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Resumo: os contos orais populares podem ser reconhecidos como gêneros textuais 

orais, cujas características podem ser utilizadas para o trabalho da oralidade em sala de 

aula, possibilitando aos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem o contato com 

uma certa escuta assim como com a dimensão pedagógica do conto, que em muito 

ultrapassa a questão do domínio da língua. Ainda há, no entanto, muito a ser estudado e 

refletido sobre o que é o contar e o ouvir história, o valor e a extensão das narrativas 

populares e como inseri-las no ensino formal. Este artigo pretende apenas principiar 

uma reflexão, revisando conceitos importantes e delineando as bases de uma proposta 

de seqüência didática para o uso das narrativas orais nas aulas de Português. 

 

Palavras-chaves: contos de tradição oral, gêneros textuais, contadores de histórias. 

 

“Conta-se que há muito tempo atrás, há 

tanto tempo que até mesmo o tempo 

esqueceu a conta de há quanto tempo 

foi...”
2
 

 

1. Introdução 

 

Presenciamos várias reflexões importantes na contemporaneidade com relação ao 

ensino da língua: a compreensão de que se é necessário trabalhar não apenas a escrita 

em sala de aula, mas também a oralidade; a sugestão de que oralidade e escrita sejam 

abordados com base no conceito de gêneros textuais (BAKHTIN, 2003), por meio de 

seqüências didáticas (SCHNEUWLY, DOLZ, 2004) que insiram o aluno numa 

experiência que envolva teoria e prática, aceitando-se ainda que não se é possível 

aprender tudo, mas sim aprender bem um punhado de assuntos e questões. 

Capitaneados pela questão da língua, mas abrangendo o corpo escolar como um 

todo, elementos apontados pelos estudos culturais têm igualmente trazido contribuições 

relevantes para pensar o fazer pedagógico na atualidade. São conhecidos os trabalhos de 

Magda Soares que refletem sobre variedade de prestígio e línguas populares, apontando 

para a maneira como a educação formal tem sido estruturada, tomando como modelo as 

                                                             
1 Especialista em Arte e Educação: da Palavra Oral à Escrita, PUC/MG, aluna especial da disciplina 

Oralidade, Escrita e Ensino do Programa de Pós-graduação da FACED/UFBA, ministrada pela professora 

Edinéa Muniz Sobral/FACED/UFBA. 
2 Fórmula usada para abrir uma contação de histórias. 
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elites econômicas e sociais, cujos padrões e valores culturais em muito se distanciam 

daqueles vividos pelas camadas populares, tornando para estas últimas a escola um 

lugar de estranhamentos e confrontações, diante da qual, em geral, os saberes 

pertencentes ao seu grupo de origem são colocados em lugar de inferioridade. 

Importantes reflexões sobre este ponto faz ainda Claude Grignon, em artigo publicado 

no livro “Alienígenas em Sala de Aula”, chamando a atenção para a perversidade 

implícita de um sistema tal que, além de não ser estruturado de modo a atender as 

especificidades das culturas populares, imputa sobre elas a culpa pelo fracasso ao não se 

adequarem ao mesmo. 

Por fim, completando a tríade que dá base a este artigo, vemos um interesse 

crescente pela contação de histórias, havendo atualmente uma enormidade de 

experiências que sob suas asas tentam se abrigar: narrativas com livros, narrativas sem 

livros, com elementos, sem elementos, baseadas em um texto fixo, estruturadas em uma 

memória mais fluida, entre outras possibilidades. Existe ainda uma enorme discussão e 

uma tentativa de submissão do universo oral ao escrito, supondo-se, por exemplo, que 

contar história sirva à formação de público-leitor ou ainda, querendo-se crer que a 

memória de um conto precisa necessariamente ter como base um texto impresso. 

