
Esta obra aborda a ancestral atividade de contar histórias, 
que, atualmente, vem sendo resgatada nos mais diferentes 
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de histórias a serem contadas: textos autorais produzidos 

ao longo do curso de formação de que todos participaram. 
Então, aqui, você encontrará caminhos para conhecer 
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para serem contadas por aí. Boas leituras.
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 Apresentação
Luciene Souza Santos

A presente obra é resultado de estágio pós-doutoral realizado 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA) sob a orientação da 
professora Mary de Andrade Arapiraca, em 2018, e refl ete a 
relação sempre estreita que há – ou pode vir a ter – entre a 
contação de história e a docência, seja ela em espaços formais 
ou não formais de aprendizagem.

Além do prefácio lindamente escrito por uma contadora 
de histórias que se preocupa com o papel da contação em 
espaços lúdicos de aprendizagem, Cléo Busatto, temos ainda 
uma refl exão produzida pela professora e contadora de his-
tórias, além de autora de livros infantis, Maria Antônia Ramos 
Coutinho, intitulada por ela mesma “De narrativas, narrado-
res, professores e formadores”, lindamente escrito por uma 
contadora de histórias que também se preocupa com a prá-
tica pedagógica que se entrelaça com o ofício do contador. 

No capítulo “Contar histórias em espaços formais e in-
formais de aprendizagem”, apresentamos um texto teórico 
aportado em estudos da ancestralidade e da atualidade da 
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contação de histórias, refl etindo sobre essa ação cultural como 
prática pedagógica em espaços formais e informais de aprendi-
zagem, além de dar notícias do aporte teórico e metodológico 
do curso de extensão que foi motivo da organização desta obra. 
Também discutimos as bases teóricas da pesquisa colaborativa, 
pesquisa formação, além de discutir os caminhos da contação de 
histórias na formação cidadã de crianças, jovens e adultos em di-
ferentes espaços de aprendizagem.

No capítulo “Uma síntese literária”, são apresentadas as ações 
de formação do contador de histórias, focando na docência, mas 
não só nela, ressaltando os vários espaços em que contadores de 
histórias podem atuar e as várias formas de fazê-lo. Esse capítulo 
é escrito a várias mãos e aconteceu durante o curso de forma-
ção, quando as pessoas participantes foram convidadas a relatar 
as ações que iam sendo desenvolvidas nos encontros. A liberdade 
para a livre escolha do gênero textual suscitou relatos em forma 
de narrativas fi ccionais, cordéis, canções, produzidos em colabo-
ração, refl etindo pontos de vista em seus processos de aprendiza-
gens e descobertas. Todos ricamente escritos colaborativamente, 
refl etindo do ponto de vista do aprendiz seu processo de apren-
dizagem.

Além disso, houve também o estímulo à produção colabo-
rativa, a qual pode ser conferida no capítulo “Histórias coletivas 
para serem contadas por aí”, em que constam histórias criadas a 
partir de dinâmica de incentivo à produção textual em grupos. 
Nesse capítulo, podemos apreciar as produções realizadas.

“Histórias criadas no curso para serem contadas por aí...” re-
presenta a materialização do objetivo de incentivar a autoria atra-
vés da produção de histórias individuais. O artifício pedagógico da 
dinâmica das caixas, explicitado nesse capítulo, foi utilizado para 

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   12 22/11/2019   08:07:10



APRESENTAÇÃO  ∙  13 

concretizar esse objetivo. Histórias criadas com o propósito único 
de entreter e encantar podem ser conferidas nesse texto.

Toda história precisa de um modo de ser iniciada e de um 
modo de ser concluída. Assim, em “Não sei se foi assim que acon-
teceu, mas foi assim que me contaram”, o leitor tem a oportuni-
dade de tomar conhecimento sobre o desenvolvimento do curso 
através de uma síntese em forma de paródia, produzida por uma 
das cursistas. Além disso, nas considerações fi nais, temos o diá-
logo da metodologia que guiou a pesquisa e o desenvolvimento 
do curso, de modo a apresentar ao leitor e à leitora os caminhos 
percorridos e os pontos de encontro que se formaram.

Muito boas leituras e alvissareiras contações.
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 Prefácio
No princípio de tudo, era apenas um sopro. Num instante, o 
sopro se fez verbo. Daí, para o verbo se tornar narrativa, só 
precisou de um personagem: o contador de histórias. 

Apresento três deles: Cabula, Saboeiro e Engomadeira. 
Isso até parece título de história, pronta para ser narrada. Lá 
pelos idos dos anos 18 do século XXI, Cabula, Saboeiro e En-
gomadeira resolveram sair pelo mundo contando histórias. 
Não uma história qualquer, mas somente aquelas que mo-
ravam na memória adormecida e, despertadas feito prosa e 
verso, se fi zeram corpo outra vez. 

Digo e me repito, antes de mais nada: o bom contador 
de história é aquele que sabe contar a sua própria história. 
Depois, vem a narrativa de outro, o personagem, que espera 
uma voz para se tornar real.

Um curso de contação de histórias é sempre um caminho 
para chegar lá. Aonde? No domínio narrativo, na consciência 
de que a linguagem falada é um recurso da comunicação e a 
narração de histórias, um exercício da linguagem. 

Na compreensão de que a narrativa oral é performance 
e se distingue da fala cotidiana, por vir revestida de expres-
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sividade, do ritmo correto, das intenções precisas e das imagens 
memoráveis. No entendimento de que a qualidade literária do 
texto garante 90% do sucesso de uma performance narrativa. 

Na percepção de que as imagens devem ser nítidas e memo-
ráveis, a fi m de se fi xarem na mente do ouvinte e se desdobrarem 
em outras imagens, agora na alma do sujeito. De que o ritmo é 
mais que a velocidade impressa durante o ato de narrar. Antes, é 
a condição de se manter no centro, a capacidade de pensar ágil, 
de se adaptar às situações. Ritmo é a percepção correta do mo-
mento de silenciar. Sim. Porque o silêncio na narrativa é uma das 
condições para encantar.

No discernimento de que intenção vai além daquilo que o 
autor quer dizer, está mais para daquilo que a história diz para 
quem a ouve. Que a intenção pode se traduzir no corpo falante 
do narrador, quando ele desenha imagens no ar, deixando um tra-
ço a ser desvendado pelo ouvinte. 

Que a palavra não é apenas um som, é evocação de imagens, 
e que estas são fortes aliadas no processo de compreensão de um 
texto, pois ampliam seu teor emocional e recuperam a concentra-
ção perdida. Que é importante se preparar para o ato narrativo, 
fl exibilizando o corpo, reconhecendo seu timbre e aquecendo a 
voz. Respirando. Respirando. Respirando. Articulando bem as pa-
lavras. Construindo imagens. Interiorizando o ritmo. Dominando 
as intenções. Visualizando o texto. Reconhecendo seu estilo de 
narrar e encantando o ouvinte. 

Revestidos dessas técnicas e sabedores de que elas deviam 
se transformar em matéria fl uída, Cabula, Saboeiro e Engomadei-
ra envolveram o mundo com suas performances e, dizem, quem 
os ouviu se tornou um sujeito mais feliz, porque se aninhou com a 
fantasia, se tornou mais leve, sentiu-se animado e percebeu que 
seu coração transbordava paz.
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O texto que segue após este prefácio fala de tudo isso. Da 
experiência de um grupo de pessoas que se metamorfosearam 
nos personagens acima e espalharam suas histórias por esta Baía 
de Todos os Santos. Que suas vozes ecoem pelos quatro cantos 
do Brasil e, no mais, deixo a surpresa do que vem por aqui, para a 
sua descoberta.

CLÉO BUSATTO
Escritora
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De narrativas, narradores, 
professores e formadores

 Maria Antônia Ramos Coutinho

Este trabalho reúne produções oriundas do curso de extensão 
Entre a Docência e a Contação de Histórias, desenvolvido em 
2018 pela professora doutora Rosemary Lapa de Oliveira, em 
seu estágio doutoral na Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), sob a orientação da professora 
doutora Mary de Andrade Arapiraca. A sua publicação oferece 
aos leitores a possibilidade de ampliação de conhecimentos e 
aprendizagens no campo teórico da arte de narrar, bem como 
em relação à perspectiva metodológica de formação de pro-
fessores contadores, uma vez que reconstrói um percurso for-
mativo que visa ao entrelaçamento de duas fi guras basilares 
da experiência humana: o professor e o contador de histórias.

Este livro atende a um plano composicional que incor-
pora um texto de extração teórica, ancorado em refl exões 
sobre narração oral, literatura infantil, leitura e letramento; 
a memória do curso escrita pelos participantes dos dez en-
contros que conformaram a proposta pedagógica executada; 
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e uma coletânea de histórias criadas pelo grupo. Dessa forma, 
desloca fronteiras entre teoria e prática, o discurso científi co e 
a realidade empírica, a refl exão teórica e a criação literária, inte-
grando a pesquisa à atividade extensionista.

A sistematização da experiência pedagógica aqui apresenta-
da oferece pistas claras e consistentes para a formação de uma 
comunidade de narradores através de textos que registram, em 
verso e prosa, o conteúdo e as estratégias desenvolvidas durante 
o curso, com orientações específi cas sobre a prática de contar, 
impregnados das marcas da subjetividade dos autores dos escritos, 
que revelam sentimentos, percepções, impressões, mobilizados 
pela escuta das histórias e pelas dinâmicas propostas, envolvendo 
corpo, exercícios vocais, sensibilidade e a dimensão lúdica e afeti-
va dos participantes.

Mostra, portanto, a riqueza das práticas criativas que abriram 
sendas e caminhos para o imaginário, possibilitando momentos 
de muitas descobertas. Assim, os cursistas, impulsionados pelo 
ritmo das histórias contadas e lidas e pela constelação de ima-
gens posta em circulação, disponibilizam aos leitores a expressão 
perceptiva da sua própria experiência.

Sabemos que o registro escrito das vivências inscritas no 
tempo da formação não deve ter sido uma tarefa fácil, uma vez 
que a linguagem é sempre precária para dar conta do aconteci-
mento vivido, mas os fi os tecidos pela memória do acontecimen-
to lembrado e narrado permitem ao leitor aproximar-se do espa-
ço coletivo em que os contadores, professores e formadores se 
encontram inteiros, unos, indivisíveis, tornando-se ele, o leitor, 
igualmente participante dessa esfera de criação que a arte de 
narrar descortina.

Dentre as várias funções de que se reveste a prática de con-
tar, como a constituição de vínculos afetivos, o desenvolvimento 

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   20 22/11/2019   08:07:11



DE NARRATIVAS, NARRADORES, PROFESSORES E FORMADORES  ∙  21 

cognitivo e emocional e o fortalecimento do imaginário, é res-
saltada, na presente obra, a sua enorme importância para o pro-
cesso de formação do leitor. Assim, estreitam-se os laços entre 
a cultura oral e a escrita, o ato de contar e a prática da leitura. A 
literatura infantil ganha, então, particular relevo e ocupa um lu-
gar central no percurso formativo dos professores, estes, por sua 
vez, mediadores da trajetória leitora de seus alunos.

Emergindo da prática oral, a arte de contar histórias ingressa 
nos espaços letrados e acadêmicos, de modo a subverter para-
digmas centrados na imposição de modelos hegemônicos e a in-
terpelar lugares de fala fundados em posições hierarquizantes e 
excludentes. A formação de professores que problematize visões 
dicotômicas, desenhe pontes entre oralidade e escrita, tradição 
e contemporaneidade, que desterritorialize saberes e promova 
diálogos entre culturas torna-se fundamental em uma sociedade 
que se pretende plural e diversa.

A proposta pedagógica aqui documentada possui, como linha 
reitora, o reconhecimento do profundo signifi cado de uma voz que 
instaura um particular tempo e espaço de enunciação. Ao enfren-
tar o desafi o tanto de se constituir contadora de histórias como 
de estimular a inserção da prática de contar na formação docente, 
Rosemary Lapa, sob a orientação de Mary Arapiraca, inscreve-se na 
comunidade de poetas, cantores e narradores, sem determinação 
temporal, e une-se a antigas vozes de narradores e formadores de 
professores contadores de história que a precederam, a exemplo, 
aqui na Bahia, de Betty Coelho, reconhecida contadora, professora 
e formadora de docentes na arte de narrar, acrescentando fi os à 
teia em que o narrador, como diria Walter Benjamim (1994, p. 221), 
“ fi gura entre os mestres e os sábios”. 
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Desse modo, poetas, narradores e professores de diversas ins-
tâncias educacionais tecem redes de intervocalidade, desenhando 
um círculo amplo que ultrapassa a contingência espaçotemporal.

Este livro, ao reunir trabalhos elaborados em situação colabo-
rativa durante o curso ministrado por Rosemary Lapa de Oliveira e 
Mary de Andrade Arapiraca, envolvendo discussão teórica, ofi cinas 
de leitura, contação de histórias e criação literária, em torno, por-
tanto, dos eixos ler, contar e produzir textos, constitui-se em uma 
importante ferramenta para os profi ssionais da área de Letras e de 
Educação que queiram beber dessa fonte e banhar-se nessas águas 
que fl uem incessantemente desde tempos imemoriais e chegam à 
cena contemporânea para trazer alegria a nossa existência.

À guisa de conclusão, como também sou pesquisadora no 
campo em questão, recorro a Daniel Pennac (2008, p. 112) para 
exprimir o desejo que me move após a leitura do trabalho que 
agora se publica: “Mas ler em voz alta não é sufi ciente, é pre-
ciso contar também, oferecer nossos tesouros, desembrulhá-los 
na praia [...] Escutem, escutem e vejam como é bom ouvir uma 
história”. 

Salvador, 18 de outubro de 2018
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Contar histórias 
em espaços formais 

e informais de aprendizagem
Rosemary Lapa de Oliveira e Mary de Andrade Arapiraca

Abramovich (1997) defende a importância de ouvir muitas e 
muitas histórias para a formação de qualquer criança. Para essa 
autora, escutar histórias é o início da aprendizagem para ser 
um leitor, e ser leitor aqui não se restringe somente à decifra-
ção do código linguístico; se refere à pessoa capaz de interagir 
com o mundo de forma crítica e singular, de compreender-se, 
de interagir com seus iguais e com a ecologia, além de todas 
as especifi cidades de ser humano, ou seja, leitura de mundo, 
como defende Freire (1988). No entanto, as faculdades de 
educação, modo geral, pouca ou nenhuma atenção dão à for-
mação docente para a arte da contação de histórias.

Amparada nessa lacuna e considerando importante 
preenchê-la é que se embasa o desenvolvimento do curso 
de extensão Entre a Docência e a Contação de Histórias, de-
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senvolvido como estágio pós-doutoral durante o ano de 2018, 
oferecido na Faculdade de Educação da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), sob orientação de professora doutora Mary de 
Andrade Arapiraca, perfazendo 40 horas de encontros presen-
ciais semanais e on-line. O curso buscou aprofundamento nos 
estudos da prática de contar história na perspectiva da forma-
ção continuada de sujeitos envolvidos na educação de criança, 
jovens, adultos ou idosos em espaços educativos formais e não 
formais. Nos encontros presenciais, foram desenvolvidas ofi cinas 
de contação de histórias e discussões teóricas sobre a contação 
seu papel de formação cidadã em espaços formais e informais de 
aprendizagem. Os encontros on-line, ocorridos de forma grupal 
na plataforma da mídia social WhatsApp e de forma individual 
por e-mail, serviram para esclarecimentos, integração do grupo 
e para orientação das atividades escritas solicitadas durante o 
desenvolvimento do curso.

Um curso de extensão visa disponibilizar ao público em ge-
ral o conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa com 
intenções de transformar a realidade social, intervindo em suas 
defi ciências e não se limitando apenas à formação dos alunos re-
gulares daquela instituição, conforme consta na Resolução nº 2, 
de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
(BRASIL, 2015) No Brasil, a extensão é um dos pilares do ensino 
superior, conjuntamente com o ensino e a pesquisa, conforme 
dispõe o artigo 207, caput, da Constituição Federal. 

Conforme consta no referido conselho, o qual defi ne as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior – cursos de licenciatura, cursos de formação pedagó-
gica para graduados e cursos de segunda licenciatura – e para a 
formação continuada, em seu capítulo VI, que trata da formação 
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continuada dos profi ssionais do magistério, no primeiro parágra-
fo, orienta que: 

Em consonância com a legislação, a formação 
continuada envolve: II - atividades ou cursos de 
extensão, oferecida por atividades formativas 
diversas, em consonância com o projeto de extensão 
aprovado pela instituição de educação superior 
formadora. 

Atendendo a essa orientação, o curso foi aberto à comuni-
dade, e aos cursistas inscritos foi realizada consulta com assina-
tura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 
as pessoas que desejassem participar com produção de informa-
ções para o aprofundamento dos conhecimentos sobre o papel 
da formação em contar histórias na mediação da formação da 
criança em ambientes educativos formais e informais.

Amarilha (1997) conclui, em sua pesquisa, que a história de-
sempenha uma função catalisadora de interesse e prazer, uma 
vez que provoca envolvimento emocional através do processo 
de identifi cação com as personagens, levando ao jogo fi ccional 
quando a pessoa que ouve projeta-se na trama. Esse jogo fi ccio-
nal lúdico provoca o senso de totalidade, ou seja, ainda segundo 
Amarilha (1997, p. 19), “[...] sequência de fatos conexos, como 
se as causas sempre resultassem em consequências”. Integrado 
a isso, há o fato de que, conforme descreve Lisboa (2015), o ato 
de contar histórias inclui-se no ritual de reconhecimento mútuo, 
através do diálogo respeitoso de crenças e valores, de conexão 
entre o eu, o mundo e o outro. Para esse autor:

Ao contar histórias, abrimos a porta de um altar 
para todos os deuses; abrimos os olhos, as mentes 
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e os corações; caminhamos lado a lado de um 
herói de mil faces. Abertos e hospitaleiros a novas 
ideias alheias, aprendemos a ouvir, respeitar 
e até a compreender o outro. (LISBOA, 2015, 
p. 303-304)

O principal objetivo do estudo-pesquisa-formação desen-
volvido durante estágio pós-doutoral foi contribuir com as dis-
cussões levantadas na pedagogia e na psicologia sobre o papel 
da contação de histórias na formação cidadã, notadamente das 
crianças, mas não só esses sujeitos foram alcançados, tendo em 
vista a variedade de profi ssionais que acorreram ao curso e suas 
atuações em diversas esferas educativas. Além disso, conforme 
defende Turchi (2004), houve levantamento de discussões sobre 
o estético ligado ao ético do imaginário de forma integrada, in-
cluindo alteridade e diálogo cultural. Outro objetivo foi provocar 
ações pedagógicas no campo da leitura, apresentando recursos 
de contação de histórias como disparadoras e centro da ação 
docente, entendendo o imaginário “como criação contínua, só-
cio-histórica e psíquica que se expande pluridimensionalmente, 
colocando em movimento as imagens produzidas pelo ser hu-
mano” (TURCHI, 2004, p. 38), o que aponta para a necessidade 
da formação para a contação de histórias. Para tanto, o projeto 
apoiou-se nos estudos sobre a psicanálise da leitura e escrita; da 
pedagogia e da literatura infantil, mas, principalmente, de anco-
ragem teórica referente ao contar histórias. 

No entanto, o curso não foi pensado como um conjunto de 
ações a serem desenvolvidas pelos(as) cursistas, mas com essas 
pessoas. Elaboramos o curso de forma que se transformasse num 
processo de aprendizagem coletiva entre os sujeitos da aprendi-
zagem: mediadora e participantes, valendo-nos da pesquisa-ação, 
possibilitando a refl exão-crítica sobre suas ações; construção de 
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novo saber pedagógico a partir das vivências com a contação de 
histórias e com as refl exões teóricas sobre elas, de modo a criar 
a identidade do(da) contador(a) de histórias, fortalecendo sabe-
res nesse âmbito do conhecimento humano. A pesquisa-ação, 
segundo Thiollent (1988), combina produção do conhecimento 
e intervenção crítica na realidade; e produção de novos conhe-
cimentos e a comunicação dos seus resultados, confi gurando-se, 
assim, como instrumento importante de formação continuada.

Mas não foi apenas uma intervenção. No processo de apren-
dizagem, mediadora e participantes construíram juntos um con-
junto de informações relevantes sobre a contação de histórias. 
Para tanto, a pesquisa foi vivenciada através do exercício em-
pírico, buscando construir espaços de possibilidades para nos 
abrirmos à ruptura dos modelos hegemônicos de formação con-
tinuada, desconectados da realidade, com a participação ativa 
dos sujeitos em formação para essa experiência de pesquisa-for-
mação, pois, conforme salienta Nóvoa (2004), incorporamos à 
nossa formação experiências relacionais que estabelecemos com 
os outros, constituindo-se num caminhar para si. Afi nal, formar é 
sempre formar-se, nas palavras desse pesquisador.

Durante o curso, foi considerado espaço de aprendizagem 
formal aquele que corresponde a espaços de ensino tradicionais, 
como escolas regulares, hospitalares, prisionais etc., e espaço de 
aprendizagem informal aquele que corresponde a todos os es-
paços humanos de aprendizagem: o ambiente de trabalho, o lar, 
a praça, a biblioteca, o teatro etc. Dessa forma, foi criado um 
espaço de refl exão crítica na e sobre a prática da contação de 
histórias como componente identitário desse exercício cultural 
e pedagógico. Tanto assim que algumas cursistas se juntaram 
para formar grupos de contação em espaços diversifi cados ar-
tisticamente e houve um que se tornou agente de cultura após o 
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curso, além dos depoimentos e acompanhamento em redes so-
ciais de professoras, ex-cursistas, efetivamente proliferando seu 
conhecimento em contação de histórias com seus estudantes, 
mostrando serem capazes de aprender a “teorizar sua prática e 
formalizar seus saberes, que veem como pessoais, tácitos e ínti-
mos”. (TARDIF, 2000, p. 20) Dessa forma, podemos inferir que 
as refl exões construídas nos encontros contribuíram para a re-
construção das práticas de ensino convencionais e hegemônicas 
presentes em nossas escolas de modo geral. Para tanto, nosso 
processo de aprendizagens deu-se por meio de: 

a. seções de contação de histórias protagonizadas pela me-
diadora do curso e pelas pessoas na situação de apren-
dizes, as quais eram motivadas por motes de discussões 
fulcrais para a formação do contador de histórias e que 
podem ser percebidas na descrição das ações do curso 
nos capítulos que seguem;

b. textos produzidos por subgrupos previamente escolhidos 
segundo movimento volitivo de participantes do curso. 
Esses textos podem ser separados em duas formas de 
produções: uma descritiva das ações desenvolvidas du-
rante as aulas, constituindo-se enquanto memórias dos 
encontros – no capítulo que segue –, e outra em que 
produções literárias foram escritas em grupos ou indivi-
dualmente, seguindo orientações mediadas, conforme 
encontrados nos capítulos “Histórias coletivas para serem 
contadas por aí” e “Histórias criadas no curso para serem 
contadas por aí”; 

c. levantamento de discussões enfocando compreensões 
sobre contextualização e criticidade sobre o ato de 
contar histórias, em que eram apresentadas citações 
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de autores diversos do campo da contação de histó-
rias, sempre de forma lúdica, com dobraduras, jogos, 
dinâmicas, chamando ao diálogo sobre os conceitos ou 
refl exões apresentadas; 

d. aplicação dos conhecimentos produzidos nos encontros 
em espaços formais e informais de aprendizagem, mo-
mento em que cada qual foi para espaços em que atuam 
ou que conseguiram permissão para contar histórias. 
Apenas três pessoas necessitaram de intervenção nesse 
assunto;

e. gravação das contações de histórias feitas com histórias 
autorais produzidas durante o percurso formativo para 
mostra fi nal com todas as pessoas reunidas. 

