estes preparativos para se contar histórias permite que ela seja 
apreciada como se fosse uma "história verídica"; Benjamin (1975) afirma que a 
história deve ser contada como se o(a) contador(a) de histórias tivesse sido a 
testemunha ocular daquilo que narra, imprimindo veracidade às palavras. 

- Apresentação das histórias: neste caso o que recomendamos é a preparação do 
local,  para que os ouvintes sintam-se convidados a ouvir as histórias, portanto 
deve-se privilegiar locais calmos, com pouco barulho, sem trânsito intenso de 
público. Recomendamos também a neutralidade da roupa do(a) contador(a) para 
que o público não se atente, por exemplo, às imagens estampadas ou palavras 
escritas em sua camisa - que fogem ao contexto da história - mas às palavras 
pronunciadas pelo(a) contador(a). 

De um modo geral, o que relatamos acima como os pressupostos para a arte de 
contar histórias foram adaptações ou mesmo os preceitos ensinados a nós durante 
os dez anos de trabalho do Grupo Manauê e, nesse caso, não podemos deixar de 
citar que nos referenciamos em alguns trabalhos de grupos e pessoas pioneiras 
nesta arte,  que muito nos ensinaram,  como o Grupo Gwaya, da cidade de Goiânia, 
representado neste caso pela Profa. Ângela Barcelos Café[1] e da Profa. Regina 
Machado, a qual através de seus cursos, palestras e obras[2] compartilhou 
generosamente sua experiência. 

  

  

O(a)s professore(a)s/monitore(a)s e a experiência da formação na arte de 
contar histórias 

Uma vez situado o leitor acerca do que consiste o modo como contamos histórias, 
nossa metodologia de trabalho e os pressupostos que nos norteiam na arte de 
contar histórias, passamos a descrever as experiências que desenvolvemos junto 



aos professore(a)s/monitore(a)s da Educação Infantil e do(a)s professore(a) dos 
anos iniciais do ensino fundamental.  

As duas vivências de curta duração que envolveram os professore(a)s/monitore(a)s 
de duas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS) de Campinas/SP e as duas 
oficinas que atenderam prioritariamente o(a)s professore(a)s de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental foram realizadas com a parceria do Ponto de Cultura do 
Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino de Campinas e Região - 
SINPRO. Estes trabalhos tinham como finalidade a democratização do acesso às 
vivências relacionadas à arte de contar histórias para professore(a)s/monitore(a)s, 
de forma gratuita, sendo que as vivências foram oferecidas no próprio ambiente 
escolar, e as oficinas na sede do Ponto de Cultura. 

Nestes diferentes ambientes, pudemos notar algumas peculiaridades em relação ao 
processo de formação do(a)s professore(a)s/monitore(a)s para o contar histórias.  

No caso da primeira vivência de curta duração, ocorrida em agosto de 2008, a 
demanda de nossa presença, via Ponto de Cultura, ocorreu através do pedido 
do(a)s professor(a)es/monitore(a)s de uma das escolas de Educação Infantil 
(EMEIS). Desse modo, entramos na escola convidadas pelos seus gestores e corpo 
docente de forma receptiva ao nosso trabalho e, assim, sentimo-nos acolhidas, pois 
estávamos no ambiente da escola, o local cotidiano de trabalho dos participantes da 
vivência. Neste sentido, as discussões e indagações acerca de como aprimorar o 
contar histórias, já que a maioria tinha a prática de contar histórias às crianças, 
diziam respeito às dificuldades que vinham enfrentando no decorrer de suas 
experiências. Esta falta de estranhamento com o local e com os demais 
participantes propiciou que as dinâmicas relacionadas à expressão corporal se 
desenvolvessem de forma tranquila, sem resistências ou inibições, fato que nem 
sempre ocorre. Neste caso notou-se que as dinâmicas fortaleceram os laços de 
cumplicidade profissional e de amizade entre o grupo de docentes, o que acarretou 
um novo convite para uma vivência em outra EMEI.  

Esta nova experiência realizada em setembro de 2008 caracterizou-se por duas 
vivências de 03 horas,  nas quais atendemos professore(a)s, monitore(a)s, pais de 
aluno(a)s e aluno(a)s de uma EMEI. Estas diferenciaram-se da anterior porque 
tínhamos diferentes públicos,  o que nos levou a escolher dinâmicas em grupo as 
quais despertassem o prazer pelo contar histórias e pela leitura na escola e em 
casa. A participação das crianças, alunos da EMEI, foi expressiva porque o 
encantamento demonstrado por elas ao ouvir as histórias por nós contadas 
sensibilizou os adultos participantes da vivência e mostrou o interesse que elas têm 
pelas histórias e livros apresentados após a sessão de contos. 

Uma das dinâmicas que desenvolvemos foi a de, após ouvir algumas histórias, os 
participantes, em grupos divididos por afinidade, deveriam desenhar ou fazer 
colagens para representar uma síntese de todas elas. Em seguida,  solicitamos que 
os grupos contassem as histórias produzidas a partir da síntese. A contagem de 
histórias se caracterizou pela mostra dos trabalhos artísticos produzidos pelos 
adultos e crianças, concomitante ao ato de contar histórias. Não foi utilizada a 
expressão corporal, somente algumas variações na entonação durante a narração. 
A inibição do expressar-se corporalmente para representar as personagens dos 
contos nessa dinâmica, de acordo com o depoimento de algumas professoras, 
deveu-se ao fato de que os participantes dos grupos não se conheciam bem. 