No meio dessa miríade de possibilidades, este artigo baseia-se sobretudo nas 

concepções de Gislayne Matos (2005), para quem a contação de histórias é uma arte que 

se constrói no ato da performance, o que compreende um texto não fixo e cujos 

principais elementos são estruturados a partir do corpo e da voz da contador de 

histórias. É pressuposto ainda levantado por Matos que o conto de tradição oral, 

sobretudo o conto maravilhoso, é o elemento de repertório básico que caracteriza o 

contador de histórias . 

Ora, os contos orais são elementos fundamentais das culturas populares e, em 

grande parte, foram silenciados ou simplesmente apropriados por uma cultura escrita 

que se impôs de forma hegemônica, não permitindo por muito tempo em seu meio 

elementos a ela estranhos. Logo, o trabalho de tais contos a partir de seus fundamentos 

orais, no ensino da língua em sua dimensão oral – mas não somente –  considerando-se 

as dimensões sócio-culturais aí envolvidas, pode contribuir para que a escola integre a 

cultura popular ao seu corpo pedagógico, trabalhando-a na perspectiva de domínio da 

língua tanto oral como escrita, tanto formal como não formal, numa relação dialética e 

mais igualitária entre oralidade e escrita, compreendendo que cada qual tem seu papel a 
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desempenhar não apenas dentro da escola mas sobretudo fora dela. 

Para isso, faremos um percurso que se iniciará com uma tentativa de compreender 

melhor o conto popular – com uma incursão especial pelo conto maravilhoso –, dando 

continuidade com reflexões sobre a prática da contação de histórias, base para uma 

proposta de seqüência didática que vem em seguida, certamente apenas um princípio 

que se pretende inspirador para a inserção das histórias no universo escolar. 

 

2. O Conto Popular 

 

Câmara Cascudo (2004) identifica o conto de tradição oral como aquele cuja 

autoria se desconhece, é velho na memória dos povos, não tem fronteiras geográficas ou 

lingüísticas e possui na palavra falada seu principal veículo de transmissão. Isso indica 

porque diferentes estudiosos das narrativas orais tenham encontrado versões similares 

de um mesmo conto em diferentes partes do mundo e em diferentes épocas, sugerindo 

que cada história viaja de boca em boca, de povo em povo, ganhando no decorrer desse 

trajeto novas roupagens, justificando o ditado popular que diz “quem conta um conto, 

aumenta um ponto”. 

No entanto, a memória oral é conservadora (ONG, 2006) e por mais que cada 

povo, cada cultura, cada contador de histórias adapte os contos à própria realidade – 

Cinderela na China perde chinelinhos, enquanto na América Nativa é filha de um 

grande chefe – parece haver a manutenção de temas básicos que se perpetuam através 

dos tempos, estruturas típicas (ONG, 2006) que, sendo preservadas, permitiram a 

Câmara Cascudo, por exemplo, recolher o conto Bicho de Palha, no Brasil, em meados 

do Século XX, e reconhecê-lo como uma mescla entre Gata Borralheira e Pele de Asno, 

citando em nota explicativa uma série de outras variantes recolhidas por outros 

estudiosos e folcloristas na Europa, inclusive Charles Perrault no Século XVII 

(CASCUDO, 2004, p. 46-50). 

Merecem, por isso, questionamento as acusações de Emília e a turma do Sítio do 

Picapau Amarelo ao afirmarem que os contos populares, por terem passado de boca em 

boca, sobretudo tendo como portas-vozes massas consideradas iletradas e incultas, 

foram adulteradas, tornando-se narrativas “sem pé nem cabeça”, resultados da 

“ignorância e burrice do povo”  (LOBATO, 2009, p. 28). Merecem questionamento, 

porém, merecem atenção, pois refletem o pensamento hegemônico que relegou às 
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culturas populares um lugar de inferioridade e inadequação (GRIGNON, 2003) e com 

elas todos os elementos que a integram, entre os quais, suas narrativas.  