Tal processo, no entanto, não se deu de forma tão tranquila 
como possa parecer. Desde o início, enfrentamos abandonos e 
ausências de cursistas; algumas vezes, resistência em ir para o 
centro da sala e contar uma história. Algumas pessoas não che-
garam a produzir as histórias autorais, o que não era mesmo um 
condicionante. Muitas dessas ações se deram por receio e inse-
gurança em expor suas competências orais e escritas, reveladas 
mesmo por elas, nas quais houve tentativa de mediação, mas nem 
sempre bem-sucedida. As ausências se constituíram num mo-
vimento perceptível no espaço e extensão dos encontros, que 
ocorreram na sala de aula 16 da Faculdade de Educação da UFBA, 
tendo sido um dos encontros no Departamento de Educação da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por questão logística 
da UFBA, e um encontro em espaços diversifi cados para o exer-
cício autônomo da contação de histórias. 

Pelas manifestações das pessoas envolvidas no projeto, re-
conhecemos três tipos de ausências: defi nitivas, alternadas e 
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silenciosas. (DAMÁZIO; PEREIRA, 2004) As primeiras torna-
ram-se evidentes já nos primeiros encontros. Das 57 pessoas que 
compareceram ao primeiro encontro, sete pessoas desistiram 
nos primeiros encontros, constituindo-se como ausências defi -
nitivas. Concluímos o curso com 50 contadores e contadoras de 
histórias. As ausências alternadas aconteciam com frequência, 
geralmente com aviso e justifi cativa prévia, mas não incidiram 
em 25% de possibilidade de ausência, conforme determinam as 
regras de comparecimento do regimento da universidade. As 
pessoas ausentavam-se de alguns encontros, sem caracterizar 
abandono. As ausências silenciosas, por sua vez, expressaram-se 
pelos silêncios e/ou intervenções tímidas e eventuais de poucas 
pessoas nos diferentes momentos dos encontros e nas produ-
ções escritas autorais ou em grupo. As ausências defi nitivas fo-
ram motivadas por desinteresse do tema, quando entraram em 
contato com o plano de curso, apresentado logo no primeiro 
encontro. Cabe salientar que a adesão até o fi nal do curso foi 
motivada, segundo depoimentos, por interesse na formação para 
atuação de forma artística – alguns grupos foram formados após 
o fi nal dos encontros por cursistas, outros se fortaleceram. Cabe 
salientar que a adesão ao curso se deu por iniciativa completa-
mente voluntária. A contrapartida foi o certifi cado de conclusão 
de curso de extensão de 40 horas. O curso foi livre e gratuito, 
como de praxe nos cursos de extensão universitária em univer-
sidades públicas.

Cabe salientar que fazer uma pesquisa tão subjetiva como 
esta, objetivando contribuir com as discussões levantadas na pe-
dagogia e na psicologia sobre o papel da contação de histórias 
na formação cidadã, notadamente, das crianças, não poderia ser 
feita senão ao lado dos sujeitos de pesquisa, respeitando-os em 
seus etnométodos, ouvindo-os com escuta sensível, conside-
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rando seus saberes. Mas fazer tal pesquisa encontra aí mesmo 
a sua principal barreira: alcançar a colaboração dos sujeitos de 
pesquisa. Ainda mais quando o objetivo é transformar uma rea-
lidade. De acordo com Desgagné (1998 apud IBIAPINA, 2008), 
somente com a pesquisa colaborativa articulamos projetos em 
que o interesse de investigação se baseia na compreensão que as 
pessoas envolvidas – nesse caso, cursistas interessados no curso 
de extensão sobre contação de histórias –, em interação com o 
pesquisador, constroem a partir dos diálogos mediados durante 
o curso, contexto real da pesquisa. Assim, ensina esse autor, uma 
pesquisa colaborativa só se desenvolve por meio de articulações 
e relações bem negociadas entre pesquisadores, partícipes e 
instituições – escolares, não escolares e universitárias. Nessas 
relações, as preocupações dos pesquisadores aproximam-se das 
preocupações de profi ssionais envolvidos com a ação educativa 
e lúdica partícipes, e se instaura um desafi o colaborativo de pes-
quisa e de construção de uma nova realidade de práxis.

A julgar pela procura volumosa de cursistas das mais variadas 
formações, desde ensino médio até doutores, pedagogas (maio-
ria), assistentes sociais, bibliotecárias, enfermeiras, entre outras 
profi ssões, a contação de histórias ainda é um tema que precisa 
ser mais estudado e desenvolvido em ofi cinas e cursos no intuito 
de formação de profi ssionais para a contação de histórias nos mais 
diversos ambientes. A ideia original do projeto era acolher por 
volta de 30 colaboradores. No entanto, o interesse das pessoas 
que compareceram no primeiro dia e até o terceiro dia foi decisi-
vo para a dilatação dessa expectativa, e concluímos o curso com 
50 contadores de histórias certifi cados pelo curso, a maioria pro-
fi ssionais da educação. 

A refl exão e a colaboração são conceitos básicos da pesquisa 
colaborativa e constituem-se em caminhos para uma formação 
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continuada, pautada em necessidades reais, em motivações con-
cretas, produzindo conhecimentos na positiva relação teoria-
-prática. Isso porque, como afi rma Ibiapina (2008, p. 237), “A 
pesquisa, a colaboração e a refl exão fazem parte de esforços am-
plos para transformar o ensino, a aprendizagem, a universidade e 
a própria sociedade”, pois associa, ao mesmo tempo, atividades 
de produção do conhecimento e de desenvolvimento profi ssio-
nal. Conforme defende Ibiapina, esse procedimento contribui 
para o processo de formação continuada dos profi ssionais e para 
o desenvolvimento de ciência em torno do assunto estudado. 
No caso da contação de histórias, a contribuição acontece para 
a formação cidadã, uma vez que, ao conceber a realidade estu-
dada como objeto de investigação, a pesquisa motivou a aproxi-
mação necessária entre a universidade e a escola, entre a teoria 
e a prática, construindo conhecimentos com base em contex-
tos reais, descrevendo, explicando e intervindo na realidade, o 
que possibilitou produzir uma intervenção nessa realidade de 
forma coerente e signifi cativa. Isso se dá na instauração de um 
processo produtivo de refl exão, de indagação e teorização das 
práticas profi ssionais, no caso em questão, educadores de espa-
ços formais e não formais, fomentando diálogo entre as teorias 
que guiam suas práticas. Foi uma pesquisa feita com os sujeitos 
da pesquisa, no sentido de considerar seus saberes empíricos e 
teórico-práticos. Tais conhecimentos, no que concerne à conta-
ção de histórias, ainda mais se fazem necessários e primordiais à 
prática da contação, tornando-se espaço de autoconhecimento 
e de empoderamento dos modos como entendem seus papéis 
profi ssionais com base em experiências de formação e de ação 
da prática. 

O curso foi idealizado como um exercício pedagógico, vi-
sando à formação para a contação de histórias em ambientes 
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formais e informais de aprendizagem através de atividades lúdi-
cas, tendo como fi o condutor a literatura na forma de contação 
de histórias e sua tradição oral. A ação lúdica e interdisciplinar 
foca-se na mediação do sujeito leitor em seu processo de enlei-
turamento, termo cunhado por Oliveira (2018, p. 13), que explica 
que essa é a ação “que torna o texto inteligível em suas várias 
nuances: lexical, gramatical, de conhecimento de mundo, de co-
nhecimento de si, do outro, conhecimento ecológico, indo além 
da leitura das palavras”.

O curso teve como objetivo geral provocar ações peda-
gógicas no campo da literatura oral, considerando a interdis-
ciplinaridade a ela inerente. Visou, também, dialogar com os 
cursistas e as cursistas sobre concepções e ações pedagógicas 
com relação aos recursos de contação de histórias como dispa-
radores e centro da ação docente, apresentando possibilidades 
de um trabalho interdisciplinar focado na multidisciplinaridade 
presente nas histórias contadas, além de discutir e criticar a 
concepção de leitura, de modo geral centrada somente no 
código escrito verbal, que direciona os trabalhos do professor 
com relação ao ensino-aprendizagem.

Ao longo dos encontros, a ação de contar histórias foi se am-
pliando e as mudanças foram perceptíveis através dos relatos fo-
mentados em cada encontro com os resultados de alteração nas 
práticas de contação de histórias. Esses relatos e ações mediadas 
nos encontros revelaram profi ssionais que revisitaram criticamente 
sua práxis, dando mais atenção ao que dizem às crianças sobre o 
texto contado, valorizando os conhecimentos de mundo de quem 
aprende e construindo junto o caminho da aprendizagem. 

Assim, fomentamos a sensibilização de professores, profes-
soras, estudantes de licenciatura, pós-graduação e demais pro-
fi ssionais da educação para o fato de que o ensino através do 
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lúdico promovido pela literatura provoca aprendizagens bem 
mais signifi cativas, além de exercer o papel precípuo da educa-
ção: a formação cidadã, pois, ao mediar os diálogos com os tex-
tos, docentes ampliam conhecimento de mundo de discentes e 
seu próprio, na troca que se estabelece, possibilitando leituras 
de mundo que não se reduzam a dicotomias e preconcepções. 

A pesquisa realizada buscou aprofundamento nos estudos 
sobre a psicanálise da leitura e escrita, principalmente com 
Bettelheim (2002) e Corso e Corso (2006); da pedagogia, 
principalmente com Freire (1988, 1996); e da literatura infantil, 
principalmente com Coelho (2000), além de ancoragem teórica 
referente ao contar histórias, com Sisto (2012) e Coelho (1999). 
Assim, o objeto da pesquisa foi a contação de história na educa-
ção formal ou informal, notadamente para crianças, buscando 
responder à pergunta de pesquisa: qual o papel da formação 
para o contar histórias no trabalho pedagógico desenvolvido 
com crianças em ambientes educativos formais e informais? 

Para alcançar a resposta, desenvolvemos pesquisa colabora-
tiva, com ciclos de estudos refl exivos e dialogados sobre a arte 
de contar histórias. Os sujeitos chamados para a pesquisa foram 
as pessoas inscritas no curso de extensão gratuito, as quais foram 
esclarecidas sobre os objetivos do curso e assinaram TCLE, tendo 
respeitados os seus desejos de colaboração ou não, o que não im-
plicou a permanência no curso. Os encontros tiveram conotação 
de ofi cinas entremeadas de aulas expositivo-dialogadas, ou seja, 
apresentação de conceitos e conteúdos com participação ativa 
dos educandos, tendo o docente a ação de mediação da aprendi-
zagem, sendo aprendiz no processo. 

As discussões foram motivadas pela assunção de sujeito in-
tercrítico e situacionado, ou seja, embora estejamos vivenciando 
situações de globalização, não podemos abrir mão da nossa cul-
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tura local que nos condiciona a ser como somos, pois o homem 
está “condenado a signifi car”, diz Orlandi (1997).

Ao fi nal dos encontros, as pessoas que participaram do curso 
como cursistas apresentaram suas performances na contação de 
histórias com os sujeitos da educação com os quais interagem 
diariamente. Nem todas as pessoas quiseram socializar seu texto; 
algumas apresentaram duas produções – essa decisão fi cou li-
vre. Fato é que se encontram 32 textos a serem contados por aí, 
compilados no capítulo “Histórias criadas no curso para serem 
contadas por aí”. Além disso, são apresentadas histórias construí-
das coletivamente, no capítulo “Histórias coletivas para serem 
contadas por aí”, num dos exercícios de ofi cina desenvolvidos 
para desinibição da escrita. 

Reconhecendo que há muitas formas de dizer e muitas for-
mas de entender o mundo, entendemos ser necessário marcar 
algumas defi nições dialogadas durante o curso. Assim, assumi-
mos que literatura, conforme a perspectiva defendida por vários 
autores e aqui representada por Coelho (2000, p. 24, grifo do 
autor):

[...] é um autêntico e complexo ‘exercício de vida’, 
que se realiza com e na Linguagem – esta complexa 
forma pela qual o pensar se exterioriza e entra em 
comunicação com os outros pensares. Espaço de 
convergência do mundo exterior e do mundo interior.

 Dessa forma, fi ca evidente que não se trata de encarar a 
literatura do ponto de vista dos estudos literários da tradição 
da crítica ou dos estudos formais da teoria literária, mas sim as-
sumir que a literatura circula em meios culturais diversos, con-
cordando com Candido (2011, p. 176) que a literatura pode ser 
entendida como “todas as criações de toque poético, fi ccional 
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ou dramático”. Sendo assim, entram na classifi cação de literatura 
as histórias em quadrinhos, os contos fantásticos, os contos de 
fadas, as quadrinhas, os trava-línguas, contos de acumulação, de 
repetição, os causos, bem como as canções de ninar, os contos 
orais, passados de geração em geração, os cordéis, canções de 
vários ritmos, que são a poesia moderna. Todos esses, enquanto 
narrativas fi ccionais, fazem parte da categoria literatura, visto 
que o leitor/ouvinte pode se envolver na narrativa, como sugere 
Andruetto (2012, p. 54): “uma narrativa é uma viagem que nos 
remete ao território de outro ou de outros”. Dessa forma, textos 
fi ccionais ou literatura assumem a mesma defi nição e têm por 
característica nos fazer refl etir sobre nós mesmos, desfrutar de 
alívios ao nos identifi carmos com características e experiências 
dos personagens envolvidos nas tramas e nos levam a refl etir cri-
ticamente sobre nossas próprias ações.

Nessa mesma perspectiva, Cosson (2010) e Candido (2011) 
defendem que a literatura tem uma função humanizadora, por-
que assim como o sonho traz o equilíbrio psíquico, ela traz o 
equilíbrio social, pois as narrativas fi ccionais mostram situações 
de confl itos que nos ajudam a pensar sobre nossas emoções e a 
realidade com uma linguagem que pertence ao mundo lúdico da 
infância, apresentando possibilidades para o alívio de sofrimen-
tos interiores, além de reconhecer caminhos para lidar com os in-
fortúnios. Abramovich (1997) nos lembra que a literatura, como 
uma aprendizagem estética, permite, através das histórias lidas 
ou contadas, que a criança possa se fi rmar em um mundo que é 
particular e criado por ela. Assim, a criança pode desfrutar das 
mais diversas culturas, emoções e dramas proporcionados pela 
literatura, assim pensada de forma mais ampla.

Ainda com base nos estudos de Coelho (2000, p. 27), a li-
teratura é vista como arte, fenômeno de criatividade que repre-
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senta o mundo, o homem, a vida, através da palavra, que funde 
os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 
possível/impossível realização. Sendo uma linguagem específi ca 
como outras linguagens, expressa uma experiência humana que 
não pode ser defi nida com exatidão. A literatura é complexa, fas-
cinante, misteriosa e essencial, tanto quanto a condição humana 
dos sujeitos. 

A literatura voltada a um público infanto-juvenil ganhou 
corpo em meados do século XX, a partir dos estudos realizados 
pela psicologia, que ressaltou a inteligência como elemento es-
truturador de cada indivíduo, chamando atenção para os estágios 
de desenvolvimento do sujeito. A partir desses estudos, a noção 
de criança e de jovem muda, sendo um fator determinante para 
a literatura infanto-juvenil, que se adequa aos seus destinatários. 

Segundo Bettelheim (2002), a escola precisa promover a 
capacidade de encontrar sentido na vida; dotar a vida, em geral, 
de mais signifi cados. Com respeito a essa tarefa, ressalta esse au-
tor, nada é mais importante que o impacto dos pais e outros que 
cuidam das crianças e jovens; em segundo lugar, vem nossa he-
rança cultural, quando transmitida da maneira correta. Para ele, 
quando as crianças são novas, é a literatura que canaliza melhor 
esse tipo de informação.

De acordo com Souza (2010, p. 9), “a literatura é antes de 
tudo engenharia de palavras. É por meio da palavra oral ou es-
crita que ela se realiza”. A literatura infantil é arte, é cultura, é 
uma viagem pelo mundo da fantasia, em mundos conhecidos e 
desconhecidos, nos quais a criança se depara com o novo e ex-
perimenta as mais diversas sensações de prazer, emoção e ima-
ginação; é um grande encontro com o belo. Esses são elementos 
fundamentais para que o sujeito seja capaz de compreender a si, 
compreender o meio ao qual pertence, conhecer o outro com 
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quem interage, construindo conhecimentos sólidos para que, 
mais tarde, possa entender o mundo de forma prazerosa. 

A literatura infanto-juvenil, segundo Lajolo (2000), é uma 
ferramenta que auxilia no processo de ensino-aprendizagem, pois 
apresenta um caráter pedagógico, no sentido apresentado por 
Bettelheim (2002), como vimos acima. Sendo um componente 
interdisciplinar, transversal e cultural, por exercer a função de 
agente de transformação, uma vez que contribui para a formação 
intelectual e sociocultural da criança, contribui para sua forma-
ção integral, provocando inúmeras emoções e sensações, dando 
prazer e divertindo, fazendo com que o sujeito se transforme em 
leitor capaz de ver o mundo em mais de uma perspectiva.

Dessa forma, a literatura contribui efetivamente para o le-
tramento, que Soares (2004, p. 44) defi ne como:

estado ou condição de quem interage com diferentes 
portadores de leitura e de escrita, com os diferentes 
gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes 
funções que a leitura e a escrita desempenham em 
nossa vida.

 Letramento é, então, o estado ou condição de quem se en-
volve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de 
escrita. Ainda segundo essa autora, a leitura frequente de histó-
rias para crianças – aqui, acrescento a contação – é, sem dúvida, 
a principal e indispensável atividade de letramento na educação 
infantil. Se adequadamente desenvolvida, essa atividade conduz 
a criança, desde muito pequena, a conhecimentos e habilidades 
fundamentais para a sua plena inserção no mundo da escrita.

Entendendo a contação de histórias como uma atividade que 
se iguala ao brincar, pois nela o lúdico é essencial como dinami-
zador da ação de contar, certamente, ao fazer parte do cotidiano 
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da prática educativa, a contação desenvolve habilidades que não 
estão voltadas apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas 
também para o social, afetivo e emocional, propiciando, assim, 
a formação integral da criança para uma ação cidadã. A função 
lúdica presente na brincadeira, segundo Kishimoto (2011), tem 
sido alvo de interesse por parte dos educadores e terapeutas que 
lidam com diferentes aspectos da construção do conhecimento 
e desenvolvimento infantil, visando uma aprendizagem que seja 
construída a partir das vivências da criança a fi m de preservar o 
seu direito de pensar, reinventar, criar e até produzir sua pró-
pria cultura. Assim, a perspectiva do lúdico corresponde a uma 
forma pela qual educadores podem proporcionar às crianças um 
ambiente educativo não só mediador de conhecimento, mas que 
estimule o processo de construção do saber.

A contação de histórias, enquanto experiência estética lite-
rária, condensada no termo “narrativas orais”, é vista por Busatto 
(2007, p. 13) “[...] como um ato social e coletivo que se materializa 
por meio de uma escuta afetiva e efetiva” e, nessa mistura entre 
o aconchego do olhar, da voz modulada, do mote girando sempre 
em torno de sentimentos e sensações e a racionalidade na pro-
dução da trama textual com coesão e coerência, tanto contador 
quanto ouvinte vai pensando e repensando sua condição de hu-
manidade. Afi nal, como defende Mellon (2006 apud BREDAN, 
2012), “contar histórias nos mantém em contato com forças que 
podem ter sido esquecidas, sabedorias que podem ter esmaecido 
ou, até mesmo, desaparecido e esperanças que caíram na obs-
curidade”. Daí a sua grande importância não só estética-literá-
ria, mas terapêutica, evidenciado por Sunderland (2005, p. 32) 
ao abordar o papel terapêutico da contação de história para crian-
ça ao dizer que:
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À medida que caminha com o personagem na história,
 a criança não se sente mais sozinha com seus problemas 
e com seus sentimentos difíceis ou dolorosos demais 
porque o personagem do livro vive a mesma situação. 
O personagem está indo para um terrível beco sem 
saída por causa do seu jeito de lidar com o problema 
e a criança sente que também está indo para um 
terrível beco sem saída pelos mesmos motivos. Mas, 
fi nalmente, a criança vai sentir as alegrias e o alívio 
do personagem ao superar o confl ito e a crise e 
chegar a um ponto de resolução.

Assim, a contação de histórias dá conta das questões da es-
tética e da ética, pois, conforme orienta Turchi (2004, p. 38), 
“há um leitor/criança com o qual o escritor/adulto deseja cons-
truir uma ponte  em que as setas dos signifi cados apontem nos 
dois sentidos e reciprocamente”, além de permitir, conforme 
defende Coelho (1999, p. 12), a autoidentifi cação, favorecendo a 
aceitação de situações desagradáveis ao acenar com a esperança. 
Além disso, conforme nos lembra Bredan (2012, p. 25), a criança 
que ouve histórias cotidianamente desperta em si a curiosidade e 
a imaginação criadora. Ao mesmo tempo, tem a chance de dialo-
gar com a cultura que a cerca e, portanto, exercer sua cidadania.

Mas de que criança estamos falando? Segundo defi nição nas 
Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (BRASIL, 
2010, p. 12), com a qual entramos em acordo, a criança é sujeito 
histórico e de direitos que, através do contato com outras crian-
ças, adultos, livros, fi lmes, jogos, músicas e demais elementos 
culturais, constrói sua identidade psicossocial e global e cons-
trói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
Tudo isso garantindo a continuidade no processo de aprendiza-
gem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de con-

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   40 22/11/2019   08:07:15



CONTAR HISTÓRIAS EM ESPAÇOS FORMAIS E INFORMAIS DE APRENDIZAGEM  ∙  41 

teúdos que serão trabalhados no ensino fundamental (BRASIL, 
2010, p. 7), mas experienciando a sociedade na qual está inserida, 
entendendo-a e questionando-a. Para efeitos legais, tomamos a 
delimitação etária estipulada pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências, em seu  artigo 2º, e determina que: “Con-
sidera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade”.