Entretanto, nas dinâmicas com músicas a serem dramatizadas que propusemos 
para encerrar as vivências todos participaram sem exceção e reproduziram os 
gestos por nós propostos. Neste caso,  a justificativa para a participação era de que 



todos do grupo faziam os gestos da música e não havia, neste caso, uma exposição 
isolada das pessoas. Talvez a resistência da exposição corporal resida no fato de 
que é mais fácil seguir as orientações dadas pelos ministrantes das vivências do 
que exercitar a imaginação e correr o risco de ser ridicularizado pelos demais 
participantes, principalmente se não ocorreu a oportunidade das pessoas se 
conhecerem melhor,  dada a pequena carga horária para os trabalhos. 

Já nas experiências com as oficinas de curta duração realizadas na sede do 
SINPRO, a primeira no mês de abril e a segunda no mês de outubro de 2008, 
pudemos notar uma boa participação dos professores,  tanto os da Educação 
Infantil, como os do Ensino Fundamental, em todas as dinâmicas propostas. É 
importante registrar que do total de 30 participantes por oficina,  a porcentagem de 
professore(a)s inscritos foi de cerca de 80%. Os motivos que o(a)s levaram a 
procurar esse tipo de formação, de acordo com a avaliação final das oficinas, era 
incrementar  a própria prática de contar histórias junto aos alunos, incentivar a 
leitura de maneira prazerosa e conseguir prender a atenção dos ouvintes. 

Nas oficinas,  o que notamos é que por terem uma carga horária maior a 
convivência do grupo acabava por gerar confiança entre os participantes, 
 proporcionando um ambiente adequado para as dinâmicas que englobavam a 
expressão corporal, ou mesmo que demandavam que o participante relatasse 
passagens marcantes de sua vida, como uma das formas de narrativa a ser 
exercitada. 

Nestas oficinas,  é incentivado que o participante prepare um conto e apresente-o 
aos demais colegas, exercício bem recebido por todos. Em várias ocasiões, não 
somente nestas duas oficinas relatadas, tivemos um retorno positivo do(a)s 
professore(a)s que prepararam a história e a apresentaram;  geralmente esta 
apresentação é estendida aos aluno(a)s destes, seja na forma de um ensaio para a 
apresentação da oficina ou como uma nova apresentação destinada aos seus/suas 
aluno(a)s. 

  

  

Algumas conclusões 

Diante dos trabalhos relatados e de todas as experiências que vimos desenvolvendo 
ao longo dos anos de trabalho do Grupo Manauê - Contadores de Histórias, 
podemos apontar que o contar histórias valendo-se da expressão corporal e oral 
valoriza a narração e dá vida aos contos,  despertando um tipo de experiência 
positiva em se ouvir histórias e  descobrir novas histórias através da leitura. 

Entretanto, temos claro que esta não é a única maneira de se contar histórias; 
existem outras tão válidas como a que vimos fazendo, como: a leitura de livros em 
interação com o público-ouvinte, a utilização de fantoches ou outros objetos, entre 
outras tantas formas.  

De todo modo, o recurso da expressão corporal juntamente com as pausas e a 
entonação vocal constituem um elemento enriquecedor da imaginação do ouvinte e 
concordamos com Abramovich (1989, p. 17) quando diz que: 

  



Para contar a história, é preciso saber como se faz... Afinal, nela se descobrem 
palavras novas, se depara com a música e com a sonoridade das frases, dos 
nomes... se capta o ritmo, a cadência do conto, fluindo como uma canção... E para 
isso, quem conta  cria um clima de envolvimento, de encanto. Saber dar as pausas, 
o tempo para o imaginário de cada criança construir seu cenário, visualizar os seus 
monstros, criar os seus dragões, adentrar pela sua floresta, vestir a princesa com a 
roupa que está inventando, pensar na cara do rei... e tantas coisas mais... 

  

            Para o trabalho em sala de aula, exercício cotidiano dos professore(a)s e, 
também em específico, dos monitores da Educação Infantil, sabemos que nem 
sempre é possível uma preparação tão esmerada das histórias a serem contadas, 
pensando neste caso na internalização de histórias e contos;  entretanto, 
acreditamos que é possível uma boa preparação para as sessões de conto. Para 
essa finalidade recomendamos que os momentos de se ouvir histórias façam parte 
de uma rotina, seja esta diária ou semanal, e que ocorra uma preparação do(a)s 
aluno(a)s para este momento. Aconselhamos também o estudo prévio das 
histórias, que o responsável por contá-las faça leituras detalhadas estudando os 
possíveis recursos que possam ser utilizados na narração, como por exemplo: o 
olhar para o ouvinte, o uso de pausas, a caracterização das vozes das personagens, 
as mudanças de entonação, entre outras.   

Por fim, o que desejamos é que a arte de contar histórias faça parte da formação 
dos educadores brasileiros de maneira significativa e enriquecedora, seja esta 
formação inicial ou continuada, e que esta arte continue estimulando a imaginação 
de quem conta e de quem ouve histórias. 
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[1]Com a obra "Dos Contadores de História e das histórias dos contadores" (CAFÉ, 
2005) 

[2]Especialmente a obra "Acordais: fundamentos teórico-poéticos da arte de 
contar histórias." (MACHADO, 2004). 