Regina Machado (2004, p.13-15) aproxima-se de Cascudo (2004) ao propor que 

os contos são obras de arte, transmitidas oralmente, de geração a geração, sendo 

“guardiões de uma sabedoria intocada (...) partindo de uma questão (...), desenrolam 

trajetos de personagens exemplares, ultrapassando obstáculos e provas (...) para se 

transformarem ao final da história”. 

Em um época multifacetada em linguagens e possibilidades narrativas, povoadas 

pelas novas mídias e inúmeras interfaces, é justo perguntar se ainda há lugar para o 

conto popular, sobretudo na escola, tal qual descrito por Câmara Cascudo e Regina 

Machado, como obras de arte orais, transmitidas de geração a geração, portadoras de 

saberes preservados pela memória popular ainda que flexível o suficiente para se 

permitir diferentes roupagens enquanto transita entre diferentes bocas e realidades.  

Não creio haver respostas conclusivas para tal pergunta, sendo ela ainda o 

princípio de uma longa caminhada a percorrer, sobretudo por estarmos profundamente 

enraizados na escrita, no mundo de valores que a cerca e em especial, pela crença ainda 

hegemônica de que o oral deve se submeter ao impresso e ao visual, de que o primeiro 

só pode existir a partir do segundo, desconsiderando-se em verdade sua ancestralidade e 

capacidade de portar saberes. 

No entanto, existem pistas, entre elas, o crescente interesse pela escuta e pela 

contação de histórias, o surgimento de um movimento contemporâneo de contadores de 

histórias, que, seguindo a tendência da atualidade em sua diversidade de linguagens e 

possibilidades, explora diferentes caminhos para as narrativas, colocam-nas inclusive à 

prova e questionam-nas a partir de diferentes ângulos. Gislayne Matos (2005) debruça-

se sob este movimento, estuda a palavra do contador de histórias e sua capacidade de 

ensinar e adentrar o terreno do imaginário, celebra o retorno de uma escuta, o espaço 

para essas “gentes das maravilhas”, durante muito tempo adormecido e que retorna 

graças a um “tempo em que os homens se voltam para si mesmos e buscam respostas 

para o sentido da existência” (MATOS, CARAM, 1998, p. 7), mas chama a atenção 

para o necessário respeito aos temas e estruturas básicas dos contos, suas estruturas 

típicas, aquilo que constitui a sua essência, em consonância com Regina Machado, e que 

comporta sua sabedoria, seus ensinamentos, seus valores. 

Por outro lado, se for possível nos distanciarmos ao menos um pouco dos valores 
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de uma cultura hegemônica que durante muito tempo marcou o compasso na relação 

com a cultura popular – contribuindo para esta reflexão pesquisas importantes 

conduzidas sobretudo na linha dos estudos culturais – talvez possamos trilhar caminhos 

diversos e surpreendentes nas salas de aulas, entre os alunos, na escola. Não se trata de 

contraposição, ou isto ou aquilo, ou mundo oral ou universo escrito e midiático, mas de 

possibilidades abertas para que cada qual possa construir seu próprio percurso, seja de 

ensino, seja de aprendizagem. 

 

3. O Conto Maravilhoso e o Caso de Cinderela 

 

Possivelmente, o conto maravilhoso – também conhecido como contos de fadas – 

é o elemento das narrativas orais populares mais conhecido na contemporaneidade. 

Entretanto, isso deve-se em princípio ao quanto foi apropriado pela literatura e, em 

especial, pelo cinema. De fato, Charles Perrault, considerado pai da literatura infantil
3
, 

empenhou-se na tarefa de dar um acabamento literário aos contos de fadas franceses 

recolhidos junto às camadas populares no Século XVII. Em seu passo, fez o mesmo os 

Irmãos Grimm na Alemanha do Século XVIII
4
. Em nossa época, a Disney cumpriu o 

papel de difundir narrativas tradicionais como Chapeuzinho Vermelho, Bela 

Adormecida, Cinderela, entre outras. 