Assim, delimitadas as categorias fulcrais nesta pesquisa, 
é nessa perspectiva e nesses termos que o curso de extensão 
proposto como intervenção no sentido de se desenvolver uma 
pesquisa colaborativa se apresentou, atingindo um público maior 
e mais diversifi cado que o esperado, ou seja, profi ssionais que 
trabalham em ambientes educativos formais e informais. 

No capítulo que se segue, são apresentadas, através da voz 
das pessoas que participaram do curso, as súmulas dos encon-
tros, às vezes poéticas, às vezes nem tanto, mas sempre com o 
olhar de quem forma ao se formar. Cada capítulo apresenta o 
nome dado ao encontro e um resumo da ideia a ser desenvolvida 
originalmente, para melhor guiar a leitura. 

O encontro fi nal não foi registrado, mas foi a retomada de 
tudo o que havíamos visto durante os encontros anteriores, além 
das apresentações das imagens gravadas pelas próprias pessoas ao 
contarem histórias para o seu público usual: crianças de diferen-
tes idades na escola, crianças e jovens em hospitais, crianças num 
espaço religioso, idosos em uma universidade da terceira idade. 
Além de muita emoção ao fi nalizar os encontros!
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PARTE I

Uma síntese
literária

Rosemary Lapa de Oliveira

Nessa síntese, são encontradas as ações pedagógicas desen-
volvidas com intuito de formação para a contação de história. 
Tudo o que foi desenvolvido no curso, durante seu percurso, 
aparece nos textos a seguir. Mas o mais importante e mais in-
teressante que se pode ler nesta síntese é que ela foi escrita 
pelos sujeitos aprendentes, cursistas ou, como dizia Freire 
(1988), aqueles que ensinam ao aprender.

A motivação foi desenhada logo no primeiro encontro, 
em que apresentamos a proposta do curso e a proposta de 
memória do curso através de um caderno que foi passando 
pelos grupos organizados naquele primeiro encontro, para 
que cada grupo, ao seu modo e em sua criatividade, fosse 
registrando o que ia acontecendo.
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Os textos – além de mostrarem as ações pedagógicas 
desenvolvidas e de explicitarem um modo de fazer o cur-
so, desenhado no movimento da teoria para a prática de 
forma, sempre que possível, lúdica e dialógica – apresen-
tam as impressões dos sujeitos partícipes do processo de 
aprendizagem, falando de suas aprendizagens e apresen-
tando sua avaliação sobre o processo através da expressão 
e da impressão do que ia acontecendo.

Assim, nas próximas páginas, serão encontrados va-
riados gêneros textuais, uns literários, outros nem tanto, 
mas todos assegurando que a voz de quem aprende diz 
muito a quem ensina, de modo que quem ensina aprende 
e quem aprende ensina.

Os títulos dos textos remetem ao desenho de curso 
elaborado pelas mediadoras e apresentado na forma de 
programa de curso. Esses títulos foram mantidos para dar 
a dialogicidade presente em cada um dos encontros: me-
diadoras e mediados reelaborando as ações pedagógicas 
artísticas desenvolvidas.

Espero que seja inspiração a quem se interessar.

 Referência
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se 
completam. 22. ed. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1988.
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 Quem conta um conto aumenta um ponto

Apresentação da proposta, com esclarecimento ao grupo 

sobre o teor das aulas e chamada à colaboração das pes-

soas inscritas no curso. Delimitação do campo de abor-

dagem do curso: defi nição sobre contação de histórias.

Maria José Pinheiro, Francisca Euzébia Silva, Marisângela da 
Silva Ribeiro, Elisabete de C. Costa Pinto, 

Valéria Francisca Amorim, Zilma Vasconcelos Rocha 
e Lóide Góes Furtado Bonina
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Era uma vez uma contadora de histórias que tinha o nome que 
mais parecia com nome de fl or: Rose.

Um dia, depois de muito estudar na Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), na Faculdade de Educação (Faced), e de encontrar 
uma fada doutora Mary Arapiraca, resolveu melhorar seu destino: 
ser pós-doutora.

Pensou... Pensou...
— Preciso dividir o que sei, mas como?
No dia seguinte, teve uma ideia brilhante e, no dia 17 de maio 

de 2018, iniciou o curso de extensão Entre a Docência e a Conta-
ção de Histórias. E o melhor: na Faced, onde tudo começou. Não 
foi uma boa ideia?

Nossa! Veio gente de lá, veio gente de cá, todo mundo que-
ria aprender. Mas, pacientemente, Rose foi logo explicando:

— Existem regras!
— Regras?!
— Sim, regras — respondeu Rose.
Leu o cronograma, o termo de consentimento livre e escla-

recido, no qual convidava os participantes a serem sujeitos da 
pesquisa e colaboradores, dialogando para construir informações 
importantes que ajudariam em sala de aula, e explicou várias coi-
sas.

Primeiro: os participantes fariam parte da pesquisa volun-
tariamente, podendo sair a qualquer momento, sem prejuízo da 
confi dencialidade e identidade.

Segundo: seriam dez encontros, às quintas-feiras, das 17h30 
às 21h30, com direito a certifi cação para quem tivesse participa-
ção de 75%. 

Terceiro: no início de cada encontro, ouviriam a síntese do 
encontro anterior, construída pelos próprios participantes.
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Quarto: o penúltimo encontro seria dia 19 de julho e se rea-
lizaria no Departamento de Educação da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB) e o último, em 26 de julho, seria composto de 
apresentações de contações em escolas da educação básica con-
veniadas com a brinquedoteca da UNEB, nos bairros Cabula, Sa-
boeiro e Engomadeira, seguindo agendamento. As crianças iriam 
adorar esse fechamento!

Todos ouviram com atenção; afi nal, todos queriam aprender!
Rose falou sobre a importância do corpo na contação e, en-

tão, chamou para todas as pessoas presentes a acordarem o corpo, 
fazendo exercícios lentos e fi rmes. Foi bom!

Teve muito pé e mão estalando!
Aquele encontro continuava legal.
Para a apresentação das sínteses, a turma, então, se dividiu 

em dez grupos. O registro deveria ser colocado em um caderno 
que acompanharia todo o curso.

Rose compartilhou um grande segredo: para ser um bom 
contador de histórias, é preciso pensar nela de frente para trás, 
num processo de elaboração, buscando autonomia na formação 
e, assim, a sua identidade.

E, de surpresa, Rose leu a história Quem sou eu?, de Gianni 
Rodari (2005).

O silêncio foi reinante e, no fi nal, ela perguntou:
— Eu li ou contei uma história?
A turma se dividiu, mas ganhou quem disse: leu.
Sim, ela havia lido!
Foi essa a segunda lição do encontro. Há diferença entre ler 

e contar uma história. 
E que diferença era essa? Os olhares perguntavam!
O contador não usa livros nem folhas ao contar, enquanto o 

leitor se apoia nesse recurso e, ao ler, deverá respeitar a escrita 
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do autor, bem como as pontuações. Durante a performance, não 
há muita diferença, lendo ou contando, pois temos que usar a 
mesma entonação, gesticulação, ser audível e, acima de tudo, ser 
um bom “auscultor”. A história lida ou contada sempre conduz ao 
mundo de fantasias.

E o que mais vinha por aí?
A brincadeira para apresentação: cada participante falou 

seu nome e uma palavra que respondesse à pergunta: “quem sou 
eu?”. A próxima pessoa dava sequência, tendo que repetir o que 
cada um falou anteriormente e, por último, a sua identifi cação e, 
assim, sucessivamente. Nossa! Foi difícil, mas divertido.

A turma é grande... Do tamanho de um trem. E como con-
versar com esse povo de uma vez? A sugestão foi a votação e 
a modernidade ganhou: foi criado um grupo de WhatsApp para 
troca de informações, somente que atenda ao objetivo do curso.

Ao fi nal, depois de tanto ouvirmos sobre nós mesmos, ou-
vimos de Rose a história Os comedores de palavras, de Edmilson 
Pereira e Rosa Margarida (2003). Depois, como uma boa conta-
dora, esclareceu que devemos sempre escolher uma história que 
gostamos e treinar muito para que ela, a história, diga como quer 
ser contada, usando adequadamente os gestos, o olho no olho, 
seduzindo, encantando, conscientes de que somos instrumentos 
para que ela aconteça. A contação de uma história promove o 
desejo. O desejo de descobertas. E assim, nos faz felizes para 
sempre no mundo da imaginação.

Referências
 PEREIRA, Edimilson da Almeida; ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. 
Os comedores de palavras. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2003.

RODARI, Gianni. Quem sou eu? Ilustração de Michele Iacocca. São Paulo: 
Salamandra, 2005.
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Contaram-me há muito tempo... 

Narrativa oral das reminiscências sobre contação de 

histórias e escrita de texto memorialístico sobre as ex-

periências e reminiscências com a contação de histó-

rias e histórico sobre as narrativas orais.

Josemar Freitas de Carvalho, Ana Paula Pereira Clemente,
Isadora Santana Cruz e Cláudia Santos Fróes
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Este é o resumo da aula
De contação de histórias

O que se passou na sala
Vamos resumir agora

Por isso, peço que a turma
Fique atenta, não durma

Preste atenção nessa hora

Antes de qualquer relato,
Peço licença aos presentes

Para elogiar no ato
Outras colegas da gente
Aquele primeiro resumo

Ficou mui belo, eu assumo
Nos deixou muito contentes

A nossa segunda aula
Do curso de contação

Nos deixou quase sem fala
Por causa da emoção

Tema da aula: memórias
O adubo de histórias

Que nascem do coração

“Contaram-me há muito 
tempo...”
Foi esse título escolhido
Cada um em seu assento
Se mostrou surpreendido
Quando a professora Rose,
Sorrindo e fazendo pose,
Revelou o pretendido

A nossa “fada madrinha”
Querendo contribuir
Trouxe uma linda historinha 
Os olhos que não queriam 
dormir
Maria Antônia Coutinho (1997)
Escreveu com tal carinho
Que dava gosto de ouvir
Logo depois da leitura,
Como é habitual,
Abriu-se logo o debate
Entre todo o pessoal
Rosemary nos fez ver
Que é importante manter
O contato visual
Surgiu logo uma pergunta
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No meio da discussão
Se fi guras da história
Durante a contação

Poderiam ser mostradas
Para dar uma reforçada
Na total compreensão

Não demorou a resposta
Da parte da professora

Argumentou que gosta,
Como uma boa contadora,
De permitir que o público

Veja o universo lúdico
Com sua mente criadora

Logo após esse momento,
A turma foi conduzida

A fazer alongamento
Pra despertar em seguida

Aquele corpo cansado,
Que queria estar deitado,
Mas preferiu ir para a lida.

Fizemos outro exercício
De olhar profundamente
Dentro do olhar do outro
E tentar pacientemente
Expressar o sentimental
Que, de um jeito especial,
Vinha de dentro da gente
Depois de passado o susto,
Veio uma história intrigante
Do menino Guilherme Augusto
de Araújo Fernandes (1984),
Que se propôs ajudar
A vovó a rememorar
O seu passado distante

A vovó do garotinho,
Por sua idade avançada,
Foi perdendo no caminho
Suas lembranças amadas,
Chegando até a tristeza
Por não lembrar da beleza,
Foi fi cando adoentada

Guilherme Augusto, sem farsa,
Um menino muito esperto,
Juntou dentro de uma caixa
Uma porção de objetos
Cada um deles continha
Lembranças que a vovozinha
Não se lembrava, por certo
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E logo que apresentava
Um daqueles brinquedinhos

A vovó rememorava
Tempos de muito carinho
Cenas que já se passaram
Mas ali mesmo voltaram

Por causa do seu netinho

Então, semelhantemente, 
Rosemary apresentou

Uma caixa na qual ela mesma
Suas lembranças guardou
Eram várias personagens,
Bonecos, livros, viagens,

E logo após comentou

A turma foi convidada
A também rememorar

E, através de três frases,
Deveríamos explicar

O que aqueles elementos,
Naquele exato momento,

Nos faziam relembrar
Cada lembrança notória

Foi ali compartilhada
E a contação de histórias

Ficou ainda mais encantada 
Lembrando de nossos pais,

Tempos que não voltam mais,
Eita, saudade danada...

Professora Rosemary,
Que de boba não tem nada,
Dividiu a turma em grupos
E propôs uma empreitada:
Que cada grupo trouxesse
Uma lembrança que desse
Para ser apresentada

Cada grupo procedeu
Conforme o solicitado
Veio conto, poesia,
Cantiga e texto versado
Depois de muita emoção,
Veio a avaliação
Do trabalho apresentado.
Rosemary até gostou

Da quantidade de ideias,
Mas ressaltou que o contador
Não é um animador de plateias
Que pode até reinventar,
Mas o importante é lembrar
Que história é coisa séria

Disse que uma boa história,
Para se tornar especial, 
Se dá quando ela se ancora
Lá na tradição oral
Essa é a credibilidade
Que se transforma em verdade
E torna o sonho real!
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A pró quis fi nalizar
Mais uma aula do curso

E para que o aprendizado
Não fi casse no discurso,

Passou um dever de casa
E no seu e-mail esperava,

Sem choradeira ou recurso,
Em um texto memorialístico

Focando na formação
Deveríamos descrever

A real motivação
Dentro da ancestralidade,
Contendo a pura verdade

De fazermos essa opção

Era um texto descritivo
Para explicar a razão

Sobre quem deu incentivo
Com ensino ou com ação

Fatos, acontecimentos
De pessoas ou momentos
Para aprender a contação

Chegando, então, o momento
Da aula ser terminada
Foi contada uma novidade,
Deixando a turma empolgada
As histórias desse curso
Produzidas no percurso
Serão todas publicadas

É isso mesmo colegas,
Nossa mestre contadora
Vai criar uma coletânea
Através de uma editora
Para poder incentivar 
Cada um se tornar
Um escritor ou uma escritora 

Rapaz, essa professora
Tá melhor que a encomenda
Tá na cara que ela ensina
Com uma alegria tremenda
Se você ama essa arte,
Faça também sua parte
Que se esforce e aprenda!
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Referências
COUTINHO, Maria Antônia Ramos. Os olhos que não queriam dormir. Ilustração 
de Igor Balbachevsky. 9.  ed. São Paulo: FTD, 1997.
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Muita atenção, minha gente, 

que agora vou contar... 

As várias formas de contar histórias: a preparação do 

cenário e do ambiente. A preparação e a performance.

Carla de Barros e Azevedo Chastinet, Luciana Maria Ávila 
Carvalho, Maria José Souza Matos, Maria Terezinha Passos de 

J. Noblet e Rose Maria Pereira de Souza Bonfi m
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Tudo ocorreu no dia 7 de junho do ano de 2018. Alguns chegaram 
bem cedinho, no horário combinado, 17h30 em ponto. Outros 
mais atrasados, por conta de engarrafamentos, de pegar fi lho 
no colégio ou qualquer outro acontecimento, sem contar os que 
chegaram bem depois de a aula já ter começado.

Fomos todos acolhidos com um sorriso e uma cartinha, a 
qual seria socializada no fi nal do dia. Como já era de praxe, após 
aguardar um pouco o povo atrasado, a professora Rosemary cha-
mou para acordar o corpo. Ah, nessa hora, ninguém fi ca parado. 
E, depois, foi um tal de caminhar e abraçar com os olhos, mas, 
na verdade, a turma não se aguentou e rolaram abraços de olhos 
emendados com abraço corpo a corpo, mas depois o chamado 
foi respeitado e muitos olhos foram se encontrando e se abra-
çando, treinando o olhar de se contar histórias. Lemos versos ou 
trechos de grandes contadores que estavam num varal de textos 
pendurados em frente ao quadro.

Depois dessa dinâmica de acordar e abraçar, veio um colega 
e declamou com maestria a aula anterior numa prosa cheia de 
versos e encantamentos de tudo que a professora ensinou. Após 
os merecidos aplausos ao colega e ao grupo todo que criou os 
versos, chegou a hora de contar histórias.

A professora Rosemary distribuiu duas lindas caixinhas cheias 
de palavras. Em cada uma delas, havia substantivos concretos e, na 
outra, adivinhem só! Substantivos abstratos – sentimentos! As caixi-
nhas iam passando de mão em mão e cada colega tirava uma palavra 
de cada uma das caixinhas e, assim, cada qual com duas fi cava.

A dinâmica, gente, foi muito interessante. Aposto aqui que 
todos ainda lembram, cada qual, as palavras que tiraram e o 
aprendizado que tiveram, passarinhando – será que é polissêmica 
essa palavra? – cada palavra, usando o adjetivo tirado. No nosso 
grupo, lembramos aqui: “Saci”, “determinação”; “espinho”, afl i-
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ção”; “criança”, “culpa”. Entonação e expressão facial foram mos-
trando que são um dos segredos para o bom contador. Quando 
um colega não encontrava a entonação, a professora, sempre de 
prontidão, orientava e encaminhava para cada qual encontrar a 
exata expressão.

A professora Rosemary conversou e nos contou que um con-
tador deve ser cada página de um livro para a leitura do ouvinte. 
Contou ainda que o narrador não é uma personagem; ele é quem 
conta sobre todas as personagens. Quem quiser, pode até se ves-
tir de uma personagem, mas vai também encarnar todas as outras 
como narrador; caso contrário, de narrador, vai ser atriz, ator.

Gente, sabe o que mais que a professora falou? Ela disse que 
para contar história não é só chegar e sair contando. Não, não. 
Temos que preparar o cenário! Quem vai ouvir, de preferência, 
fi ca em meia-lua ou mesmo em roda, como se fazia no bem anti-
gamente, ao redor da fogueira. Quem vai contar, bem, quem vai 
contar deve procurar uma indumentária que goste de usar. No 
nosso grupo, a Carla gosta de usar um boné na cabeça e, algumas 
vezes, um lenço como ilustração para incentivar a imaginação. 
Terezinha gosta de usar fl ores no cabelo, lembrando de seus ir-
mãos; Luciana adora pássaros; Zezé usa a tiara de rosas, ofertada 
pelas fadas; Rose usa chapéu. E você?

E como quem sabe, não fi ca só na teoria: a nossa professora 
se pôs em prática, vestiu o avental e nos contou histórias. Cada 
história usando um apetrecho: na primeira, “O caso do espelho”, 
usou apenas o avental; depois, ela contou um conto do Tibet, “O 
quadro de pano” (BONAVENTURE, 1992),  sentada na cadeira, 
explorando nossa imaginação. Quando foi nos contar a histó-
ria “Da Proeza do caçador contra o curupira” (MUNDURUKU, 
2005), vestiu cocar e usou arco e fl echa. Já na história da “Meni-
na enterrada viva” (CASCUDO, 2004), a todo o tempo segurava 
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uma boneca de pano com belos e longos cabelos loiros. Depois, 
nos contou a história de origem africana da mulher linda e negra 
“ Okpija” (SUNNY, 2011), que, muito arrogante, sem saber, acaba 
se casando com três peixes e –  veja nossa surpresa –, ao fi nalizar 
a história, a boneca que usava saia, logo virou uma sereia.

Depois, utilizando os dedoches, na verdade, uma luva, nos 
narrou a história bíblica de Jonas e a Baleia e encerrou nos can-
tando a “História da velha a fi ar”,1 utilizando, além da música, uma 
bolsa casa, muito linda, feita à mão, na qual ia incluindo os per-
sonagens, enquanto cantava, enchendo de alegria e com muita 
participação.

Cada história era de um tipo e a todos encantou com maes-
tria. Ao fi nal da aula, nos fez um desafi o: cada qual, um por vez, 
por semana, postar no grupo uma história. E ainda pediu para en-
viar para seu e-mail um pequeno texto de como nós contamos 
histórias.

E assim, cada qual foi para casa com mais ensinamentos e en-
cantamentos para narrar suas histórias. Não sei se foi bem assim, 
mas é assim que me lembro...

Referências
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4º ENCONTRO 
Deu-lhe um tangolomango... 

Exercícios para acordar o corpo e desenvolvimento ges-

tual e postural durante a contação e expressão facial. 

Sandra Maia Amorim, Sandra Bahia Modesto, Sônia Pacheco, 
Maria Áurea Santos Ribeiro, Marilda de Almeida Souza, Maria 

Suely Cunha Martins, Dulcinea de Oliveira Carvalho
 e Josefi na Gomes Viana
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Deu um tangolomango, um tangolomango deu.
Começando por nosso grupo que, de repente, encolheu. 

Uma foi operar e duas foram viajar, mas é claro que todas nós nos 
empenhamos em colaborar.

E aí começamos nossa aula genial, em que a professora foi 
logo informando uma notícia sensacional. As nossas histórias e 
memórias registradas vão fi car: vão ser entregues a uma editora, 
que prontamente vai publicar.

E para começar diferente dos três encontros passados, 
convidou todos nós a irmos direto para o quadro. Lá estavam 
bandeirolas, cada uma com uma mensagem que dizia que a pala-
vra é a nossa especialidade. Com ela, podemos contar e também 
encantar, mas cuidado, meus amigos, que ela também pode ser 
instrumento de destruição, pois, uma vez que sai da boca, não 
consegue voltar mais não!

Na sequência, fi zemos a dinâmica do olho no olho. A profes-
sora dizia que prestássemos muita atenção, pois o contato visual 
tem que passar emoção. Com ele, podemos envolver e, sem ne-
nhuma pretensão, começar a contação.

Continuando a aula, o corpo não pode parar. Rosemary foi nos 
alertando que era tudo sincronizado: corpo e alma, alma e corpo, 
sem nenhuma separação, pois é o corpo inteirinho é que utilizamos 
na contação. E, para exercitar, a professora começou a história das 
nove irmãs numa casa (ALMEIDA; BAROUKH, 2013 p. 40-41), que 
só resta uma, depois deu-lhe um tangolomango e a geração termi-
nou. Foi tudo um balancê de cabeça, pescoço e o corpo – pense 
no fuzuê!

A atividade seguinte foi de grande aprendizado. Na mesa da 
sala de aula, muitos livros estavam espalhados. Cada uma ia es-
colhendo uma história para contar. Vários grupos se formaram e, 
em primeiro lugar, um contava a história para o outro, que seria 
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o espelho, opinar, lembrando que os espelhos eram nossos co-
legas, atentos, ajudantes no processo de nosso melhoramento. 
Logo depois de cada equipe fazer sua apresentação, a professora 
fazia considerações. Pense que, com jeitinho, dizia com muito ca-
rinho para cada um refl etir sobre sua formação como contador. 
Vão aqui algumas sugestões que não podemos deixar passar:

• não perder o olhar do público nas emoções;
• menos diálogos nas histórias;
• menos dramatizações;
• cuidado com o exagero na performance – tem que deixar 

o ouvinte ler a história;
• não querer explicar a história – deixar o ouvinte entender 

sozinho;
• quando escolher usar boneco, tem que usar apropriada-

mente do início ao fi m da história;
• se escolher usar vozes para os personagens, começar e 

terminar utilizando essa ferramenta, pois, se parar antes, 
pode confundir o ouvinte.

Ao fi nal, várias pessoas avaliaram positivamente a atividade.
Todo fi nal de aula, já fi camos na saudade, pois aprendemos 

tantas coisas e muitas e muitas novidades. Não se esqueçam de 
colocar uma história a cada semana no nosso ambiente digital 
para logo aumentarmos nosso repertório fi nal.

O nosso próximo encontro já começa prometendo: “quem 
canta seus males espanta”. Preparem-se: vai ser excelente, pois é 
a nossa voz que leva a história para frente.

Referência
ALMEIDA, Lucila Silva de; BAROUKH, Josca Ailine. Parlendas para brincar. São 
Paulo: Panda Books, 2013. 
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5º ENCONTRO
Quem canta seus males espanta

As narrativas orais cantadas e canções que fazem parte 

da contação: vocalização e sons. Preparação da voz, 

aquecimento, ritmo e desaquecimento.

Ana Paula de Jesus Capistrano, Juliana Mendes Santos, Laís 
Costa Ferreira, Ludmila Mendes, Renata do Vale, 

Tatiana Lopes e Tailson Lima Bonfi m
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Iremos cantar para vocês uma cantoria sintetizada de aconteci-
mentos ocorridos no nosso último encontro, dia 28 de junho. Se 
a memória não me falha... A cantoria começou quando a profes-
sora Rose titulou o encontro com a seguinte frase: “Quem canta 
seus males espanta”.

No caminhar da cantoria, a professora Rose nos sugeriu um 
link de um site, no qual constam algumas informações para que 
possamos ter cuidado com a nossa voz, seja para contação de 
histórias, para ministrar aulas ou para vida. Afi nal, “somos feitos 
de linguagens e sons”, pois a voz é um instrumento que o “cabra” 
tem que cuidar. Segundo uma citação narrada pela professora, 
“o silêncio é um conforto” (ORLANDI, 2007); por isso, acredi-
tamos que precisamos falar, porém precisamos ouvir para dife-
renciarmos os sons. Um bom contador de história precisa ser um 
bom ouvinte. Compreendemos que ouvimos os sons a partir do 
momento em que nosso aparelho fonador é formado, ou seja, 
desde o ventre de nossa mãe. Então, para sabermos como usar 
muito bem nosso instrumento de comunicação, encontramos di-
cas como essas no site Canção Nova.1

Concluídas as explicações sobre como cuidar da voz, Rose 
nos encantou e nos alegrou contando três histórias – uma con-
tada e duas cantadas. A primeira história que foi contada foi A 
princesa da chuva (SOARES, 2015), em que uma princesinha que 
fazia chover, um dia, decidiu sair pelos reinos que não tinham 
água para poder levar a chuva para lá. Assim, os reinos fi cavam 
produtivos. Porém, certo dia, ela ouviu dizer que tinha aconte-
cido um incêndio em seu reino e voltou imediatamente com o 
intuito de apagar as chamas. A moral que a história nos traz é que 
tudo em que empenhamos uma palavra não tem como retirar o 

1 Ver em: https://musica.cancaonova.com/formacao-para-musicos/aquecimen-
to-vocal-a-preparacao-antes-de-cantar/. Acesso em: 7 ago. 2018.
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que foi dito. Em seguida, nos foi contada uma história ao som do 
violão. “Flor de Mamolengo”2 e “A coca”,3 ambas da Bia Bedran. 
Essas duas lindas histórias foram lindamente cantaroladas pela 
professora Rose com a participação do “cabra” sangue bom Jo-
semar,4 moço de muita sabedoria instrumental. O Josemar, nessa 
cantoria, “chegou chegando”, encantando os ouvidos com uma 
viola afi ada de notas musicais ludicizadas. E ainda com a ajuda da 
turma, tudo fi cou muito bonito e harmonioso. A turma iniciou 
algumas perguntas a Rose, que nos retribuiu com explicações 
contextualizadas sobre o nascimento da contação de histórias 
e sua disseminação. Na Europa, pelos trovadores; no continente 
africano, pelos griôs; e no Brasil, pelos pajés das comunidades 
indígenas. Após as inquietações terem sido sanadas, uma quarta 
história nos foi contada/cantada, a Dona Baratinha  (COSTA, 
1999), que queria, que queria se casar... Em seguida, Rose voltou 
a enfatizar a importância do exercício de aquecimento e desa-
quecimento vocal para um contador de histórias.

Após os momentos lindos e lúdicos de histórias, fi zemos 
exercícios para despertar o corpo, exercícios de equilíbrio para 
timbre, intensidade e volume, nos mostrando que é preciso saber 
usar a voz sem precisar gritar ou usar megafones. E foi logo nos 
convidar para que chegássemos juntinhos para alongar o corpo. 
Em sequência, pediu que buscássemos a canga e esticássemos no 
chão para que pudéssemos sentar com a coluna ereta e as pernas 
transpassadas. 

2 Ver em: BEDRAN, Bia. Disponível em: https://www.letras.mus.br/bia-be-
dran/1784861/. Acesso em: 7 ago. 2018.

3 Ver em:  BEDRAN, Bia. Disponível em: https://www.letras.mus.br/bia-be-
dran/1283537/. Acesso em: 7 ago. 2018.

4  Josemar Freitas de Carvalho, aluno do curso de extensão.
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Primeiro passo: relaxar corpo – corpo ereto é importante 
para o diafragma ser bem utilizado – e ter uma respiração coe-
rente. E nesse primeiro passo, compreendemos ainda que são 
fundamentais, ao contador de histórias, o domínio sobre sua voz 
e a importância do olhar. Próximos passos foram caretas para 
aperfeiçoar a expressão facial e como utilizar bem o nosso fôlego 
com exercícios de cheirar a fl or e assoprar a vela. Em seguida, foi 
sugerido por Rose que cantássemos uma música com: “Na nana, 
na nana” ou “Mimi mimi, mimi mim” para que pudéssemos fazer 
um aquecimento na voz. “Eta, que essa Dona Rose é cheia dos 
convites”! Como exercícios de vocalização e nasal, ritmizamos os 
sons de “n”, “m”, entre outros fonemas.

Mas não acaba por aí... Aula completa é aula em que você 
trabalha sua voz por completo, não é verdade?! Sendo assim, a 
memória não pode se esquecer do exercício de dicção. E dessa 
maneira, com uma caneta na ponta da boca, tínhamos que falar de 
forma mais articulada possível uns aos outros alguns trechinhos 
de textos, parlendas, poeminhas, ditados populares. Foi incrível, 
experiência lúdica, expressiva, engraçada e de muita concentra-
ção ao mesmo tempo. E se a memória não falha, ainda segui-
mos com exercícios de desaquecer a voz e afi nação. Portanto, 
cantamos em um só tom “Terezinha de Jesus”, “Rosa vermelha”, 
“Terra seca”, “Se essa rua”, “Sereia” e “Como uma onda no mar”. 
Foi lindo de viver! Todos uníssonos e alegres. E para fechar nossas 
dicas de afi nação, é muito importante lembrar a importância de 
hidratar bem o corpo, não comer ou beber alimentos que agri-
dam a voz, como café muito quente, chocolate, leite e bebidas 
alcoólicas em geral. Mais coerentes são bebidas em temperatura 
equilibrada, nem quentes demais ou geladas demais. 

Em seguida, tivemos um momento de avaliação das apren-
dizagens. Diante das dicas transmitidas, uma nova atividade nos 
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foi dada: a professora Rose apresentou à turma uma caixa na 
qual constavam vários envelopes com algumas perguntas sobre 
o que é ou não recomendado no ato da contação de uma história. 
A atividade de avaliação foi tirada do livro de Sisto (2012, p. 31). 
Assim que terminamos a atividade, o grupo responsável pela 
síntese da aula do dia 14 de junho foi convidado a fazer a leitura 
– leitura essa muito animada em clima de todos os santos do mês 
de junho: Santo Antônio, São João até São Pedro, acompanha-
da de comidas típicas, do amendoim ao licor. “Esse arrasta pé 
foi bão demais, sô!”. E para fi nalizar o encontro, o cabra Josemar 
nos contou um “causo” cantando “Numa sala de reboco”, de Luiz 
Gonzaga, que deixou toda a turma dançante e cantante.

Referências
COLASANTI, Marina. Classifi cados e nem tanto. Xilogravuras de Rubem Grilo. 
Rio de Janeiro: Galerinha Record, 2010.

COSTA, Mônica Rodrigues da. Dona Baratinha e a festa no céu. São Paulo: 
Publifolha, 1999.

GONZAGA, Luiz. Numa sala de reboco. Disponível em: https://www.letras.mus.
br/luiz-gonzaga/73840/. Acesso em: 7 ago. 2018.

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 
6. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

SOARES, Luísa Ducla. A princesa da chuva. Ilustração de Ana Afonso. Porto: 
Porto Editora, 2015.
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6º ENCONTRO
 ... Quando de repente... 

Construção da narrativa e os arquétipos literários: como 

a história começa e como termina; o contador de histó-

rias pode ser também um produtor de histórias. O papel 

da construção identitária através de contos locais.

Ana Maria Teixeira de Jesus, Miriam Almeida dos Santos 
Vilasboas, Kelly Cristina Santos Queirós, Mariluse Santana 

dos Santos e Raquel Machado Silva
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Esta história que vou contar me contaram há pouco tempo, atra-
vés de um “Quando de repente...”.

Era uma vez, em uma noite de inverno, na grande e movi-
mentada cidade de Salvador, cheia de carros, barulho, muita 
gente e correria, em um cantinho de uma faculdade, havia um 
grupo de pessoas que estavam preocupadas em contar histórias.

Era um curso de aprender a reaprender. Dá para entender? 
Reaprender as velhas rodas narrativas dos griôs, dos pajés e dos 
avôs para raspar as novas tintas das poucas palavras e recolorir 
tudo com boas histórias. Essas pessoas vieram daqui, dali e de 
acolá para falar das voltas que o mundo dá.

Certo dia, a professora, com seu lindo avental colorido, sua 
voz fi rme e suave, sua incomparável caminhada como contadora 
e seus inseparáveis saltos, convidou a todos para contar a narra-
tiva dos três porquinhos. Muito difícil...

As pessoas se entreolharam e menearam a cabeça. Como 
realizar a narrativa diante dela e de todo o grupo?

Uma corajosa se habilitou e contou uma versão, e veio ou-
tra e mais outra. Nesse momento, a professora explicou para o 
grupo que uma boa história tem que ter um quando, o lugar, a 
forma, os personagens, o ápice e o grande fi nal. Mas não apenas 
isso: tem que ter herói, vilão e outros arquétipos, além do azarão. 

Em seguida, ela falou toda boazinha:
— Pessoas, venham! Olhem quantas coisas bonitas! Deixem 

que os objetos escolham vocês! 
Todos fi caram deslumbrados diante da singeleza das coisas 

que estavam nas caixas apresentadas pela professora. Então, ela 
disse:
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— Agora, vocês terão que construir uma história utilizando 
todos os elementos que pegaram, sem esquecer de nada do que 
aprenderam até aqui sobre contação de histórias.1

Oh, t odos fi caram com medo! Ou não? Muitos sentimen-
tos por metro quadrado e uma quantidade ainda maior de pen-
samentos. Talvez eles servissem para compor a história. Como? 
Onde? Quem será o vilão? E os arquétipos? 

Os grupos formados para tal empreitada se reuniram tentan-
do não esquecer os ensinamentos para alcançar o inconsciente 
coletivo. Parecia tão complicado! Os elementos não encaixavam 
na “espinha dorsal”... E o ápice? Como chegar lá?

Foi muito esforço, suor e tinta. Histórias compostas com 
muitas mãos. De repente, olharam as anotações, e estava tudo 
escrito lá. Pareciam dizer: “Vocês conseguiram”.

E foi assim... Um grupo começou a contar. E o outro grupo 
em seguida, sem parar. Foi cada história de admirar! 

E foi assim... Um grupo começou a contar. E o outro grupo 
em seguida, sem parar. Foi cada história de admirar! 

E foi assim... Um grupo começou a contar...
E para completar, um relato de encantar. 
Cheio de graça e entonação, da outra aula de contação.
E para não esquecer Gabriel García Márquez
Um mestre a ensinar
Retalhos que tecem histórias
Da escrita, do caminhar...

1  Ver capítulo seguinte.
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Histórias coletivas
 para serem contadas por aí

As aventuras de roxinho
Sandra Bahia Modesto, Dulcinea de Oliveira Carvalho, Maria 

Suely Cunha Martins, Maria José Pinheiro, Marilda de Almeida 
Souza, Josefi na Gomes Viana e Sandra Maia Amorim

Há muitos e muitos anos, existia uma terra dos brinquedos fa-
lantes. Um deles se chamava Roxinho, um carro muito esperto, 
porém, ao mesmo tempo, acreditava em tudo que ouvia.

Em um dia de sol, Roxinho, que morava numa grande fl o-
resta, foi brincar com seus amigos, boneca Leleca e ursinho 
Olhos Caídos. Então, lhes contou a eles sobre um lugar que 
tinha frutas parecidas com uvas com poderes mágicos, que, 
após comidas, transformavam todos eles em humanos. 

Leleca, que só vivia arrumada e de batom, junto com 
Olhos Caídos, vibrou de emoção ao ouvir aquela notí-
cia e, sem pestanejar, ambos quiseram logo partir. Porém, 
Roxinho falou aos amigos que, para conseguir comer as fru-
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tas, precisariam derrubar o monstro de dentes afi ados e chifres 
gigantes, que protegia esse fruto como se fosse um fi lho. Todos 
os brinquedos daquela região viviam apavorados com esse bicho 
horrendo.

Os amigos combinaram que, ao raiar do dia seguinte, par-
tiriam para a terra da fruta encantada. E começaram a jornada. 
Após dias e noites passando por lugares sombrios e perigosos, 
conseguiram chegar no local desejado. De longe, já avistaram o 
monstro e tremeram sem saber como vencê-lo.

Sem eles perceberem, foram o tempo todo seguidos pelo 
guardião dos brinquedos, que ora era uma das lanternas verme-
lhas de Roxinho, ora se fi ngia de uma árvore da fl oresta, obser-
vando tudo o que acontecia.

E então, o guardião dos brinquedos entrou em ação como 
árvore falante. Contou para eles que sabia como vencer o bicho 
malvado e entregou para Roxinho uma porção mágica que, após 
soprada nos olhos do monstro, faria ele imediatamente dormir 
um sono profundo e para sempre.

O carro muito esperto bolou um plano em que Olhos Caídos 
distrairia o monstro correndo na frente dele para confundi-lo e 
Leleca, muito ágil, subiria na árvore e sopraria a porção na cara do 
bicho. Todos concordaram, porém o ursinho tremia muito, pois 
achava que seria comido pelo bichão. 

Tudo aconteceu como em câmera lenta, pois, ao receber 
a porção nos olhos, o monstro foi fi cando zonzo, os olhos re-
virando, as pernas fi cando tortas e ele caiu como uma jaca no 
chão. Depois de se certifi carem de que o bicho tinha apagado 
para sempre, Roxinho, Leleca e Olhos Caídos correram mais que 
depressa para comer as frutas. Comeram muitas frutas e nada 
de virar humanos. Os amigos choravam e diziam decepcionados 
para Roxinho que acreditaram nele e continuavam brinquedos.
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Mas, de repente, os brinquedos da região souberam o que 
tinha acontecido e correram para conhecer quem tinha acaba-
do com o terrível monstro. Pensem na festa e alegria de todos!
Leleca e Olhos Caídos acabaram abraçando Roxinho, pois, apesar 
dos perigos que passaram, conseguiram vencer o terror daquela 
fl oresta. Aquele dia fi cou marcado na memória de cada um deles. 
E viveram felizes como brinquedos para sempre. 

Memórias ao mar
Ana Maria Teixeira de Jesus, Fernanda de Araújo, Mariluse Santana 

dos Santos, Marisângela da Silva Ribeiro, Miriam Almeida Santos 
Vilasboas, Raquel Machado Silva e Kelly Cristina Santos Queiró s

Existia uma senhorinha solitária que morava numa casinha no alto 
de uma colina que fi cava próxima ao mar. Todos os dias, ao entar-
decer, ela colocava seu velho xale e sentava-se na sua varanda 
para escrever suas lembranças, lembranças dos anos mais doces 
da sua vida: sua infância vivida naquele lugar, recheada de gran-
des emoções ao lado dos seus pais, mar a dentro. Ela escrevia 
a lápis todas as memórias que conseguia resgatar e colocava as 
cartas dentro de uma caixinha em forma de coração. Só que isso 
não lhe completava... Ela desejava que outras pessoas também 
viajassem nas suas grandes aventuras e sensações infantis. Por 
medo de que o tempo e as traças apagassem seus relatos, teve a 
ideia de pôr todas as cartinhas dentro de uma garrafa e a jogou 
ao mar. Sua intenção era de que alguém especial mantivesse suas 
memórias vivas. Mas ela também temia o destino que o tempo, 
em parceria com o mar, daria à sua garrafi nha. 

Essa garrafa embrenhou-se mar a dentro... Flutuou nas es-
pumas d’água, surfou na crista das ondas, esbarrou em corais, foi 
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arremessada por caldas de baleias e conduzida por lindos e ale-
gres golfi nhos. Suportou ventos fortes, chuvas e tempestades, 
até chegar em terra fi rme.

O tempo, como o senhor do destino que é, passou, passou 
e passou... 

Em um belo dia, uma menina com uma fl or nos cabelos pas-
seava por uma praia na companhia do seu cachorrinho Fofi nho. 
Eles brincavam com galhos e conchinhas do mar e, de repente, o 
cachorrinho começou a latir, saltar e correr em volta da menina, 
como se quisesse mostrar-lhe alguma coisa. Quando a menina 
foi ver o que ele queria, deu de cara com uma garrafa. E não é 
que era a tal garrafi nha da senhorinha solitária? Pois bem! Ela não 
conseguiu se conter de tanta curiosidade e abriu ali mesmo a gar-
rafa. Tomou os papéis em suas mãos e deu de cara com a frase: 
“Assim vivi e contei as minhas histórias, e quem encontrar essa 
garrafa passe adiante as minhas memórias!”.

E assim a menina de fl or nos cabelos fez. Todos os dias, reunia 
as crianças do seu povoado e, por vezes, de outras redondezas, 
para passar adiante as lembranças daquela senhora solitária que 
um dia juntou suas memórias e criou histórias que jamais serão 
apagadas ou esquecidas pelo tempo... Tempo esse que não per-
mitiu um encontro entre essas duas pessoas ligadas pelo mar do 
destino.

A arca secreta
Carla de Barros e Azevedo Chastinet,

 Luciana Maria Ávila Carvalho, Maria José Souza Matos, 
Sônia Pacheco e Maria Terezinha Passos de J. Noblet

Há muito, muito tempo, num lugar de neve, muita neve e frio, 
existia uma arca de vidro que parecia estar vazia, mas escondia 
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um grande e terrível mistério. Nesse lugar, vivia também um 
bravo guerreiro que vinha de muitas jornadas à procura dessa 
arca. Ele possuía um cachecol mágico que o protegia das tem-
pestades de neve, tão constantes nesse lugar. 

Num desses dias de nevasca, o bravo guerreiro preci-
sou se proteger e foi refugiar-se em um pinheiro coberto pela 
neve. Agarrando-se ao pinheiro, aguardou a tempestade passar. 
Quando a tempestade passou, observou que, a sua frente, havia 
a entrada de uma caverna. Entrou e, aquecendo-se com seu ca-
checol mágico, adormeceu. 

Ele não percebeu que, ao seu lado, estava cintilando um fi l-
tro dos sonhos, e o brilho do fi ltro o levou à parte mais profunda 
na caverna. Lá, ele deparou-se com um menino vampiro e um 
urso. Paralisado pela surpresa, ouviu uma voz terna que lhe disse: 

— Estes são teus opositores, teus inimigos. Eles vão tentar 
te machucar, mas não revide: o amor que está em seu coração 
vencerá o ódio. 

Assustado com aquelas palavras, ele acordou e caminhou 
para o interior da caverna. Lá, encontrou o menino vampiro e 
o urso. Eles estavam brigando, disputando a arca que haviam 
encontrado. Quando o urso e o menino vampiro viram o bravo 
guerreiro, vieram em direção a ele, que se defendeu, mas não 
atacou os dois. Nesse momento, o urso e o menino vampiro abri-
ram a arca e, de repente, o poder invisível da arca espalhou-se, 
abrindo o livro das bruxas que fora colocado lá num passe de má-
gica, juntamente com todas as fadas que protegiam o reino. 

O livro se abriu em uma página que revelou todo o mistério: 
há muito tempo, no Reino de Amena, um rei e uma rainha foram 
enfeitiçados por uma bruxa que condenou os dois a viverem dis-
tantes um do outro. Eles se amavam, eram felizes e tinham um 
fi lho, mas a bruxa, ambiciosa, queria casar com o rei para, mais 
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tarde, tornar-se rainha. Então, separou o rei da rainha, transfor-
mando-a num urso e seu fi lho, o príncipe, tornou-se um vampiro, 
mas todo o encanto seria desfeito se o amor os unisse novamente 
pelo laço mágico do cachecol. 

Imediatamente, o bravo guerreiro tirou o cachecol, abraçou 
o urso e o menino vampiro, envolvendo-os no cachecol mágico. 
Nesse momento, os três foram libertos do feitiço e voltaram a 
ser o rei, a rainha e seu lindo fi lho, o príncipe herdeiro. As fadas 
que estavam presas na arca conseguiram capturar a bruxa, que 
estava na entrada da caverna, espreitando. Prenderam a vilã na 
arca, lacraram com cordas de ouro encantadas e jogaram num 
local mais fundo de um lago dentro da caverna. E o rei, a rainha e 
o príncipe voltaram felizes para o castelo.
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Não sei se foi assim, 

mas foi assim que me contaram

Relação entre texto e faixa etária: o que contar em 

cada idade? Ofi cina de produção textual literária para 

ser apresentada a um público determinado.

Rosemeire Alves da Silva, Rosemeire Sacramento dos Santos, 
Helena Andrade Pitangueiras,  Isis Sacramento dos Santos e 

Marilene Mendes de Carvalho Daltro
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(Ritmo de samba lelê)
Vejam, em 12 de julho, mais uma disciplina, na qual lá 

encontramos Rosy, Dandara e Cadija.
REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 

corpo acordar (2x)
Movimente o corpo e balance, chegou a hora do 

corpo acordar, prestem bem atenção, minha gente, agora 
vamos começar.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Hoje tivemos visita, para encantar nossa noite: veio a 
mestre Mary, fi camos todos afoitos!