No entanto, por ter dado forma e imagem à palavra e, ao mesmo tempo, por sua 

enorme força massificadora, o cinema propalou também únicas imagens de 

Chapeuzinsho, Cinderela, Bela Adormecida, predominantemente de traços europeus, 

semelhantes às Barbies, sendo constantemente retratadas como princesas “boazinhas” à 

eterna espera de seus príncipes encantados. “Deu a Louca na Cinderela”, uma produção 

cinematográfica alemã-americana de 2007, lança-se contra tais estereótipos, inicia 

afirmando que os contos de fadas são controlados por um mago que garante o equilíbrio 

entre o bem e o mal, manipulando todas as histórias – sendo citadas aquelas mais 

conhecidas já apontadas anteriormente – para que tenham sempre finais felizes, 

fatalmente conduzidas por príncipes, fadas desengonçadas e sem espaço para pajens, 

homens do povo, por fim, são ainda chamadas de entediantes já que raro mudam os 

enredos. 

                                                             
3 In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault. 
4 In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Irmãos_Grimm. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irmãos_Grimm
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É importante perceber, no entanto, que tais acusações lançam-se contra os contos 

de fadas tal qual foram difundidos pela literatura infantil e sobretudo pelo cinema, 

representando estes, por sua vez, um universo muito restrito dos mesmos. Michele 

Simonsen (1984) define os contos maravilhosos como aqueles que comportam 

elementos mágicos, possuem uma estrutura complexa, além de elementos não cristãos 

em sua origem, lembrando ainda que eles representam apenas uma pequena parte das 

narrativas orais populares. Benjamin (2008) e Propp (2002) retomam a sua origem nos 

antigos rituais de iniciação, traçando este último um percurso comum a tais narrativas: 

começam com um dano ou prejuízo causado a alguém ou então pelo desejo de se 

possuir algo; desenvolve-se com a partida do herói, encontro com um doador que lhe dá 

um objeto mágico; segue-se o embate e a necessidade de cumprir tarefas e finaliza com 

um casamento (PROPP, 2002, p. 4). Por fim, Bruno Bettelheim (1980) concorda que 

todos os contos maravilhosos possuem finais felizes, afinando-se com ele o próprio 

Benjamin ao afirmar que estes vieram para o ser humano a fim de consolá-lo da tragédia 

dos mitos. 

No bojo de tais definições, há características que podemos circundar: uma 

situação inicial de conforto que é perdida ou roubada mas que principia a jornada do 

herói ou heroína, a presença do elemento mágico – sendo, por isso, tais narrativas 

chamadas por Cascudo (2004) de contos de encantamento –, as tarefas impostas e a 

presença de uma conclusão que dá sentido ao princípio da jornada. Confrontadas com as 

“acusações” do filme “Deu a Louca na Cinderela”, perceberemos que, ao contrário do 

que diz: 1) os contos têm criação coletiva e anônima, não estão submetidas a uma única 

força que parcimoniosamente manipula um eterno equilíbrio entre o bem e o mal; 2) não 

necessariamente têm final feliz ainda que tenham uma conclusão, em Barba Azul o 

marido assassino é morto e em Pele de Foca
5
 o desfecho é o retorno da heroína para seu 

lugar de origem, seu lar; 3) a heroína não fica a espera do príncipe para ser salva, pelo 

contrário, é submetida a pesadas tarefas e conquista por méritos próprios a possibilidade 

de ser feliz; 4) o herói nem sempre é o príncipe, havendo muitos contos capitaneados 

por jovens pobres, pajens e mesmo supostos bobos que graças à sua astúcia, humildade, 

coragem, entre outros atributos, vencem as mais árduas tarefas e desposam princesas. 

Por fim, o suposto tédio causado pelos enredos sempre iguais dos contos de fadas deve-

                                                             
5 Barba Azul e Pele de Foca são contos presentes no livro Mulheres que Correm com os Lobos, 
Arquétipos da Mulher Selvagem, de Clarissa Pinkola Estés, Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1999. 
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se ao tratamento que a literatura e o cinema deram aos temas básicos dos contos de 

fadas, aqueles que se repetem pela memória popular ainda que constantemente vistam-

se com diferentes roupagens. 