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Cadija explorou o esqueleto da Cinderela acuada, 
mostrando pra toda gente sua madrasta malvada.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Devemos gostar da história antes dela contar, pois vai 
mexer com a memória, pra quem vamos apresentar.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Ouvimos várias histórias, todas da aula passada; fi ca-
mos muito animadas com mais aquela vitória.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

É hora de exercitar, com caixas se vai trabalhar; mon-
te sua história, que vai fi car na memória.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)
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Ouçam e fi quem atentos, prestem bem atenção: na 
caixa tem personagens, pra te dar uma mão.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

A pró Rose recicla, pra histórias contar; esse é um 
exemplo, para nos encantar.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Há diferentes histórias, identidades também; você 
tem que se encontrar com o personagem de alguém.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Lembre de sua história gravar, apresentando à turma 
para se alegrar.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)

Pena que está acabando, sentimos falta de alguém, 
pessoas que por um motivo saíram da aula também.

REFRÃO: se movimente, ôô, Lelê, chegou a hora do 
corpo acordar (2x)
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 8º ENCONTRO
“Conta outra vez?”

Preparação da história: o corpo, a voz, a indumentária, 

os apetrechos.

Juliane Vitória Jesus dos Santos
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Esse curso está o verdadeiro ranço bom e maravilhoso das nossas 
vidas. Apesar de ranço ter uma denotação ruim, acho uma pala-
vra legal, por isso a usei (risos). É a minha forma de dizer o quanto 
algo foi legal na minha vida.

Quero agradecer a cada um de vocês que fi zeram parte 
dessa história da vida real, que hoje terá um fi m. Opa, fi m, não... 
Recomeço. Despedidas são chatas, não é? Porém, para quais-
quer encontros, sempre haverá despedidas. Não suporto essa 
ideia... Mesmo que eu quisesse colocar tudo que vivenciamos 
nessa breve história, não conseguiria. Mas o que vale é o que 
a gente guarda no coração. Se é para falar de coração, que 
nós nunca esqueçamos dos dez mandamentos da contação de 
histórias:1

1. Escolha uma história que você goste muito e deseje contar.

2. Leia essa história muitas vezes.

3. Imagine o cenário, os personagens, o tempo e outros ele-
mentos constituintes do enredo.

4. Escolha a voz para o narrador e para as personagens.

5. Exercite seu poder de concentração.

6. Relacione a história à faixa etária.

7. Tenha cuidado com sua postura e os vícios de linguagem.

8. Conte para alguém antes de contar para todo mundo.

9. Na hora de contar, olhe para todo mundo: olhar diz muito.

10. Seja natural, deixe falar seu coração e seduza o ouvinte 
para que ele deseje ouvir novamente.

1 LENDO. ORG. Disponível em: https://www.lendo.org/guia-defi nitivo_
contacao_historias/. Acesso em: 1 nov. 2019.
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Desejo paz, amor, alegria, ótimas e inúmeras contações de 
histórias para todos nós, que sejamos conscientes atenciosos e 
corajosos para compartilhar tudo o que aprendemos e que jamais 
– ouçam –, jamais deixemos de lado a nossa arte. Sou extrema-
mente prolixa, mas insisto em parar por aqui, senão vai ser muito 
choro e ranger de dentes! (risos).

E, como diria a professora Rose:
— Não sei se foi assim que aconteceu, mas foi assim que me 

contaram...
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PARTE II

Histórias 
criadas no curso

 para serem 
contadas por aí...
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9º ENCONTRO
 “Agora sou eu quem conto!”

Produção de histórias individuais através da dinâmica das caixas. 

São apresentadas caixas de diversos tamanhos, formas e cores. 

Em cada caixa, encontram-se bonecos variados: bonecos hu-

manos, animais e objetos. Cada um escolhe uma caixa fechada, 

sem poder ver o que tem dentro. Aberta a caixa, deve-se deixar 

fl uir a história, podendo usar todos os bonecos ou apenas al-

guns, inclusive a caixa. As orientações são para que não se deixe 

levar pela história dos personagens bonecos conhecidos, que 

a história não precisa ter nenhum ensinamento explícito, pois 

toda história tem ensinamentos.

Uma forasteira em Jiriba
Elisabete de C. Costa Pinto

Há muito tempo, existia um povoado bem distante, afastado de 
qualquer cidade, por menor que fosse. O nome desse povoado 
era Jiriba.

Jiriba tinha uma terra muito fértil, um rio que oferecia bas-
tante água e o mar! Então, os moradores de lá sempre tinham 
frutas, hortaliças, além de peixes e mariscos à vontade, para seu 
consumo e comércio.

No povoado, praticamente todos se conheciam desde sem-
pre e quase ninguém ali saía pra outras localidades – só os bar-
 queiros, que levavam as mercadorias pra vender e traziam coisas 
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que não se produziam no povoado de Jiriba. Daí, o ancoradouro 
dos barcos era o lugar de maior movimento no povoado.

Certo dia, quando um barco entrou no ancoradouro, não 
trouxe só mercadorias – saltou dele uma moça. Uma forasteira, 
como se dizia por lá. Ela tinha uma coisa muito diferente de todos 
os moradores de Jiriba: ela possuía uma cor de pele diferente de 
todos dali! Ela era parda ou morena, mas não negra.

A forasteira foi saltando do barco e, com um belo sorriso, 
cumprimentou as pessoas que ali se encontravam, todos com 
muita curiosidade, pois não era comum aparecer forasteira por ali.

— Bom dia, gente bonita, alguém aqui sabe onde mora Dona 
Badu? 

Não foi difícil encontrar alguém que se prontifi casse a levá-la 
até a casa de Dona Badu.

Dona Badu era uma mulher viúva, que vivia sempre traba-
lhando muito para sustentar a casa e também uma fi lha, tudo 
isso sem ajuda de ninguém! Era uma mulher jovem, mas muito 
triste. Vivia cabisbaixa, só pensava em trabalhar e pronto! Então, 
quando a forasteira chegou à casa de Badu, gritou: 

— Ô de casa!
— Ô de fora!
— Aqui é a casa de Dona Badu?
— É sim, um momento. 
Enquanto se dirigia para abrir a porta, Dona Badu pensou: 

quem será? Uma forasteira? Mas eu não conheço ninguém de 
fora, aliás, eu nunca saio daqui. Dona Badu abriu a porta e disse: 

— Quem é a senhora?
— Bem, deixa eu me apresentar: meu nome é Dora! A senhora 

lembra-se de Gil? Um morador daqui?
— Sim, sim, mas entre, sente-se! Gil era um irmão do meu 

falecido marido. Um rapaz forte, muito inteligente, mas ele saiu 
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daqui há muito tempo, foi embora, nunca mais deu notícias. Mas 
que tem a ver você e Gil?

— Ah, eu sou Dora, a fi lha mais velha de Gil! Ele fala tanto do 
povoado de Jiriba que despertou em mim o desejo e a curiosidade. 
Vim conhecer o lugar e também os parentes.

Dona Badu fi cou emocionada. 
— Ah, minha fi lha, que maravilha! Venha cá, me dá um abraço, 

venha conhecer minha fi lha, é essa aqui, a Yá! Veja, fi lha, a foras-
teira é sua prima.

As duas se cumprimentaram e Yá quis saber por que a foras-
teira tinha aquela cor de pele, diferente de todos ali.

— Olha, Yá — disse a forasteira Dora —, lá de onde eu venho 
é uma cidade grande e tem pessoas de cor assim, alguns iguais ao 
meu pai ou à sua mãe, outros misturado, como eu. Meu pai Gil era 
negro, mas minha mãe era branca e eu, morena!

Yá ouvia tudo com muito interesse e fi caram ali conversando e 
se atualizando sobre assuntos da família, dos outros parentes, 
bem como do povoado Jiriba. A forasteira Dora reparou que 
Dona Badu ainda era jovem, mas mostrava muita tristeza no ros-
to, e percebeu que ela trabalhava muito e, sozinha, mantinha a 
família. Acertaram que, naquele dia, Dora iria descansar e, no ou-
tro, Yá sairia com ela pra apresentar as localidades, bem como as 
pessoas locais.

E assim foi, durante essas caminhadas, a forasteira Dora, 
sempre com um caderninho na mão. Perguntava aqui, pergun-
tava ali e perguntou a Yá se ali não existia alguma homenagem a 
seu pai e aos outros que lutaram para manter aquelas terras, para 
todos que ali viviam.

Yá disse que não; aliás, ela pouco sabia sobre seu pai, pois, 
toda vez que perguntava à sua mãe sobre ele, ela fi cava muito 
mais triste e, às vezes, até chorava. Então, pra não vê-la assim, Yá 
deixou de perguntar. Foi aí que a forasteira Dora teve uma ideia: 
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iria animar a vida de Dona Badu. E começou logo a colocar em 
prática suas ideias. Mostrou a Dona Badu novos trançados para 
os cabelos crespos, que existiam lá pela cidade e não tinham che-
gado ainda em Jiriba. Mostrou formas diferente de amarração 
de lenços na cabeça. Dona Badu gostou: quando se olhava no 
espelho, se sentia diferente e, ao sair, era sempre abordada pelas 
outras mulheres do povoado – como ela conseguia fi car assim 
tão mais jovem e bonita?

Yá também todo dia apresentava uma novidade na cabeça, e 
as meninas queriam saber quem fazia aquilo.

— Minha mãe, Badu — dizia Yá, orgulhosa.
Então, as mulheres solicitavam que Dona Badu penteasse 

com aqueles trançados novos as suas cabeleiras, e Dona Badu foi 
aceitando e recebendo um dinheiro por esse novo serviço.

A notícia correu além do povoado, e mulheres de outras 
localidades vinham arrumar a cabeça com lenços ou penteados 
afro. Já havia fi la em sua casa, quando Yá sugeriu à mãe Badu que 
construísse um quarto ao lado da casa pra ser o salão Beleza na 
Cabeça e atender melhor suas clientes, pois dinheiro já existia.

E assim foi feito: salão novo, tudo arrumado, clientela cres-
cente. Aí, Dona Badu já não tinha aquela cara tão tristonha, co-
meçou a sorrir mais. Resolveu que agora já poderia consertar a 
sua casa, que andava meio feiosa. E mandou pintá-la de uma cor 
forte e alegre. Ficou uma beleza.

As outras moradoras, ao verem a mudança na casa de Dona 
Badu, começaram também a querer pintar de cores bonitas suas 
casas. E foi uma transformação, todo mundo dando uma melho-
rada no visual de sua casa. Teve até quem fi zesse jardim fl orido. 
Enquanto isso, a forasteira Dora continuava com seu caderninho 
e suas anotações, enquanto conversava com todo tipo de mora-
dor que existia por aquele povoado.
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Para Yá, era tudo uma novidade. A forasteira Dora, sua pri-
ma, aliás, nem era mais chamada de forasteira – era simplesmente 
Dora e conversava de tudo com todos. Era muito conhecimento 
pra uma pessoa ainda jovem como a prima Dora, que sempre falava 
de como foram importantes os homens que lutaram e alguns que 
morreram, como seu pai, pra garantir aquele lugar para todos que 
ali nasceram. Eles conseguiram mostrar aos invasores que aquela 
terra era de homens e mulheres corajosos, que defenderam o seu 
bem mais precioso e mostraram aos invasores que ali moravam 
pessoas valentes, um povo destemido e que merecia fi car naquele 
lugar. E então, os invasores fugiram e nunca mais voltaram.

Os dias foram passando. O povoado todo foi se modifi cando, 
agora tinha casas pintadas, mulheres mais bonitas e vistosas. Até 
que um dia os homens mais antigos convidaram os moradores do 
povoado pra uma reunião lá num lugar mais largo do povoado de 
Jiriba.

Na hora marcada, estavam todos lá, ansiosos pra saber o mo-
tivo daquela reunião. E logo fi caram sabendo: a ideia era de fazer 
daquele lugar uma praça, a primeira de Jiriba, e, nessa praça, fa-
riam uma homenagem aos heróis esquecidos, que defenderam 
aquelas terras!

O povo gostou da ideia, e foram logo dividindo as tarefas pra 
a construção da praça: um grupo fi cou de terraplanar a área, pra 
fi car mais certinho o chão; outro resolveu fazer uns bancos para 
colocar na praça, já que havia muita madeira por ali. Algumas mu-
lheres decidiram fazer um jardim, iguais aos de suas casas, bem 
fl orido e colorido; e uma turma de homens mais fortes retirariam 
um tronco bem grande e alto lá da fl oresta pra colocar no meio 
da praça, e seria esse o monumento em homenagem aos heróis; 
então, outro grupo de mulheres resolveu enfeitar tudo com ban-
deirolas.
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Foi tudo muito rápido. Cada grupo fez o melhor que pode 
para realizar a sua tarefa. E chegou o grande dia da inauguração!

Todo o povoado, vestindo suas melhores roupas, as mulheres 
com seus belos lenços ou cabelos bem trançados, as crianças cor-
rendo, muito animadas, a senhora que fazia a cocadinha já estava 
lá, também tinha outra vendendo milho assado, em outro lado, a 
da paçoca, sem falar que o grupo musical estava animadíssimo. 
Até Dona Badu, que agora já era uma nova mulher, sorridente 
para suas clientes, estava por lá e a ex-forasteira Dora também.

Então, os mais idosos fi zeram a inauguração ofi cial em honra 
aos heróis, que eles nunca tinham cuidado. E antes que o povo 
se liberasse para a festa, Dora, a ex-forasteira, pediu a palavra e 
anunciou a todos que iria partir. Foi um zun geral: ninguém que-
ria mais que ela deixasse o povoado; todos já a sentiam como 
fazendo parte do local. Ficaram tristes, mas era dia de festa, e 
Dora explicou que partiria no dia seguinte, na hora da maré cheia.

E na maré cheia, quase todo o povoado estava lá, cada um 
com um presentinho de lembrança pra ela levar: tinha fl ores, pa-
çoca, cocada, lenços coloridos etc. Dora sentiu-se feliz por ter 
despertado alegria naquela população tão sofrida, mas também 
triste por ter que deixá-los. E lá se foi o barco, e o povo com ace-
nos de mão no ancoradouro, até o barco sumir. Aí, Yá perguntou 
a quem estava ali se despedindo da forasteira.

— Qual seria a profi ssão da forasteira? E por que anotava 
tudo naquele caderninho?

Cada um fi cou dizendo uma profi ssão pra Dora, até que Yá, 
com muita certeza, falou:

— Acho que Dora é uma professora!
Enquanto isso, Dora já longe, em alto mar, olhava pra a si-

lhueta daquele povoado e fi ca pensando: “eu vim aprender, mas 
será que também ensinei?”.
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Lili das tranças douradas
Maria Suely Cunha Martins

Era uma vez uma menina que sempre tinha duas tranças no seu 
cabelo dourado. Ela se chamava Lili e morava com sua vovozinha, 
Naná, do outro lado na fl oresta. A vovozinha tinha dois gatinhos: 
um amarelo, Tom, e o outro rosa, Jerry, e sua neta Lili brincava 
bastante com os gatinhos. Eles gostavam de passear à margem 
do rio, que tinha muitas árvores, com várias frutas deliciosas.

A vovozinha sempre lembrava a Lili que, nas redondezas, 
existia um lobo muito feroz. O lobo gostava de comer crianças 
e animais. A vovozinha dizia a Lili que não fosse para muito longe 
com os gatinhos. Ela sempre saía para passear e brincar com os 
gatinhos na margem do rio, mas voltava logo, pois temia desobe-
decer a vovozinha e encontrar com o lobo feroz.

Certo dia, embaixo de uma árvore cheia de frutos, eles demo-
raram mais que o costume e, no meio da brincadeira, avistaram o 
lobo no alto da colina. Lili fi cou assustada, mas os gatinhos lhe de-
ram uma ideia e lhe falaram que essa árvore possuía frutos cheios 
de espinhos e, quando você tocava no fruto, se queimava. E se o 
lobo fosse à direção deles, era para subir na árvore e fi car pulando 
até que os frutos começassem a cair no lobo feroz. Lili tinha muito 
medo do lobo e, como não dava tempo de chegar à casa da vovozi-
nha, teve que aceitar o plano mirabolante dos gatinhos.

O lobo, do alto da colina, avistou Lili brincando com os ga-
tinhos e, como estava faminto, pensou em jantá-los. E foi cor-
rendo o mais rápido possível até os três, mas Jerry o viu e avisou 
aos outros. Então, eles subiram na árvore depressa e, quando o 
lobo estava embaixo, começaram a pular. Os frutos começaram 
a cair, mas o lobo astutamente desviava e nenhum fruto o tocava. 
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E ele começou a subir a árvore e, cada vez mais, se aproximava de 
Lili. Os três começaram a pular mais forte e, de repente, caiu um 
monte de frutos nas costas do lobo, que começou a urrar de dor, 
e seu pelo começou a pegar fogo.

Nesse momento, o lobo correu para o rio para tentar apagar 
as chamas que estavam nas suas costas. Gemia muito, pois estava 
queimado. Enquanto isso, Lili e os gatinhos desceram da árvore e 
falaram para o lobo:

— Isso é pra você aprender a não devorar e assustar as crian-
ças e animais que brincam na fl oresta.

E foram, em seguida correndo, para a casa da vovozinha. 
Quando chegaram, a vovozinha estava muito preocupada por 
eles terem demorado muito, mas, ao ver que sua netinha e seus 
gatinhos haviam chegado alegres, quis saber o que houve. Então, 
contaram que tinham jogado o fruto com espinhos e que o lobo 
não comeria e assustaria mais ninguém da fl oresta, pois tinha ido 
embora.

 A notícia do ocorrido se espalhou pela fl oresta, e outras 
crianças e animais foram comemorar e agradecer por eles terem 
expulsado o lobo da fl oresta. Foi a maior festa na casa da vovozi-
nha Naná, e todos foram felizes para sempre na fl oresta. 

A competição
Rose Maria Pereira de Souza Bonfi m

Num planeta bem distante, havia uma cidade chamada Carrolân-
dia. Lá, os carros falavam e viviam como os humanos do planeta 
Terra. Assim como os terráqueos, eles, os carros, viviam dispu-
tando coisas: posições sociais, beleza e tudo mais que os huma-
nos fazem.
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Num certo dia, dois carros muito belos, um roxo como uma 
orquídea e um vermelho como uma rosa, entraram em uma dis-
cussão para saber qual dos dois era o mais belo e começaram a 
dizer as suas qualidades.

O roxo, todo pomposo, foi logo dizendo:
— Tenho motor de quatro cilindradas e corro na velocidade 

da luz.
O vermelho, que não queria fi car por menos, disse: 
— Meus pneus são fortes e resistentes a qualquer estrada, e 

o motor é tão silencioso que passo pelos outros sem ser notado. 
A discussão continuou por muito e muito tempo, até que 

apareceu uma grande e sábia Kombi azul da cor do céu e, no auge 
de sua sapiência, disse:

— Vamos resolver essa questão: proponho uma corrida para 
os dois. Vocês deverão percorrer a Estrada dos Lagos Encanta-
dos. Ao chegar em cada lago, vocês encontrarão uma tarefa, que 
deverá ser seguida ao pé da letra. Quem chegar aqui com todas 
as tarefas cumpridas será o vencedor e receberá o título de Me-
lhor Carro de Carrolândia.

Os dois fi caram superouriçados e foram correndo para suas 
casas, fazer a revisão no motor, verifi car os pneus e o estepe, en-
cher o tanque de água e combustível, para que nenhum problema 
atrapalhasse a corrida deles.

O dia amanheceu, e os dois, Roxinho e Vermelhinho, se apre-
sentaram ao Azul na pista de largada e receberam um mapa e as 
orientações para a corrida. Na Estrada Encantada, passaram pelo 
primeiro lago. Ele era verde, da cor das folhas, e lá existia a seguinte 
tarefa: “Pare, olhe para o lado e abrace o primeiro carro que você 
encontrar”. Como Roxinho e Vermelhinho estavam sozinhos na es-
trada, não tiveram outra alternativa, senão abraçarem-se.
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Trataram de correr para chegar na próxima tarefa, e o mapa 
indicou que fossem para o lago azul. A tarefa era: “Mergulhe no 
lago e encontre uma concha bem bonita e entregue a quem es-
tiver bem perto de você” – e, mais uma vez, os dois tiveram que 
presentear um ao outro. 

Saíram do lago, se secaram e correram para o próximo lago. 
Ele era amarelo e subiam bolhas de sabão dele. Quando Roxinho 
e Vermelhinho se aproximaram do lago, uma grande bolha estou-
rou e fi cou escrito no ar a seguinte mensagem: “Diga um elogio 
para o primeiro carro que você encontrar” – e, mais uma vez, só 
estavam presentes Roxinho e Vermelhinho; logo, tiveram que se 
elogiar.

A essa altura, a competição já não existia: os dois não cor-
riam disputando a liderança na estrada; eles estavam correndo 
lado a lado e compartilhando as emoções que sentiam a cada ta-
refa realizada. 

E o último lago que os esperava era o mais belo: vermelho da 
cor de sangue, parecia um grande coração pulsando. Os dois para-
ram e fi caram perplexos com tamanha beleza. De repente, surgiu 
do lago um estonteante carro, com um brilho que ofuscava os faróis 
de Roxinho e Vermelhinho, e, com uma voz suave e meiga, disse:

— A tarefa está cumprida, vocês alcançaram a vitória: o amor 
venceu a competição. E vocês são os mais belos carros de Car-
rolândia.

Conta-se que, até hoje, se você olhar para o céu em noite de 
lua cheia, verá dois carrinhos brincando e correndo lado a lado, 
um roxinho e outro vermelhinho.
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A andorinha
Helena Andrade Pitangueiras

Era uma vez um belo sítio perto da cidade Terra dos Coqueiros, 
cheio de árvores frutíferas, mangueira, cajueiro, bananeira e ou-
tras árvores que davam abrigo a várias aves e protegiam as nas-
centes dos rios, conservando o meio ambiente.

Mas o homem, que tanto precisa do meio ambiente, não 
cuidou bem dele. E, de repente, no lugar das árvores, foram sur-
gindo casas. E as aves foram fi cando sem abrigo e sem alimento.

Porém, algumas aves continuaram nas poucas árvores que 
ainda existiam. E eis que, um dia, uma bela e elegante andorinha 
chamada Lua decidiu que já estava na hora de encontrar seu ver-
dadeiro amor e formar uma linda família. Isso porque uma ando-
rinha só não faz verão.

E numa bela manhã, passeou, voou, voou, cantou entre as 
árvores que conhecia bem, quando apareceu um belo jovem e 
lhe deixou bastante encantada. O belo jovem se chamava Bem-
-Querer.