O curioso é que, depois de tais “acusações” aos contos de fadas, “Deu a Louca na 

Cinderela” segue o percurso tradicional dos mesmos: o pajem, o verdadeiro herói desde 

o princípio, enfrenta tarefas, assim como a heroína; os personagens são típicos, ou seja, 

seus caráteres não muda ao longo da trama, a madrasta malvada torna-se Imperatriz do 

Mal e é deliciosamente derrotada e ridicularizada ao final, enquanto herói e heroína 

casam-se sob os auspícios do príncipe, como se vê, apenas diferentes roupagens, mas a 

estrutura do conto maravilhoso tradicional aí está, ainda que supostamente criticando o 

mesmo. 

Cinderela na tradição popular tem várias faces e versões, oriundas dos quatro 

cantos do mundo, usa roupas indígenas ou orientais, perde sapatinhos de cristal ou 

chinelinhos de palhas, sendo resgatadas por príncipes, faraós ou guerreiros indígenas. 

Sempre tem, no entanto, que enfrentar suas próprias tarefas, aceitar o objeto mágico ou 

o dom e usá-lo sabiamente para alçar a um final feliz. Tal exemplo parece ser um 

indício a ser considerado do quão poucos sabemos a cerca do universo dos contos orais 

populares, suas estruturas, versões e possibilidades.  

Dentro da concepção de gênero (BAKHTIN, 2003), formas-padrão “relativamente 

estáveis” de enunciados, instrumentalidades através das quais construímos nossos 

discursos, aproveitando-se ainda das características apontadas por Schneuwly (2004, p. 

185) para gêneros orais, sobretudo a exposição oral, é possível propor alguns traços que 

circunscrevam as narrativas orais – e, dentre elas, os contos maravilhosos – como 

gêneros passíveis de serem trabalhados no universo escolar, compondo seqüências 

didáticas, trabalhando a oralidade e servindo de ponte também para o mundo da escrita, 

questão que trataremos mais adiante. 

Seriam tais traços: comunicação bipolar: envolve narrador e ouvinte; texto não 

fixo, podendo transitar entre a linguagem formal e não formal; memória organizada com 

base na estrutura típica e em imagens; olhar, gestualidade, ritmo  e silêncio integram o 

texto; caracteriza-se como gênero textual público; e, por fim, é estruturado em princípio, 

meio e fim. Resta-nos perguntar como tais características podem ser inseridas em um 

processo formal de aprendizagem, antes, contudo, falemos do contar histórias. 
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4. Contar Histórias: Artesanato da Palavra 

 

Pode-se compreender artesanato como a atividade de produção de objetos 

pertencentes à cultura popular
6
, sendo o artesão responsável por todas as suas etapas, 

desde a escolha da matéria-prima até o acabamento final. Em tal produção, existe 

sempre elementos que são conservados e continuamente reproduzidos pela memória 

tradicional, ainda que inovações possam ser constantemente introduzidas. Seu trabalho, 

de fato, envolve a manutenção, a guarda de um determinado saber. Ana das Carrancas, 

por exemplo, artesã famosa da região do São Francisco, inovou ao usar o barro para dar 

forma ao que tradicionalmente era apenas esculpido em madeira, mas mantém sempre 

as características básicas das carrancas, peças zooantropomórficas usadas originalmente 

nas proas das embarcações que atravessavam o São Francisco para assombrar os maus 

espíritos. 

Pois bem, Matos (2005), Benjamin (2008) e Lima (2005) consideram o conto de 

tradição oral o elemento básico do contador de histórias, mas não exclusivamente, cuja 

principal tarefa, em sendo transmitir uma sabedoria guardada e preservada ao longo de 

séculos, assemelha-se à de um artesão, baseada em estruturas ancestrais, passadas de 

geração a geração, ainda que a partir delas, diferentes vestimentas possam ser 

acrescentadas. 