Eles se apaixonaram e resolveram construir um belo ninho 
para abrigar os seus fi lhotes. Só que havia poucas árvores, e eles 
precisavam de um lugar seguro para seus fi lhos, porque, bem 
pertinho, moravam Dona Coruja e o Senhor Gavião, que eram 
perigosos. Eles podiam atacar os fi lhos quando a mamãe e o papai 
andorinha fossem buscar alimento.

Depois de muito procurar, a mamãe e o papai andorinha 
acharam um lugar ideal para formar sua família: escolheram a de-
pendência da casa da vizinha e construíram ali o seu belo ninho. 

Entrou por uma porta e saiu por outra, quem quiser que 
conte outra.
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Dia de festa
Helena Andrade Pitangueiras

Certo dia, numa cidade da Bahia chamada Rio de Areia, uma linda 
menina chamada Manu, muito inteligente e bastante generosa, 
percebeu que teve uma ideia maravilhosa: compartilhar sua ale-
gria e felicidade com outras crianças.

Manu era de uma família rica, tinha bons livros e lindos brin-
quedos, mas observava com certa tristeza que muitas crianças 
não tinham brinquedos, livros e jogos para se divertir. Eis que 
teve uma bela ideia. Já era dezembro, mês festivo, cheio de co-
memorações em que se celebra a festa da família, da amizade, da 
fraternidade, pois é o aniversário do fi lho de Deus, Jesus.

Então, Manu pensou, pensou, andou de um lado para outro 
e resolveu convidar toda sua família e amigos a colaborarem com 
brinquedos, roupas, livros, gibis e lanches para distribuir com as 
crianças carentes no Natal.

A família de Manu e seus amigos abraçaram a ideia e todos 
contribuíram e ajudaram a planejar, recolher e a organizar a festa. 
Manu, então, solicitou o espaço do Centro Comunitário Três Co-
rações para o dia 22 de dezembro. Com o apoio de sua família e 
amigos, arrumaram o local com um presépio, tendo no centro 
uma imagem do Menino Jesus. 

Imaginem: o salão estava enfeitado com bolas, bonecos de 
gelo e pisca-pisca. Ficou lindo!

Manu vestiu-se de Mamãe Noel, colocou o gorro, símbolo 
do Papai Noel e do Natal, e deu início à festa com música, brinca-
deiras e distribuição dos presentes.

As crianças estavam felizes e Manu, radiante de alegria por 
ver a felicidade no sorriso delas.
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O beijo de formiga
Sandra Maia Amorim

Era uma vez em uma linda fazenda que fi cava cercada de mon-
tanhas, árvores, lagos e, por ali, havia muitos animais que fi ca-
vam livres a correr, como o galo, a galinha, o cachorro, o pato, 
e também morava a pequena Loly. Para ela, a vida era perfeita: 
o céu era muito azul, as fl ores coloridas e os animais eram muito 
fofi nhos e seus amiguinhos.

Essa menina, muito esperta, de franja sobre os olhos, vivia 
muito feliz com a presença da vovó Memere em sua vida, pois a 
vovó gostava muito de escrever histórias na soleira da janela com 
a presença dos primeiros raios do sol. A vovó Memere, além de 
contar histórias, fazia muitas orações para os seus santinhos de 
devoção: São Francisco e Santo Antônio.

Todo dia, Loly, ao acordar, ia ao encontro da vovó para pedir 
um beijo, e a vovó dizia:

— Bom dia, minha netinha, veio buscar o beijo de formiga? — 
Loly sorria e dava a bochecha para a vovó toda feliz!

Certo dia, a netinha, que era muito inteligente e curiosa e 
observava tudo que acontecia na rotina da casa, principalmente 
na vida da vovó, viu a vovó caminhar pela casa e esconder uma 
caixa no fundo da gaveta do armário. Ela fi cou curiosa, mas sabia 
que ali não poderia mexer.

A pequena Loly levava uma vida de criança: amanhecia agra-
decendo por mais um dia para ir para a escola, para brincar com 
os animais e por ter uma linda vovó. E, assim, saía correndo e 
gritando:

— Vovó, vovó! Quero meu beijooooo de formigaaaa!!! 
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Enquanto a vovó Memere se punha a escrever na janela da 
casa da fazenda, que dava para uma linda montanha, a pequena 
Loly subia em um banquinho e fi cava ao lado da vovó, admirando 
o silêncio e os olhos da vovó, que brincavam com a caneta que 
ia deslizando no papel. Dali, surgiam muitas letras e palavras que 
Loly ainda não entendia.

Em um certo dia, ao retornar da escola, Loly não viu a vovó 
esperando-a na janela. Entrou correndo para o quarto e lá encon-
trou seus pais preocupados, pois a vovó estava adoentada. Loly 
fi cou muito triste e pôs-se a chorar, mas logo, logo ouviu a voz da 
vovó, um pouco rouca e fraquinha:

— Minha querida netinha, a sua vovó vai fi car bem! 
Sendo assim, Loly se acalmou e acariciou os lindos cabelos 

branquinhos da vovó, que ela dizia que eram como algodão doce 
e que brilhavam como a luz do luar! 

Para a netinha sorrir, a vovó Memere disse: 
— Dá a bochecha para você ganhar o beijo de formiga, pois, 

como já te disse, beijo de vovó tem gosto de formiga! 
Assim, as duas sorriram entre os beijinhos.
Nessa noite, Loly pediu aos pais para dormir com a vovó, pois 

ela iria contar a história de São Francisco, que protegia os animais 
da fazenda.

No término da história, a pequena menina já estava embalada 
em seu sono e, durante a noite, se revirava muito de um lado para 
o outro da cama, até que, ao amanhecer, com o cantar do galo, 
a netinha acordou a vovó chorando, pois teve um pesadelo e fez 
xixi na cama.

Ao trocar de roupa, veio correndo contar para a vovó o pe-
sadelo e começou ainda com a voz trêmula: 

— Vovó, no sonho, aparecia uma bruxa que se transformava 
em vários bichos assustadores. Ela tinha olhos grandes que bri-
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lhavam como bolas de fogo, voava por todos os cantos da casa 
e, quanto mais ela voava, mais a casa tremia e minha cama balan-
çava. Ela puxava minha coberta e cantava assim: “eu sou a dona 
mortalha com olhos da aurora, que veio pegar a vovó bondosa, 
rá, rá, rá, rá...”.

A vovó Memere sorriu com o cantinho da boca e disse:
— É só um sonho. Venha para cá, minha netinha, vamos con-

versar com o seu anjinho da guarda, e me dá essa bochecha para 
eu te dar o meu beijo de formiga! 

Assim, a menina Loly se acalmou e sorriu.
Para deixar Loly mais feliz e para ela começar o dia alegre 

como sempre, a vovó disse: 
— Minha netinha, vá até a gaveta da vovó e, no fundo, pegue 

uma caixa com a tampa vermelha de bolinhas pretas e traga para 
mim. Loly foi em um pé e voltou no outro e entregou a caixa nas 
mãos trêmulas da vovó.

A menina Loly esticou o pescoço e os olhos se arregalaram, 
pois iria descobrir o segredo da vovó. Foi quando a vovó abriu a 
caixa e várias histórias saíram voando e, junto com elas, uma fada 
que ganhou quando criança.

A vovó sabia que estava cada dia mais fraquinha, mas não 
deixava se abater, pois era muito devota de São Francisco. Sem-
pre dizia brincando para Loly que iria brincar com ele e os animai-
zinhos nas nuvens de algodão que fi cavam no céu.

Sim, mas e a caixa? Vovó Memere entregou a caixa à netinha 
e disse carinhosamente: 

— Meu anjo de candura, estas histórias serão lidas por você 
quando crescer e esta fadinha vai fi car ao lado de sua cama, te 
protegendo todas as noites dos maus sonhos. Mas tem que man-
ter a caixa sempre fechada! 
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Loly deu pulos de alegria e, com um sorriso iluminado como 
os raios do sol, acarinhou a vovó e pediu o beijo de formiga, sem-
pre sorrindo, como de costume.

Depois de algum tempo, a vovó Memere foi brincar nas nu-
vens, e a pequena Loly cresceu com a magia das histórias da vovó, 
que se escondia dentro da caixa. Quando queria lembrar da vovó 
Memere, corria para a janela e, no contato com os raios do sol, 
sentia a quentura dos beijos da vovó com gosto de formiga.

Assim, Loly e a fadinha mágica viveram muitas histórias en-
cantadas! Mas isso é o segredo de uma outra história... 

Brasão
Sandra Bahia Modesto

Era uma vez um dragão bem diferente de todos os outros. Brasão 
não sabia cuspir fogo, não era destemido e nem vencia nenhuma 
batalha, pois tinha medo de participar de tudo e de ferir pessoas. 
Ele tentou muitos aprendizados, todos sem sucesso. Seus pais 
não sabiam mais o que fazer.

Muito triste com toda essa sua condição, o jovem dragão 
resolveu procurar ajuda. Próximo de onde morava, Brasão des-
cobriu uma escola de animais. Sabia que não era especifi ca para 
treinar dragões, mas decidiu ir lá. Quem sabe eles o ajudariam? 
– pensou o dragão. Mas, antes de partir, deixou uma carta para 
seus pais explicando tudo e que eles ainda iam se orgulhar dele.

E assim, no outro dia, levantou bem cedinho e foi caminhando 
até o local. Qual foi o seu espanto quando uma linda jovem o 
atendeu. Era Vivi, responsável por fazer as entrevistas e admis-
são dos alunos e também acompanhá-los nos aprendizados. Ela 
perguntou ao dragão em que poderia ajudá-lo. Ele prontamente 
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contou sua história. Como a escola não treinava esses animais, 
ela explicou que não poderia atendê-lo. Diante da negativa, Bra-
são fi cou desesperado. Via naquela escola a chance de despertar 
seus poderes de dragão.

Vivi disse:
— Calma, não posso treiná-lo aqui nessa escola, mas vejo que 

o seu problema não é difícil de resolver. O que você precisa é ser 
provocado, quer para se defender ou defender alguém, e assim 
despertará o potencial que todo dragão tem. O seu está apenas 
adormecido.

Então, continuou dizendo que, distante dali, existia o reino 
das batalhas e que um amigo, o Escudeiro Azul, estava precisando 
vencer uma batalha e não sabia como. O inimigo era o Cavaleiro 
da Espada Preta, que estava destruindo todo o reino com sua ga-
nância de dominar toda cidade e escravizar as pessoas.

Dito isso, ela propôs: 
— Vamos até lá e ele nos explicará tudo. 
E assim, confi ante que poderia solucionar seu problema, 

aceitou viajar. Muito rapidamente, Vivi subiu nas costas do dra-
gão e partiram para a jornada. A estrada era longa. Por um tem-
po, tudo era calmaria, até passarem por uma região habitada por 
nômades, homens cobertos de peles de animais. Eles acertaram 
Brasão com uma fl echa, que era um sonífero, fi cando mais fácil 
de prendê-lo e, assim, capturarem Vivi. Os gritos da jovem fi ze-
ram Brasão acordar e, todo amarrado, avistava a jovem dominada 
pelos homens sendo preparada para ser oferecida para o Deus 
deles. Ficou apavorado e foi tomado por uma força incrível, que 
não acreditava que tinha, e, como era bem grande, conseguiu se 
soltar e começar a cuspir fogo pela boca. Eram labaredas imensas 
que iam destruindo todos os homens, até chegar à jovem que 
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gritava desesperada por ajuda. E assim, depois de muita força e 
fogo, conseguiram se salvar daquela tremenda emboscada. 

Mais que depressa, o dragão, ainda espantado com aquela 
situação, percebeu que era o herói da jovem e de sua vida. Então, 
saiu rapidamente daquele local. Vivi, ainda muito apavorada, cho-
rava e sorria ao mesmo tempo, agradecendo por tudo que tinha 
lhe acontecido e radiante por ver o sonho de Brasão realizado.

Agora, seguro de si, partiram para ajudar o amigo de Vivi. 
Resolveram seguir por um caminho que acreditavam ser mais 
resguardado. Logo que chegaram ao local, Vivi apresentou Bra-
são ao Cavaleiro e começaram a contar tudo que tinha ocorrido, 
ao mesmo tempo em que foi crescendo a felicidade do Escudeiro 
Azul, pois já achava que seu plano iria dar certo. Animado com 
tudo que ouviu, ele passou a relatar toda a situação do seu reino. 
Como ele era o chefe do esquadrão, precisava derrotar o seu 
adversário, que tinha uma armadura sensível ao fogo e só as la-
baredas de um dragão poderia destruí-lo. Atingindo a proteção 
do inimigo, facilmente conseguiria atingir o seu corpo e destruir 
toda força que vinha da sua armadura. Assim, a paz daquela re-
gião poderia voltar, pois o reino das batalhas não fora criado para 
a destruição do seu próprio povo. 

Não haveria mais dúvidas: dali para frente, foram só vitórias 
conseguidas pelo dragão, pois a batalha com o Cavaleiro inimigo 
aconteceu de forma brilhante. As labaredas lançadas pela boca 
de Brasão derreteram a armadura do inimigo, que se viu sem a 
sua proteção. E então, foi fácil sua captura e de todos os seus 
companheiros. Como castigo e exemplo para todos os habitan-
tes do reino, o Cavaleiro foi designado para cuidar dos cavalos 
das batalhas, sem que pudesse mais montar em nenhum deles. 
O festejo foi grande. A gratidão de todos ao dragão e à jovem 
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Vivi emocionaram os dois amigos. A felicidade de Brasão conta-
giava a todos. 

O retorno ao seu lar, na companhia de Vivi, foi de muita ale-
gria. Eles relembravam na viagem cada momento. Ela pedia a ele 
para contar detalhadamente como tudo aconteceu. E ele, como 
se vivesse novamente aqueles instantes, ia falando, passo a passo, 
as suas atitudes e emoções. E assim chegaram à casa dos pais de 
Brasão. Que felicidade ao verem o fi lho chegando, pois achavam 
que Brasão não iria retornar mais.

Foi pura emoção esse encontro de Brasão com toda sua 
família. Ele apresentou Vivi como sua amiga, contando que ela 
tinha sido a pessoa que o ajudou a vencer seus medos e a se reco-
nhecer como um verdadeiro dragão. Sentaram todos para ouvir 
atentamente a grande jornada de Brasão. Todos comemoraram 
por muitos e muitos dias e se empenharam para fazer crescer a 
escola de bichos, que agora também treinava dragões. E assim 
viveram felizes para sempre.

O poder da amizade
Maria Terezinha Passos de J. Noblet

Era uma vez uma fl oresta que tinha árvores imensas: eram os 
baobás. Em uma dessas árvores, na copa, morava Dona Águia, 
a que tudo sabia, que tudo via. Ela era a guardiã do lugar. No 
tronco, morava um duende chamado Dedê e sua amiga Cabra.

Dedê gostava de acordar bem cedo, quando a fl oresta ainda 
se encontrava escura. Ele chamava a cabra e juntos iam para um 
monte bem alto. Lá fi cavam esperando o sol nascer. Quando a 
fl oresta ia fi cando clara, Dedê fi cava feliz! Dava bom dia às ár-
vores, aos pássaros, às plantas. Mas as plantas rasteiras fi cavam 
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quietinhas, nem respondiam; se pudessem, se escondiam, pois a 
Cabra comia folhas verdinhas e azedinhas como elas.

Quando Dedê voltava pra casa, pegava frutas e as dividia 
para o amigo Urso e a Cabra. O Urso morava em uma árvore 
vizinha e não gostava de conversar com ninguém. Chegava o ou-
tono, o inverno, a primavera, o verão, e ele só dormia e saía de 
vez em quando para colher frutos; depois, voltava para sua toca, 
bem junto da árvore. 

Em um certo dia, a Dona Águia chegou agoniada, apressada, 
veio voando e gritou. 

— Dedê, urgentemente, vá em direção ao norte, impeça que 
dois animais domésticos penetrem na floresta. Eles irão criar 
confusão, não podem ficar aqui não. 

— Dona Águia, chame o Urso. Tenho algumas coisas a fazer.
— O Urso é muito preguiçoso, tem que ser você.
O Duende Dedê tinha poderes. Sumia e aparecia, sumia e 

aparecia onde quer que ele quisesse. E foi desse jeito que ele 
apareceu defronte aos dois animais. Lá, percebeu que o cão ros-
nava bem baixinho, que tinha orelhas caídas e rosto deitado no 
chão. Quando Dedê olhou para a face do cão, percebeu que ele 
só tinha um olho. Isso o deixou curioso; então, depois de se apre-
sentar, perguntou:

— O que houve com o seu olho, cachorro?
— Eu estava correndo, não vi a ponta de um ferro e me feri. 

Depois desse dia, meu dono me expulsou de casa. Isso é o que 
mais dói: a saudade.

A gatinha percebeu que podia desabafar e foi logo choro-
miando baixinho:

— Miau, miau, me abandonaram. Estou muito triste.
Duende Dedê não gostava de ver ninguém triste. Ele pen-

sou... Iria desobedecer. A Dona Águia iria entender, o coração 
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dele pedia que acolhesse os dois animais... Pensou e encontrou 
uma solução. 

— Lá onde moro, tem uma árvore imensa. Vocês podem mo-
rar nela. Terão o Urso como vizinho. Ele não gosta de conversar, 
ser amigo... Mas não incomoda. Vamos?

E assim foram andando. A chuva liberou suas gotinhas cris-
talinas para brincarem. O Duende Dedê adorava brincar com as 
gotas de chuva. Ele conseguia encher suas mãos de água. Ficava 
olhando as gotículas se mexendo, procurando passar entre os de-
dos de sua mão, querendo cair na terra. A Dona Chuva percebeu 
que era melhor chover em outro lugar, pois as pessoas estavam 
tristes. Ela gostava de brincar, de pessoas que dançavam com seu 
som caindo nas folhas. Gostava quando tomavam banho de chuva 
e suspendiam o rosto para receber chuva com o sentimento de 
gratidão, mas aqueles animais não faziam nada daquilo, então 
Dona Chuva voltou para a nuvem. O vento soprou fortemente e 
a chuva partiu, foi desaguar em outro lugar.

O sol chegou, aqueceu a fl oresta, secou o pelo dos animais. 
A gatinha estava limpinha e seu pelo estava bem branquinho.

A essa altura, eles já estavam no local em que Duende Dedê 
morava. Ele mostrou o tronco em que eles iam morar. O cachorro 
foi entrando, pensando em se acomodar. A gata, muito curiosa, 
foi dar uma olhada em volta do seu novo lar. Foi quando uma 
fi lhote de onça sorrateiramente tentou pular em cima da gata. 
A gata se esquivou e a onça grudou no rabo da gatinha, que pedia 
socorro!

O cachorro veio rápido, tentava abrir a boca do animal fa-
minto, o Duende Dedê gritava por socorro e a cabritinha puxava 
o rabo da onça. Dona Águia chegou, mas tremia sem se controlar 
e replicava: 
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— Tá vendo, Dedê? Eles não podem morar aqui. O que va-
mos fazer?

De repente, o Urso saiu de seu tronco e, com muita força, 
deu um coque bem forte na cabeça da onça. No mesmo instante, 
a danada soltou o rabo da gata. O Urso olhou nos olhos da faminta 
e berrou bem alto. A onça saiu em disparada, entrou na mata e 
ninguém teve notícia do seu paradeiro.

Os animais domésticos fi caram felizes com a ajuda do Urso. 
Fizeram um grande círculo, todos sentados no chão, e ouviam as 
histórias que o Urso gostava de contar. Ele contou que fugiu de 
sua aldeia por causa dos caçadores e que sentia saudades de sua 
família, por isso preferia se isolar.

A alegria da gata era tanta que o Urso resolveu ser o guar-
dião daquele lugar. Dona Águia, confi ante, vendo que juntos 
eram fortes, saía voando para manter a tranquilidade do lugar. 
E do alto, gritava:

— E aí, Urso, está preparado para ser meu ajudante?
— Sim, Dona Águia, posso ajudar.
O sol estava se despedindo... Dedê falou da importância de 

irem para suas casas e dormirem cedo. Antes de sair, a gata agra-
deceu a ajuda de todos. O Urso, sorrindo, disse que estava feliz! 
Era a primeira vez que sentia muito carinho, sentia que ganhara 
uma nova família. E, assim, cada porta se fechou e, dentro de 
cada tronco de árvore, eles estavam tranquilos e felizes.

O rei e o elefante
Rosemeire Alves da Silva

Era uma vez um rei muito rico que morava em uma cidade muito 
distante. Esse rei tinha ganhando de presente de seus pais um 
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lindo elefante de estimação. Esse elefante era tudo para esse rei, 
mais que um amigo.

O elefante tinha o corpo todo forrado por um tapete de pé-
rolas; trazia no pescoço uma corrente de puro diamante e, na sua 
tromba, várias pedras de brilhantes. Todos os dias, ao amanhecer, 
o rei desfi lava sentado no lombo do amigo de estimação pela ci-
dade, os vizinhos saíam de suas casas para ver tamanha beleza e 
boniteza, mas ninguém podia tocar o animal, só olhar mesmo e 
de longe.

Certo dia, esse rei recebeu uma carta de seu pai, dizendo 
que sua mãe estava muito doente e precisava muito da presença 
de seu tão querido fi lho. E lá se foi o rei em sua viagem, mas, 
antes, guardou seu querido e estimável amigo elefante em uma 
linda caixa coberta de diamantes e partiu. 

Só que ele esqueceu de fazer o mais importante: trancar seu 
animal a setes chaves.

A caixa fi cou aberta e o elefante, que não era besta nem 
nada, saiu para seu passeio matinal.

 E lá se vai o elefante a passear sozinho, sem saber ao certo 
onde iria parar. Andou, andou e andou... Até que se deparou com 
um homem que viu tanto ouro nesse animal que rapidamente lhe 
ofereceu abrigo. E levou o elefante para o circo da cidade e o 
vendeu.

O rei chegou de viagem e foi procurar seu amigo animal 
de estimação. Quando chegou na caixa, percebeu que a deixou 
aberta, se desesperou à procura de seu bem mais precioso e 
pôs-se a procurar, a chorar. Nesse momento de desespero, pas-
sou um velho vizinho e disse: 

— O que aconteceu, seu rei, para você estar tão abalado?
— O meu animal de estimação sumiu, desapareceu. 
Então, o vizinho falou: 
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— Eu o vi no circo da cidade. 
— O quê?! Meu elefante está no circo? Meu Deus, não pode! 
E correu em direção ao circo.
Chegando lá, foi em direção ao dono do circo e, com muitas 

surpresas, o que viu?
O elefante todo arrumando, desfi lando como sempre, feliz 

por estar naquele lugar, alegrando as crianças com sua beleza, 
jogando sua tromba, fazendo malabarismo para o público e nem 
aí para o seu dono, o rei, que, além de perder seu grande amigo, 
perdeu também sua riqueza.