Sabemos que a contemporaneidade assistiu a uma ruptura em tal linha de 

transmissão, Cascudo (2006) narra os freqüentes saraus de contação de histórias, no 

Brasil, até a década de 20, Matos (2005) situa cronologicamente tal processo na Europa 

a partir dos anos 30, com as guerras e a pobreza, na América Latina a partir dos anos 60 

com o crescimento dos centros urbanos e Lima (2005) estenderia esta data, no Brasil, 

até os anos 80, com a universalização da educação formal e propagação da televisão. 

Nas zonas rurais, é possível que tal processo tenha se estendido até os anos 90, assim 

como nos terreiros e comunidades de origem africana, onde poderemos encontrar ainda 

nos dias de hoje, contadores de histórias que podemos chamar de tradicionais, cujos 

aprendizados se deram numa escuta de outros contadores de histórias, inseridos numa 

linha de transmissão e no convívio de suas comunidades, mas são poucos, 

pouquíssimos. 

Graças a tal ruptura na linha de transmissão, todos aqueles interessados em 

                                                             
6 http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato


9 

 

reintegrar este ofício ao mundo contemporâneo precisam construir caminhos possíveis 

para tanto, através de oficinas, constituição de repertórios através de livros e todo um 

trabalho de estimulo e criação de uma nova audiência (PRALINE GAY-PARA apud 

MATOS, 2005, p. 114-115), de ouvidos atentos e abertos para a palavra contadora de 

histórias, tais pessoas integram o que se tem chamado de movimento contemporâneo de 

contadores de histórias (MATOS, 2005). 

A prática da contação de história possui algumas características (MATOS, 2005): 

 Como já foi dito anteriormente, tem como elemento de repertório básico o 

conto de tradição oral, sobretudo o conto maravilhoso; 

 Lida com uma memória não fixa, construída a partir da estrutura típica, 

formada em imagens; 

 O texto é recriado a cada momento em que é oralizado e depende da relação 

com o público, por isso, não se aplica o conceito de paródia ao conto oral 

porque, em não havendo uma autoria conhecida, possibilita que seja de fato 

uma recriação, um reconto, a cada vez em que é contado ou mesmo escrito; 

 A perfomance é construída tendo como base o corpo de quem conta, voz e 

gestualidade, pode aproximar-se de uma conversa e ser executado com 

enorme simplicidade. 

Tais características tornam a contação de histórias uma arte possível para a 

maioria das pessoas, já que se estrutura a partir dos próprios recursos daquele que deseja 

contar. Em verdade, é mais possível encontrar pessoas que não se acreditam capazes de 

contar histórias do que pessoas que não consigam contar histórias. Há, em especial, um 

apego muito grande ao texto escrito e à memória literal do mesmo. A partir do momento 

em que se dá a oportunidade de lidar com um texto que pode ser recriado 

continuamente, a uma memória que não precisa se basear em palavras, mas no lembrar 

de imagens, na apropriação das estruturas típicas do contos, acrescentando-se pesquisa, 

experimentação e reflexão, é possível se surpreender com a própria capacidade de 

narrar.  

Por outro lado, ouvir histórias insere-se em uma temporalidade, possui princípio 

meio e fim, ao se iniciar um conto com o tradicional “era uma vez...” ou similar, o 

ouvinte é convidado a adentrar o território do imaginário, a partir do qual poderá 

construir e acessar as próprias imagens, conectando-as com as paisagens dos contos e 

ressignificando-as a partir da própria experiência. Contar histórias permite a criação de 
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vínculos entre quem conta e quem ouve, trabalha a escuta, além de transmitir 

ensinamentos e valores de acordo com as particulares de cada narrativa. Segundo 

Amadou Hampatê Bá (2008), as histórias possuem diferentes níveis de compreensão, 

acessíveis de acordo com o nível de maturidade daqueles que a quem se endereça. 

Este é, sem entremeios, um convite para que professores contem histórias em suas 

salas de aulas, base de uma proposta de seqüência didática para o trabalho com os 

contos populares como gêneros orais em suas salas de aula. 

 

5. Atividades e Pesquisas em Sala de Aula: Pontes Possíveis 

 

Considerando-se a origem do conto popular em seu fundamento oral, sugere-se 

que, coerentemente, uma seqüência didática que o tenha como gênero a ser trabalhado, 

seja iniciado com a contação de histórias, seja ela empreendida pelo professor ou 

professora, preferencialmente, ou por um contador de histórias da comunidade ou 

integrante do movimento contemporâneo, o importante é, em um primeiro momento, 

oferecer ao aluno a simples possibilidade de escuta de uma narrativa oral para, a partir 

daí, abrir outras trilhas possíveis no trabalho com a língua em suas dimensões orais e 

escritas. 

 

1º Passo: Escuta 

 

Objetivos • Experiência de escuta de uma história;  

• Apropriação do conceito de estrutura típica e memória 

do texto oral;  

• Introdução ao conto de tradição oral. 

Atividade central • Narração de uma história ou de um ciclo de três 

histórias.  

Atividades 

secundárias 

• Reapresentação dos personagens e do enredo (pontos 

chaves) através de desenhos, colagens, etc.  

• Discussão  sobre as características dos personagens e do 

enredo. 

• Reconhecimento de suas estruturas típicas.  

Aspectos teóricos. • Origens e fundamentos do conto de tradição oral.  
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Tradicionalmente, a transmissão das histórias era feita de contador a contador de 

histórias, mas houve na contemporaneidade uma ruptura que provocou um 

desaparecimento paulatino dos contadores de histórias assim como um enfraquecimento 

em sua memória, restando algumas vezes em seus repertórios apenas fragmentos de 

contos, sendo possível reconhecer neles partes incompletas. 

Apesar disso, ainda é possível encontrar, sobretudo nas zonas rurais, alguns 

contadores de histórias cuja memória de seus repertórios ainda é possível reconstituir. 

Por outro lado, o trabalho de folcloristas como Câmara Cascudo e Ricardo Azevedo 

permitiu que tais narrativas fossem preservadas através da escrita. De tal forma que, 

atualmente, existe uma série de fontes possíveis para o encontro com os contos 

populares, ainda que algumas sejam mais disponíveis que outras: contadores de 

histórias tradicionais e contemporâneos, livros, textos na Internet e, inclusive, Youtube. 

O segundo passo da seqüência didática que se propõe seria, justamente, um 

mergulho nas fontes possíveis a fim de descobrir diferentes versões dos contos, 

ampliando a pesquisa para culturas e lugares de origens dos mesmos 

 

2º Passo: Pesquisa de Versões e Origens 

 

Objetivos • Acesso a diferentes repertórios: incluindo variedade de 

histórias e origens.  

Atividade central • Pesquisa de repertório em torno de temáticas 

específicas através de diferentes fontes: outros 

narradores, livros, Internet, Youtube, etc..  

Atividades 

secundárias 

• Seleção e organização de histórias;  

• Reconhecimento de suas estruturas típicas;  

• Visita de contadores de histórias tradicionais ou 

contemporâneos.  

Aspectos teóricos. • Cultura popular, distinções entre gêneros orais e 

escritos.   
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3º Passo: Recontos Orais e Escritos 

 

Como o conto de tradição oral é anônima em sua autoria (CASCUDO, 2004), o 

termo paródia não se aplica ao mesmo, de fato, quando um novo texto é criado tendo 

como base uma narrativa popular, este pode ser chamado de reconto, integrando seu 

autor a criação e recriação coletiva do mesmo. E tal reconto pode se dar tanto oralmente 

como através da escrita, o que pode ser muito interessante para que alunos reconheçam 

e experimentem as distinções entre textos orais e escritos. 