A corrente do bem
Miriam Almeida Santos Vilasboas

Era uma vez uma família de três irmãos que viviam felizes em um 
pequeno sítio e passavam o dia a cuidar daquele pedacinho de 
terra cheio de árvores frutíferas, horta e animais.

Pela manhã bem cedo, assim que o galo cantava, começavam 
a cuidar das plantações e dos animais para que, quando chegasse 
o dia de feira, eles pudessem vender aquilo que o sítio produzia. 
A qualidade das frutas, verduras e legumes era elogiada por to-
dos que compravam.

Tudo estava indo muito bem até chegar o período de verão, 
em que a chuva foi embora e a seca se prolongou por muito tempo. 
Todos os três irmãos fi caram preocupados, pois perceberam que 
essa estação estava diferente e estava demorando de passar. 

O irmão mais velho falou: 
— Se não chover logo, vamos ter prejuízo. Logo as plantas e 

animais fi carão com fome, sede e morrerão. O que vamos fazer? 
Será que teremos que vender o sítio? 
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O irmão do meio pensou um pouco e logo lembrou:
— Já sei de algo que pode nos ajudar! Ouvi uma conversa na 

feira que, nas redondezas, tem um homem sábio que consegue 
achar uma solução para todos os problemas.

— Vamos procurar por ele? — gritaram todos juntos.
Assim, iniciaram a busca, andando por toda a cidade, procu-

rando alguém que pudesse falar onde encontrar o homem sábio. 
Passaram por todas as lojas e ninguém sabia de nada; foram na 
praça, perguntando para as pessoas que passavam por ali, e nada; 
andaram pela feira, perguntaram e ninguém sabia. O sol já estava 
se pondo e eles não conseguiram nenhuma informação, até que 
se lembraram de ir à igreja para falar com o senhor bem velhinho 
que costumava tocar o sino para anunciar o início das missas, pois 
ele conhecia muitas pessoas. Quando perguntaram, o velhinho 
falou que eles teriam que atravessar toda a fl oresta para encon-
trar uma pequena cabana cercada de pés de eucalipto – era ali 
que morava o homem que eles procuravam.

Logo cedo, eles iniciaram a viagem. Pegaram o pouco de ali-
mento e água que tinham e adentraram pela fl oresta. Foram dois 
dias e duas noites para chegar ao local que o velhinho da igreja 
ensinou. Assim que avistaram a cabana, viram o homem sentado 
na varanda. Perguntaram: 

— O senhor é o homem sábio que tem soluções pra todos os 
problemas? 

O homem apenas balançou a cabeça afi rmando. Um dos ir-
mãos continuou falando, com os olhos cheios de lágrimas: 

— Precisamos muito de sua ajuda. Com a falta da chuva, as 
nossas plantações, árvores e animais estão morrendo. Como 
achar uma solução para esse terrível problema? 

O homem sábio, penalizado como o desespero dos três ir-
mãos, falou: 
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— Vou lhe oferecer essa pequena caixa e, dentro dela, tem 
três sementes que terão que ser plantadas na parte mais alta do 
seu sítio. Depois de alguns dias, vocês terão a solução dos seus 
problemas. Mas vocês precisam lembrar que a bondade precisa 
virar corrente e a todos alcançar. 

A família agradeceu, pegou a caixinha e seguiu o caminho 
de volta para casa, viajando novamente por dois dias e duas noi-
tes. Quando chegaram, procuraram o local mais alto do sítio e 
plantaram as sementes. No dia seguinte, como mágica, no local, 
tinha surgido uma nascente com água brotando do chão e for-
mando um pequeno riacho. Com essa água, as plantas e animais 
não iriam morrer de sede. 

Os três irmãos fi caram felizes e muito agradecidos com a 
ajuda do homem sábio, mas esqueceram das últimas palavras que 
ele havia dito: “a bondade precisa virar corrente e a todos alcançar”.

Em uma certa noite, o irmão mais velho sonhou com o ho-
mem sábio repetindo a frase três vezes: “a bondade precisa virar 
corrente e a todos alcançar”. Quando acordou, contou para os 
irmãos sobre o sonho e logo entenderam: assim como foram aju-
dados, eles também precisavam ajudar outras pessoas que esta-
vam sofrendo com a falta de água. 

Desse dia em diante, eles passaram a distribuir para todas 
as pessoas a água que brotava do seu sítio e, quanto mais eles 
dividiam, mais água surgia. Esse era o milagre da partilha e o ver-
dadeiro signifi cado da frase: “a bondade precisa virar corrente e 
a todos alcançar”.
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As três marias
Ana Maria Teixeira de Jesus

Era uma vez três meninas que se chamavam Maria. Elas moravam 
numa pequena cidade, bem longe das grandes cidades que conhe-
cemos, lá para as bandas de Coração de Maria. Por lá, não tinha 
muito o que fazer para se divertir e, para elas, restava mesmo era 
usar a imaginação para inventar as brincadeiras que as agradassem. 

Brincar de comidinha e casinha não era o que elas mais gos-
tavam. Elas gostavam mesmo era de andar de cavalo, subir em 
árvores, nadar no riacho, jogar bolas de gude, futebol e correr 
soltas e livres pelos campos e pastagens. As outras crianças não 
achavam muito normal esse comportamento das Marias; afi nal, 
na cabecinha delas, isso não era coisa de menina. Mas as Marias 
não se importavam com isso. Elas queriam mesmo era fazer o 
que as deixasse felizes e satisfeitas. E assim faziam em todo canto 
que iam. Na rua, em casa ou na escola... Principalmente na escola, 
elas brincavam de carrinho, bloquinhos, podiam ser aventureiras 
e desbravadoras do mundo. Ainda mais depois que a professora 
contou a história das três mulheres que moravam num lugar bem 
distante, nos Estados Unidos, e que mandavam foguetes para o 
espaço. 

Essas três amigas enfrentaram grandes desafi os para con-
quistar os seus sonhos. Essa história enchia as três Marias de fe-
licidade e confi ança. Tanto que elas viviam dizendo que um dia 
seriam como elas, pois já eram três e só faltava uma grande in-
venção. As pessoas riam delas.

Um belo dia, apareceu na cidadezinha um carro diferente 
dos que existiam por ali. Ele era dourado, mais dourado que o 
ouro mais puro, e brilhava como o sol. Era muito rápido, veloz 
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como o vento. A cidade parou para ver aquela novidade, mas a 
atração maior foi quem desceu dele: era uma fi gura bem estra-
nha, diferente de tudo o que já tinham visto. Usava uma roupa 
pesada e andava bem lento, como se carregasse um peso enorme 
nas costas. As crianças, muito curiosas, o seguiram em direção 
à escola, querendo descobrir quem era e o que queria ali. Já as 
Marias não estavam muito incomodadas, pois já sabiam que ele 
era um astronauta e podia lhes contas mil aventuras, daquelas 
que só existiam dentro de suas cabecinhas quando imaginavam 
ser viajantes do espaço e conquistadoras do universo. 

Dentro da escola, o visitante começou a falar: 
— Sou o Senhor Bastos, um astronauta do país, e estou à pro-

cura de sonhos.
Todos se entreolharam sem entender direito o que ele que-

ria. Isso mesmo: sonhos! Ele voltou a falar que trabalhava em um 
centro espacial e que partiria em breve numa missão ao espaço 
com uma cápsula recheada de sonhos para o futuro. E o sonho 
mais criativo seria vencedor de uma viagem inesquecível.

Ah! A animação foi geral! Menos entre as três Marias. Porque 
elas imaginaram que, se uma só ganhasse, elas não viveriam mais 
essa aventura juntas. Então, foram falar ao Senhor Bastos e ele 
permitiu que fi zessem juntas. E assim fi zeram. Criaram um poema 
muito divertido e entregaram a ele.

Eis o poema:

“O que quero ser quando crescer?
Quando crescer, quero ser um vendedor de picolé
para, no verão, refrescar meu coração!
Quando crescer, quero ser como a minha avó, 
para fazer muito pão de ló e nunca fi car só!
Quando crescer, quero ser como a minha pró, 
para mostrar que o mundo pode ser bem melhor!
Quando crescer, quero ser um astronauta, 
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para ir ao espaço catar estrelas e enfeitar o teto do meu 
quarto.
Quando crescer, não sabemos muito bem o que vamos ver,
mas crianças é o que nunca queremos deixar de ser”.

Os dias passaram e fi nalmente saiu o resultado, e para a sur-
presa das meninas, elas foram as vencedoras. E o prêmio... Ah, o 
prêmio! Essa foi a melhor parte. Elas ganharam uma viagem ao 
centro espacial, onde trabalhava o Senhor Bastos. 

Ao chegarem lá, se viram tomadas de encantamento com 
tanta luz, brilho e beleza. Eram estrelas por todos os lados, pla-
netas e asteroides. Elas fl utuaram sem gravidade, pisaram na Lua, 
pegaram carona na cauda do cometa, fi zeram vários pedidos às 
estrelas cadentes, cataram estrelas sem fi m... As Marias viveram 
mais uma de suas aventuras, juntinhas, felizes e radiantes, iguai-
zinhas às três Marias, aquelas três estrelinhas que vemos à noite 
no céu, transbordando brilho e felicidade, uma do lado da outra.

O sonho de Anita
Marisângela da Silva Ribeiro

Num pequeno povoado do interior da Bahia, morava um casal e 
suas cinco fi lhas. A família era muito pobre. O pai e a mãe sempre 
acordavam ao raiar do sol, ela ia trabalhar e o pai fi cava cuidando 
da casa e das crianças.

A maior preocupação dos pais era com a educação das cinco 
fi lhas. Maria, Daniele, Natali, Lívia e Anita. As quatro meninas 
adoravam estudar, mas Anita não suportava. Ela tinha um sonho 
de fi car famosa e rica jogando futebol.
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Um belo dia, seu pai chamou todas as suas irmãs para irem à 
escola, inclusive Anita, mas ela virou para o outro lado da cama e 
disse, como sempre:

— Espera aí, pai, me deixa dormir mais um pouco, ainda está 
cedo.

Mas o pai disse: 
— Levante-se, pois você tem que tomar banho, escovar os 

dentes e arrumar sua mochila para ir à escola.
E Anita continuou:
— Espera aí, pai, está cedo, daqui a pouquinho eu levanto e 

faço tudo rapidinho.
Em seguida, disse ao pai:
— Um dia, vou ser jogadora de futebol famosa e rica e não 

precisarei mais ir à escola.
O pai, ouvindo aquilo, disse a Anita:
— Menina, pare de sonhar! Você pode ser o que quiser 

quando crescer, mas precisa estudar, conhecer as letras e os nú-
meros e, assim, cuidar de sua riqueza e não ser enganada.

Então, Anita repetiu bem baixinho.
— Você vai ver, pai, vou ser jogadora de futebol famosa e 

rica.
E pensou: “Ora essa! Para jogar futebol, só preciso das minhas 

pernas! Para que vou eu importar em aprender os números e as 
letras?”.

E continuou virada para o outro lado e cobriu-se dos pés à 
cabeça.

E assim, o pai foi cuidar da lida, pois tinha muitas coisas para 
fazer, e a menina continuava dormindo.

Logo em seguida, ela saiu para ir à escola. Quando chegou à 
metade do caminho, encontrou uns amigos e umas amigas, que 
a chamaram para jogar bola. E, assim, o tempo foi passando... 
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Então, Anita lembrou-se de que tinha que voltar para casa, pois 
já estava chegando a hora de bater o sino da escola e todos(as) 
voltarem para casa.

Então, ela foi andando, andando... E, de repente, encontrou 
uma menina, que lhe disse:

— Está vendo aquele navio velho ali adiante? Ali mora um 
senhor que está à procura de crianças que queiram aprender a 
jogar futebol.

Anita, então, arregalou os olhos e não pensou duas vezes: 
saiu correndo em direção ao navio velho. Chegando lá, a por-
ta estava trancada; então, ela empurrou, empurrou e... Crás! 
A porta se abriu, mas lá dentro estava tão escuro que Anita não 
podia ver nada. De repente, uma luz se acendeu e duas fi guras 
horríveis apareceram.

O primeiro usava um chapéu de pirata, barbas imensas e 
um tapa olho; sua mão esquerda era amputada e, no lugar, dela 
havia um gancho. O segundo tinha o corpo coberto de ossos, 
sem nenhuma pele. A única coisa que cobria os ossos era um cha-
péu e um capuz.

Chegaram perto de Anita, que estava tão estarrecida com 
aquelas fi guras que mal conseguia sair do lugar, e disseram juntos:

— Quem é você? O que faz no meu navio? Alguém já não te 
disse que não se entra na casa dos outros sem a permissão dos 
donos?

E Anita continuou parada, tremendo tanto que mal conse-
guia falar direito. Respondeu:

— Meu, meu no...me é... É A...ni...ta, Sim... Sim, ma...mãe e... 
E... E pa...pai.

E as criaturas estranhas continuaram perguntando ao mesmo 
tempo:

— Essa não é hora de crianças estarem na escola?
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E Anita respondeu novamente, gaguejando:
— É... É, sim... Sim.
E novamente as criaturas perguntaram:
— E por que você não está na escola?
E Anita respondeu: 
— Porque estou à procura de um senhor que ensina crianças 

a jogar futebol e me disseram que ele morava aqui. Como quero 
aprender jogar futebol para fi car rica e famosa, resolvi entrar e 
procurá-lo.

Então, responderam ao mesmo tempo:
— Você veio ao lugar certo, pois estamos à procura de crian-

ças que cabulam a aula, desobedecem aos pais, não respeitam 
os(as) professores(as), não prestam atenção nas aulas e vivem 
sonhando em serem ricas e famosas sem estudar para colocar no 
baú e jogar no fundo do mar para virar comida de tubarão.

Anita arregalou os olhos e disse:
— Não! Não, por favor, não me coloque neste baú, nem me 

jogue no fundo do mar para virar comida de tubarão!
Então, as criaturas começaram a se aproximar cada vez mais 

de Anita e estenderam as mãos e o gancho para pegá-la. Anita 
começou a correr e, quanto mais corria, via as criaturas atrás dela 
e, então, ela corria cada vez mais rápido. De repente, ela parou 
e percebeu onde se encontrava. Qual não foi sua surpresa ao 
perceber que estava em frente a sua escola e seus(suas) colegas 
saíam de lá felizes, porque tinham aprendido um monte de coisas 
novas e, ao ver Anita, perguntaram ao mesmo tempo:

— Anita, por que você não veio à escola? Sentimos tanto a 
sua falta!

Anita fi cou muito contente em ver a escola e perceber que 
seus colegas sentiam sua falta, mas, ao olhar novamente para 
trás, imaginou que aquelas criaturas continuavam atrás dela por 
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ela não ter ido à escola e continuou a correr. De repente, ela ou-
viu a voz de seu pai, gritando-a:

— Anita, acorda, menina, você está atrasada para ir à escola, 
vamos! Levante-se!

E qual foi a surpresa de Anita ao perceber que aquilo não 
tinha passado de um sonho. Levantou-se correndo, arrumou-se 
com tanta felicidade e, logo depois, abraçou o pai e disse:

— Pai, eu te amo! Prometo nunca mais faltar a aula.
E daquele dia em diante, Anita nunca mais cabulou a aula. Era 

a primeira a chegar na classe, prestava sempre atenção em tudo 
o que a professora falava, mas nunca desistiu do sonho de ser 
uma jogadora de futebol.

A Praça Game of Thrones
Tailson Lima Bonfi m

Em um lugar bem distante, cercado por vários mistérios e tra-
dições, conta-se que cinco crianças – Brenda, Eduardo, Cesar, 
Suzana e Ana – fi caram presas a um encanto que jamais fora re-
vertido.

O ano era 1998, a cidade era Água Azul do Norte, localizada 
em Belém do Pará, um lugar rico em cores, cheiros e sabores 
que podem ser percebidos em cada esquina, seja nas comidas, 
nas pessoas ou mesmo nas paisagens. Um local desses parece ser 
perfeito, um verdadeiro paraíso. Porém, algo de estranho acon-
tecia com aqueles que ousavam ultrapassar os limites da Praça 
Game of Thrones: dizem que quem entra nessa bela praça jamais 
consegue sair de lá.

Na manhã do dia 12 de julho de 1998, a cidade amanheceu 
em festa. Era uma dia muito importante para aquela comunidade, 
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o aniversário de Água Azul do Norte. Nesse dia, é de costume os 
moradores da cidade se reunirem para ornamentar as ruas, fazer 
comidas típicas e festejar a data com muita alegria.

Porém, nesse dia, as crianças Brenda, Eduardo, Cesar, 
Suzana e Ana brincavam, como de costume, enquanto seus pais 
trabalhavam duro para a festa de logo mais, à noite. Quando, de 
repente, Brenda interrompe a brincadeira e diz:

Brenda: Meninos, tenho uma ideia!
Ana: Lá vem ela com suas grandes e fantásticas ideias.
Eduardo: Ana, deixa Brenda falar!
Brenda: Então, gente, hoje estamos comemorando o aniver-

sário de nossa cidade, e todo ano é a mesma coisa. Então, pensei 
em fazermos algo diferente.

Cesar: O quê? O quê? Fala logo, Brendinha. 
Brenda: Que tal conhecermos a Praça Game of Thrones de 

perto?
Todos: Ahnnnnnn?
Suzana: Eu quero, vamos...
Ana: Tá louca, Suzana, não podemos.
Eduardo: Dizem que nessa praça acontecem coisas terríveis.
Brenda: Gente, isso são lendas, contos, histórias pra boi dormir.
Cesar: Pensando bem, ninguém nunca foi lá para saber. Eu 

topo!
Suzana: Já topei!
Eduardo: Hum! Vamos lá, então.
Brenda: Ana, e você?
Ana: Gente, se formos até lá, estaremos desobedecendo 

nossos pais, e vocês sabem o que acontece com quem desobe-
dece, né?

Brenda: Vira lobisomem...
Todos: [sonora gargalhada].
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Eduardo: Ana, isso é mais uma lenda.
Suzana: Só vamos até a praça e mais nada.
Ana: Ai, ai, ai... Tá bom, vamos nessa.
Na hora da festa...
Enquanto todos estavam curtindo a festa, as crianças se reu-

niram e foram juntas rumo à praça. Saíram sem ninguém perceber 
e correram rapidamente até a tão misteriosa praça. Chegando lá:

Ana: Nossa! Isso aqui é muito lindo, é realmente encantador, 
sempre foi uma lenda mesmo!

Brenda: Viu aí, Ana...
Eduardo: Perdemos muito tempo, poderíamos ter vindo aqui 

há muito tempo.
Suzana: Brenda, você é uma gênia!
Cesar: Iupe! Essa é a melhor noite de nossas vidas!
De repente, surge uma voz forte, uma voz sem rosto, uma 

voz sem corpo, apenas uma voz, que dizia: “Bem-vindos à Praça 
Game of Thrones!”

Brenda (cheia de medo): Quem disse isso?  
Os meninos fi caram assombrados com a voz misteriosa e cor-

reram em direção à porta de entrada da praça. Quando menos es-
peravam, as portas todas se fecharam e eles fi caram presos.

Ana: Eu disse, eu disse...
Brenda: Cala a boca, Ana.
Cesar: E agora, gente?
Suzana (grita): Pai! Mãe!
Voz: Não adianta gritar, ninguém pode escutar vocês. Quem 

entra aqui jamais sai, principalmente crianças desobedientes. En-
tão, sejam eternamente bem-vindos à praça. Para isso, vou ter 
que mudar um pouco vocês.

Cesar: O quê? Como?
Voz: Assim... 
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Ouve-se um barulho: tchanram... Que transformou Cesar em 
um espantalho. Ana começa a gritar quando, de forma imediata, 
é transformada em uma boneca de fuxicos; Eduardo, assustado, 
corre e, como um passe de mágica, se transforma em um boneco 
de pano; Brenda, chorando muito, é transformada em uma linda 
boneca de pano; e Suzana se torna em um lindo gatinho cor de 
laranja e com os olhos verdes.

Ninguém nunca mais ouviu falar das crianças: eles fi caram 
presos na praça sob o efeito eterno do feitiço lançado em cada 
um deles.

Mas a história não termina assim: tudo não passou de um 
sonho que Brenda teve durante sua soneca da tarde. À noite, 
quando se reuniu com todas as outras crianças, contou todo o 
seu sonho e, assim, desistiram de ir até a praça e brincaram muito 
naquela noite na festa de aniversário da cidade.

A praça? A praça continua com os seus mistérios e magias, 
que ninguém sabe se são ou não verdades, mas a dúvida é bem 
melhor do que a desobediência.  

Os quatro amigos e a concha dourada
Ana Paula de Jesus Capistrano

Era uma vez quatro amigos chamados Tico, Maria, Pedro e 
Mateus. Eles eram amigos desde muito pequenos e gostavam de 
viver muitas aventuras juntos.

Certo dia, quando estavam caminhando juntos para a escola, 
Pedro encontrou uma brilhante concha dourada no chão. Ao 
avistá-la, ele disse aos demais: 

— Vejam! Olhem que linha concha dourada! 
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Todos fi caram muito encantados com a beleza da concha. Ao 
perceber que a concha estava fechada, Maria questionou: 

— O que será que tem dentro dessa concha?
Pedro rapidamente palpitou: 
— Acredito que tem uma pérola bem brilhante! 
Mateus discordou de Pedro e disse que acreditava que den-

tro da concha havia moedas mágicas com as quais eles poderiam 
comprar o que quisessem e elas nunca acabariam. Tico disse que 
Mateus estava louco e que, dentro da concha, havia apenas um 
marisco bem gostoso que ele pretendia comer assim que conse-
guisse abri-la. Maria não arriscou palpites, apenas queria conseguir 
abrir a concha.

Nas muitas tentativas de abrir a tal concha, ela caiu no chão 
e se abriu, revelando que escondia dentro de si uma linda chave 
dourada. Todos fi caram muito surpresos se perguntando qual 
era a porta que aquela chave abriria. Pensaram tanto que até se 
esqueceram de que estavam indo para a escola. Foi então que, 
de repente¸ apareceu um sapinho bem verdinho e falou para os 
quatro amigos: 

— Eu sei de onde é essa chave! 
Interessados, os amigos pediram para que o sapo revelasse 

tudo que sabia sobre a concha e a chave dourada. Mas o sapo, 
como era muito esperto, foi logo dizendo: 

— Posso até revelar, mas com uma condição: vocês terão 
que dividir comigo tudo o que encontrarem.