Costa Val [et al] (2009) aponta para o quanto os alunos estão imersos em mundo 

da palavra oral ainda até o 6º ano do Ensino Fundamental, sendo importante trabalhar 

para que ele reconheça “a existência de padrões textuais mais ou menos rígidos, mais ou 

menos estáveis, que são considerados adequados para as diferentes situações da vida 

social” (COSTA VAL [ET AL], 2009, p. 56). Ainda segundo tais autores, uma das 

funções básicas da escrita é permitir a interação a distância, entre interlocutores que não 

estão diante um do outro, por isso é necessário a utilização de marcas linguísticas como 

recursos anafóricos e articuladores para que o texto escrito faça sentido já que não conta 

com gestualidade, ritmo e a presença do interlocutor para apoiar a sua compreensão.  

Nesta direção, diferentes recontos orais e escritos de uma única narrativa (ou de 

uma série delas) pode contribuir para: 1) estímulo a produção oral e escrita; e 2) a 

compreensão das distinções formais entre textos orais e escritos. Além disso, como o 

trabalho em cima do conto popular possui dimensões de resgate do saber popular, além 

de colocar o aluno como co-autor da obra, existe ai uma importante dimensão de 

empoderamento a ser considerada. 

 

Objetivos • Estimular a criação oral e escrita.   

Atividade central • A partir das histórias encontradas na pesquisa, propor o 

reconto oral e escrito.  

Atividades 

secundárias 

• Organização da produção dos alunos:  

• Livrinhos/blogs com o material recolhido;  

• Livrinhos/blogs com os recontos;  

• Sarau de contação de histórias.  

Aspectos teóricos. • Distinções formais entre textos orais e escritos.   
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6. Conclusão 

 

Ao lado de um crescente interesse pelas narrativas orais, existem também várias 

discussões sobre o que são, como caracterizar a contação e contadores de histórias. Para 

tentar responder a tal questionamento, muitas são as trilhas possíveis. No entanto, há 

que se possuir uma ancoragem, um ponto de sustentação e partida, inclusive para que, 

se for o caso, extrapolá-los. Este artigo propõe que a compreensão da contação de 

histórias como ofício se dê sob os arcabouços teóricos delineados sobretudo por 

Gislayne Matos (2005), Câmara Cascudo (2004), Walter Benjamin (2008). 

Para estes, o conto de tradição oral é um lócus do saber popular e, até que 

houvesse uma ruptura na linha de transmissão, foi transmitido oralmente através de 

gerações, de boca a ouvido, dos mais velhos para os mais novos. Matos coloca especial 

ênfase na formação e performance do contador de histórias, sendo este aquele que a 

constrói no ato da narrativa, guiado por um texto fluido e uma memória que preserva o 

essencial. 

Particularmente, acredito que entre as inúmeras possibilidades de narrativas que a 

contemporaneidade nos oferece, é preciso abrir e manter o caminho para que tenhamos 

acesso a tais tipos de narrativas e ao que elas nos oferece: livre acesso ao imaginário, 

exercício de uma escuta, a possibilidade de encontro com saberes através dos enredos e 

símbolos dos contos de tradição oral. Inseri-las na escola é permitir outras 

possibilidades de aprendizagem, mobilizadoras da emoção, enraizadas nas camadas 

populares suportadas pelo exercício da linguagem que se conecta também ao corpo em 

ritmo e gestualidade. 

Para Matos (2005), as histórias podem estimular bons ouvintes e bem, bons 

ouvintes podem se tornar bons leitores, mas não necessariamente. Em verdade, as 

histórias criam pontes com vários aspectos do viver bem como do aprender, seria 

limitante restringi-lo a um único caminho – estimular leitores – assim como acreditar 

que, mesmo considerando seu fundamento no mundo oral, precisa do escrito para 

continuar a existir.  

  

“Assim me contaram, assim vos contei, mas certamente ainda há 

muito a falar sobre este assunto.” 
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