Como todos concordaram com a proposta do sapinho, ele 
revelou aos amigos que essa chave abria um baú dourado que 
estava em sua casa. Ele contou que tinha encontrado o baú e a 
concha escondidos no porão. Como não tinha conseguido abrir 
a concha, ele colocou ali no caminho e fi cou observando até al-
guém encontrá-la e abri-la.
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Após o sapo contar toda história da concha dourada, ele e os 
quatros amigos correram para sua casa. Chegando lá, abriram o 
baú e encontraram dentro dele duas moedas mágicas que davam 
direito à realização de dois desejos.

Como o sapo era dono do baú, todos decidiram que ele fi ca-
ria com uma moeda e os quatro amigos com outra.

Muito felizes por terem vivido essas e outras aventuras juntos, 
os amigos pediram à moeda mágica que a amizade deles nunca 
acabasse. Ao presenciar esse momento tão lindo de amizade, o 
sapo entendeu que uma boa amizade vale mais que qualquer ri-
queza que ele pudesse ter. Por isso, pediu à moeda mágica que ele 
tivesse uma linda amizade como a deles.

Então, a partir desse dia, Tico, Maria, Pedro, Mateus e o sapi-
nho se tornaram grandes amigos e viveram muitas outras aven-
turas juntos.

Um vilarejo feliz
Cláudia Santos Fróes

Era uma vez um vilarejo muito tranquilo, cheio de árvores frutí-
feras, animais, pássaros, fl ores, fonte de água doce e com várias 
crianças felizes. Essas crianças brincavam descalças pelas ruas a 
qualquer hora do dia, sem que seus pais se preocupassem com os 
perigos do mundo.

Nesse vilarejo, morava uma família que tinha uma turminha 
muito divertida. Era a turminha de Lenita. Lenita era uma moci-
nha linda, encantadora, com seus lindos cabelos encaracolados 
e negros, dona de uma imaginação muito fértil. Ela tinha três 
amigos inseparáveis: o seu irmão Guiler, um rapazinho destemido 
que lutava como um cavaleiro com suas espadas nas aventuras 
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em que eles se metiam; tinha também a gatinha Mimin, muito 
charmosa; e seu cachorro Guiguinho, muito esperto.

Todos viviam sossegados, até que um dia chegou no vilarejo 
uma família muito estranha, por ter seus quatros integrantes tra-
jando roupas escuras, misturadas com tons cinzas, e com aparên-
cia séria, enfezados e sem muito entrosamento com as pessoas 
daquele lugar.

Todos começaram a comentar sobre essa família. Dias passa-
ram e o assunto continuava o mesmo: a nova família! E a curiosi-
dade de Lenita foi crescendo... 

Até que, em uma certa noite de lua cheia, chovia e ventava 
bastante, as folhas das árvores balançavam muito forte! Ainda 
assim, Lenita, Mimin e Guiguinho foram até a casa daquela famí-
lia estranha para bisbilhotar, curiosos em saber o que tanto eles 
cantavam em ritmo frenético, parecendo um ritual.

E lá se foram! Chegando, fi caram olhando pela fresta de uma 
janela, por um bom tempo, todos os movimentos daquelas pes-
soas. Havia duas mulheres e dois homens com vestes escuras, 
máscaras grandes feitas com peles de animais... Tudo muito feio 
mesmo! Essas pessoas dançavam em volta de um enorme tacho 
de ferro. Dentro desse tacho, havia uma espécie de líquido aver-
melhado, que ora fi cava de cor marrom, ora amarela! 

De repente... Bum! Bum! Bum! Fortes tombos! Parecia que 
alguém ou alguma coisa se debatia numa porta dentro de um cô-
modo da casa!

Lenita, como de costume, conversava com seus amigos ani-
mais. E comentou, sussurrando:

— Será que tem alguma fera aí dentro?!
Os bichinhos olharam para Lenita com carinhas assustadas. 

Então, os três curiosos fi caram todos agarradinhos, encostados 
na janela, quando, num movimento em falso... Bracatá, bracatá, 
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bracatá, timbum! Caíram casa adentro, sendo arrebatados por 
aquelas pessoas!

Só que o cachorrinho Guiguinho escapou e seguiu rumo ao 
encontro de Guiler, irmão espadachim de Lenita!

Guiguinho fez sinais de apavorado e corria de um lado para o 
outro sem parar, tentando comunicar o que estava acontecendo 
e querendo que Guiler o seguisse, enquanto entrava e saía da 
casa.

Guiler entendeu o recado e o acompanhou até a casa estra-
nha.

Mas, antes, Guiler convocou alguns adultos do vilarejo para 
lhe ajudar a salvar sua irmã e a gatinha Mimin.

E lá se foram. Chegando no local, observaram a área da casa e 
montaram pontos estratégicos para o ataque. E pimba! Invadiram 
a casa! Foi um tremendo combate. Conseguiram imobilizar aquelas 
pessoas do mal e retiraram Lenita e sua gatinha do grande tacho, 
que por sorte ainda não estava quente.

Mas ainda restava um grande desafi o para Guiler: a fera que 
não parava de fazer barulho, querendo sair!

Descobrindo que sua irmã e a gatinha seriam a refeição da-
quela coisa, fi cou mais furioso ainda! Desembainhou suas espa-
das, quebrou os cadeados da porta em que estava a fera e, num 
golpe certeiro... 

— Iiiiiiiaaaaaa!!! — gritou ele ao penetrar a espada no coração 
da fera. 

E a derrotou! E assim, libertou todos dos perigos daquela fa-
mília ameaçadora. O vilarejo voltou à tranquilidade de antes.
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Susto na fl oresta!
Raquel Machado Silva

Era uma vez, no tempo em que os animais falavam, uma grande 
e encantada fl oresta, na qual moravam muitos animais. Era bi-
cho de todo tipo para todos os lados: havia macacos, elefantes, 
sapos, tigres, leões, ursos... Todos se conheciam e viviam muito 
bem, até mesmo três amigos porquinhos que gostavam de espiar 
toda movimentação da fl oresta pelas janelas de suas casas. Vivia 
ali também uma gatinha nada amigável. Ela era conhecida como 
Cherry, a gatinha mal-humorada, sabe por quê? Ela vivia dizendo: 
“Nossa! Que fl oresta mais sem graça! Que bicharada mais desa-
nimada! Nunca acontece nada de novo! São sempre as mesmas 
coisas todos os dias!”. E por conta desse jeitão, Cherry não tinha 
nenhum amigo na fl oresta, pois ninguém aguentava ouvir recla-
mações todo dia, o dia todo!

Certo dia, a bicharada resolveu fazer uma grande festa para 
celebrar a paz e a calma que eles tanto gostavam naquele lugar, 
mas ninguém convidou Cherry, com medo de que a festa ela 
pudesse estragar! Tão chateada Cherry fi cou que começou a 
espalhar uma história que ela mesma inventou e, nos dias que 
antecederam a grande festa, Cherry exclamava: “Cuidado! Há 
um lobo mau rondando a fl oresta!”. De primeiro, os animais não 
acreditaram, mas, de tanto ela repetir, alguns começaram acre-
ditar. Os três porquinhos foram desses que deixaram o medo na 
fl oresta entrar, das janelas de suas casas más notícias ouviam a 
soar: “O lobo mal gosta de comer todo tipo de animal!”. Em ou-
tra esquina da fl oresta, Cherry cantarolava: “Quem tem medo 
do lobo mau, lobo mau, lobo mau!”.
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O grande dia da festa chegou! Mas, ao invés de alegria e 
diversão, havia medo e tensão! Os animais olhavam uns para os 
outros, desconfi ados – parecia haver algo de estranho, algo de 
errado! Começaram a reparar uma estranha fi gura que na fes-
ta acabara de chegar. Os três amigos porquinhos prestaram 
bastante atenção e mal podiam acreditar no que acabaram de 
constatar! Era o lobo mau que a todos veio devorar! Um grande 
corre-corre tomou conta de toda a fl oresta: era bicho de todo 
tipo correndo pra todo lado. “Que grande confusão é esta?!” — 
exclamou Lilica, a cadela de guarda da fl oresta.

De repente, um barulho estranho começou a ressoar, fazen-
do com que todos os animais parassem de correr para em uma 
direção só olhar! A-A-A-Atchim! O lobo mau espirrou! E para sur-
presa de todos, uma máscara para longe voou! “Vejam só!” — ex-
clamou Lilica, a cadela de guarda da fl oresta — “É só a gatinha 
Cherry nos pregando uma grande peça!”. Todos os animais, alivia-
dos, caíram na gargalhada. E não é que, com esse susto, a festa 
fi cou mais animada? E assim Cherry acabou alegrando toda a bi-
charada: deixou de ser a gatinha reclamona para ser uma grande 
contadora de histórias – e das mais engraçadas!

A bruxinha da prosperidade
Josefi na Gomes Viana

Há muitos e muitos anos, existia uma caverna habitada por se-
res encantados: uma bruxinha chamada Juju e seus fi éis gatinhos, 
Zimba e Sofi a.

A bruxinha Juju saía todas as manhãs, bem cedinho, para co-
lher as gotas de orvalho das árvores e plantas da redondeza. Os 
gatinhos Zimba e Sofi a sempre a acompanhavam.

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   133 22/11/2019   08:07:34



134 ∙ CONTAR HISTÓRIAS EM ESPAÇOS FORMAIS E INFORMAIS DE APRENDIZAGEM

Certo dia, ao sair para sua costumeira colheita, Juju teve uma 
desagradável surpresa: as plantas e árvores já estavam secas. Não 
tinham nem uma gotinha de orvalho sequer! 

Então, Juju resolveu investigar o que estava acontecendo. 
Preparou uma farta refeição, colocou-a em sua mochila e saiu 
com seus dois gatinhos. Andou, andou, subiu e desceu vales e 
montanhas, até que sentiu fome e parou para se alimentar e des-
cansar, e seus fi éis gatinhos fi zeram o mesmo. Mas, enquanto 
isso, ela não fazia ideia de que estava sendo observada. Logo ali, 
atrás de uma frondosa árvore, estava um ser pequenino de cor 
verde e olhos negros que acompanhava todos os movimentos 
das três estranhas criaturas.

Só que os gatinhos começaram a perceber que tinha alguém 
por perto... E começaram uma “miadeira” só! Miavam alto e cor-
riam para lá e para cá, procurando o intruso. E assim, ele logo foi 
descoberto e levado até a bruxinha Juju. E ela já foi perguntando: 

— Quem é você? E o que quer observando a gente?
O menino verde respondeu:
— Eu me chamo Zum e estou à procura de água e comida 

para a minha família. Moramos num povoado que foi devastado 
por seres grandes, com pés e mãos grandes também. Eles leva-
ram toda a nossa comida, nossa água...

A bruxinha Juju fi cou um pouco pensativa e, em seguida, 
abriu um largo sorriso, dizendo:

— Não se preocupe mais, Zum! Vamos resolver juntos essa 
situação!

E assim partiram todos de volta para a caverna que era a casa 
da bruxinha e dos gatinhos. Lá chegando, Juju juntou todos os 
seus apetrechos de magia e fez uma poção bem forte, cheirosa 
e bastante efi caz para resolver todo e qualquer problema de es-
cassez.
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Ao entardecer, saíram os quatro levando a poção mágica e 
adentrando pela fl oresta. Numa clareira perto do povoado de 
Zum, a bruxinha Juju subiu numa árvore bem alta e, de lá de cima, 
bem do alto mesmo, ela derramou sua preciosa poção, que o 
vento amigo se encarregou de espalhar por toda a área.

No dia seguinte, ao raiar do sol, todo aquele lugar, que an-
tes era de aridez, estava transformado em fartura, beleza e paz: 
água escorria pela terra, fl ores desabrochavam, sementes germi-
navam e os seres verdinhos se banhavam na chuva leve que caía 
renovando tudo. Animais e plantas voltaram a se alimentar da 
água e da terra que renasciam. A alegria voltou a reinar naquele 
pequeno pedaço do paraíso...

Foi assim que a bruxinha Juju passou a ser conhecida, da-
quele dia em diante, como a Bruxinha da Prosperidade! E todos, 
inclusive ela e seus gatinhos, viveram felizes para sempre.

A bonita fl or
Mariluse Santana dos Santos

Era uma vez, embaixo de um baobá, sob o sol forte de Maputo, 
próximo da linha do Equador, onde as luzes se encontravam e 
confabulavam sobre suas aparições na terra, o lugar em que 
estava Iana, a fl or bonita, com sua pele amorenada, de um mar-
rom quase preto, seus grandes e expressivos olhos e suas fl ores, 
que teimavam em cair do seu cabelo, brincando com seu melhor 
amigo, Toin, o bongo cor-de-rosa.

Toin estava triste, e ela tentava animá-lo. Ele tinha perdido 
seu tambor. O tambor de Toin era encantado: quando ele tocava, 
as peles vibravam, as luzes se espalhavam e todas as pessoas se 
alegravam, dançavam e cantavam.
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Viva a vida
Viva o Rei
Agradeço o que sei
E também o que não sei...

Então, em um certo dia, durante um ajuntamento, no vento 
forte...

Veio Nasiche, perturbador 
Quando a luz apagou,
O tambor ele roubou 
No cavalo ele montou 
E em carreira disparou! 
Ele era rápido e sorrateiro. 
Num instante, sumiu na estrada. 
O povo triste fi cou.
As luzes se encontraram
E conseguiram iluminar
O pesar daquela gente
Que se pôs a chorar
Voltando para casa
A cabeça a cismar

Os dias se passaram e as estações também. Estava chegando 
a seca, e o silêncio era grande no vilarejo. Iana não se conformava 
– como o povo iria viver sem cantar? Ela mexeu com o graveto 
na terra e viu um objeto brilhar. O que era aquilo? Ela continuou 
a mexer, e o objeto a reluzir formou uma frase no chão:

Siga o pássaro verde
Sinta o cheiro da fl or
Toque o silêncio e então
Acharás o tambor.

Iana levantou, colocou a fl or entre as longas tranças e ob-
servou.... Até que o pássaro verde ela avistou. Deixou o amigo 
aos cuidados do baobá e começou a caminhar. Ao cair da tarde, 
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sentiu um novo cheiro de fl or, fi cou atenta e começou a procurar 
o que não sabia... Abriu os grandes olhos e viu a luz brilhar na 
frente de uma gruta.

Entrou fazendo do silêncio senhor e encontrou o terrível 
Nasiche dormindo e fazendo muito barulho. Nenhum outro som 
podia ali chegar para Nasiche não acordar. Ágil e ligeira, Iana pe-
gou o tambor encostado na parede da caverna. 

Saiu silenciosa e correu até o baobá. Acordou Toin e convi-
dou todos os pássaros para anunciar que, à noite, ia ter festa para 
a colheita celebrar, todos felizes a dançar e a cantar:

Viva a vida
Viva o Rei
Agradeço pelo que sei
E também o que não sei.

O sonho da princesa
Maria José Pinheiro

Há muito tempo, em um reino muito distante, nasceu uma prin-
cesa chamada Baiba. Ela vivia feliz com seus pais – seu pai, o rei 
Antônio, e sua mãe, a rainha Antonieta – no castelo de Viena.

Baiba gostava de brincar de esconde-esconde, de roda e 
outras brincadeiras de criança. Muitas vezes, fi cava deitada no 
jardim do seu palácio olhando o céu e as nuvens que passavam, 
formando diversos animais. Quando a noite chegava, ela deitava 
na sua cama macia e fi cava olhando pelo vidro da janela a luz das 
estrelas, lembrando que sua mãe sempre dizia que ela era uma 
linda estrelinha e que tinha nascido para brilhar! Tudo era tão bo-
nito e mágico... Assim, ela adormecia feliz!

O tempo passava e Baiba crescia cheia de amor e alegria. Seu 
pai contava sempre história para ela de outros reinos, e a prin-
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cesa gostava muito de escutar. Quando ela completou 18 anos, 
ganhou de seus pais uma linda caixinha de ouro com vários saqui-
nhos dentro. Em cada um, havia uma porção mágica: de amor, fé, 
coragem, sabedoria, alegria, confi ança, amizade, doação e tantas 
outras coisas boas!

Ao abrir a caixinha, sua alegria e felicidade foram muito 
grandes! A princesa sabia que aquelas porções fariam parte de 
sua vida para sempre. Os anos foram passando e Baiba tornou-se 
uma princesa linda e guerreira! Gostava de passear e conhecer 
outros reinos.

Um dia, ouviu seu pai falar de um reino em que os habitantes 
que lá moravam viviam em busca de seus sonhos e faziam o que 
seus corações pediam. Ela pensou e disse: 

— Esse é um lugar que quero conhecer. 
Seu pai não concordou, pois achava que ela era muito nova 

para enfrentar tantos perigos na viagem. Mas Baiba estava deter-
minada e iria de qualquer jeito, nem que fosse escondido.

Os dias foram passando e a princesa não mudava de ideia. 
Só pensava em viajar, vivia triste e já não queria mais comer. Seus 
pais, preocupados com a saúde da fi lha, resolveram consentir que 
ela viajasse. E fi zeram uma recomendação: 

— Filha, você precisa levar sua caixinha e nunca se afastar 
dela. 

E assim fi cou combinado. Despediu-se de sua família e viajou 
à procura do reino encantado.

Atravessou desertos, enfrentou chuvas, tropeçou em pe-
dras grandes, subiu montanhas, passou frio, mas não desistia de 
chegar ao lugar onde queria, pois era corajosa! E assim, viajando, 
encontrou pelo caminho uma raposa com olhos grandes e muito 
falante.
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— Aonde vai assim tão depressa, linda princesa? — perguntou 
a raposa.

— Vou ao reino encantado. Você sabe onde fi ca? — pergun-
tou Baiba.

— Sei sim, posso te levar lá.
Baiba fi cou muito agradecida. E assim continuaram a viagem, 

até que chegou a noite. Precisavam parar para dormir. Encontra-
ram uma gruta e resolveram que iam dormir por lá. A raposa, que 
não gostava de dormir à noite, falou para Baiba:

— Fique tranquila, princesa. Enquanto você dorme, farei a 
sua segurança.

E assim a princesa fez uma caminha de folhas no chão, dei-
tou-se e sentiu saudades de sua cama macia, dos seus pais, do 
seu palácio... Abriu a caixinha com cuidado e olhou para todas as 
coisas que tinha dentro e fi cou tranquila. Logo logo, a princesa 
adormeceu.

A raposa, com seus olhos grandes, observava tudo de longe 
e fi cou encantada com o brilho daquela caixinha. E pensou, com 
inveja: “O que será mesmo que tem dentro? Vou pegar essa 
caixinha de ouro, vou vender e fi car rica!”. E assim que a prin-
cesa adormeceu, a raposa roubou a caixinha e saiu correndo, à 
procura de um lugar tranquilo para ver o que tinha dentro.

Quando fi nalmente abriu a caixa, sua surpresa foi grande. 
Dentro da caixa, havia vários saquinhos com um pó. A raposa não 
gostou do que viu ali. Pensou que ia encontrar muito ouro, mas 
acabou ficando decepcionada – só eram alguns sacos que ela não 
sabia para que serviam. Ela não sabia que o pó era mágico.

Ficou muito aborrecida e com raiva da princesa. Então, re-
solveu esconder a caixinha. Quando a princesa acordou, procu-
rou sua caixinha e não encontrou, logo percebeu que a raposa 
tinha roubado.
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Ficou sem saber o que fazer, pois aquela caixinha era muito 
preciosa para ela. Logo recuperou-se do susto e tomou uma de-
cisão: “Vou procurar essa raposa e encontrar a minha caixinha”.

Lembrou que a raposa tinha dito a ela onde fi cava durante 
o dia e saiu à procura desse lugar. Caminhou muito, até que viu 
uma árvore e pensou: “Como vou subir aí para procurar minha 
caixinha?”. Nesse momento, ouviu uma voz que vinha de lá de 
cima da árvore.

— Linda princesa, tire os sapatos e suba até aqui. Venha pe-
gar sua caixinha, aproveite que a raposa está dormindo. 

Imediatamente, ela obedeceu a árvore e começou a subir 
devagar, devagar, até chegar lá em cima e avistar a sua caixinha.

Ficou surpresa e, ao mesmo tempo, alegre. Pegou a caixinha 
e desceu depressa da árvore. Quando chegou ao chão, agrade-
ceu à árvore e saiu correndo em busca do reino encantado. Fal-
tava pouco para chegar. Caminhou, caminhou, até que avistou o 
castelo. Ficou muito feliz!

Até que chegou ao reino encantado: tudo lá era muito lindo 
e colorido! Encontrou muitas crianças brincando felizes! Ficou 
encantada com tudo que via. Lá, foi recebida pela fada Maravilha, 
que logo explicou qual era o trabalho dela naquele reinado:

— Cuido de todos com banhos de sol, perfumados de fl ores 
de pitanga e banhos de chuva de arco-íris — falou a fada Maravilha. 

A princesa estava encantada com tudo que via.
A fada Maravilha levou-a para conhecer o castelo. Os jardins 

eram belíssimos, cheios de fl ores, borboletas e pássaros. Tudo era 
muito lindo e parecia um sonho. Conheceu também um grande 
mágico, cheio de poderes, que se chamava Pádua. A princesa 
gostou do mágico e fi caram amigos. Pádua ensinou muitas má-
gicas para ela. Quando saíam para passear, ele falava das coisas 
da vida, da alegria, do amor e de tudo o que nos faz ser melhores 
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a cada dia. Ele também contava histórias que falavam de peixes 
do mar, de um menino que sempre aparecia para conversar e que 
gostava de fi car no seu colo.

 O tempo passou e chegou o dia de Baiba voltar para o seu 
castelo. Despediu-se do amigo e prometeu voltar outras vezes. 
Ela foi embora com a certeza de que realizou seu sonho, levando 
no seu coração o sentimento de que a vida realmente é maravi-
lhosa e bela!

A fl oresta encantada
Kelly Cristina Santos Queirós

Era uma vez uma fl oresta encantada em que viviam muitos ani-
mais de muitas espécies. Havia gato, cachorro, pato, urso, zebra, 
lobo, camaleão, coelho... E o mais curioso que ali vivia era um 
golfi nho chamado Gustavo.

Gustavo era um golfi nho muito amado pela bicharada, por 
ele ser carinhoso e atencioso com todos os animais que ali viviam 
na fl oresta. 

Certo dia, Gustavo acordou muito triste, pois sentia falta dos 
seus três amigos, João, Davi e José, que moravam do outro lado 
da fl oresta. Então, a bicharada se reuniu e resolveu fazer uma sur-
presa para o golfi nho Gustavo.

Os animais da fl oresta construíram um ônibus com bastante 
espaço para que todos pudessem viajar com o golfi nho Gustavo, 
para ele ir visitar seus amigos que moram longe. E lá foram todos. 
No caminho, passaram por uma estrada cheia de buracos e, para 
completar, chovia bastante e a estrada estava muito molhada.

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   141 22/11/2019   08:07:36



142 ∙ CONTAR HISTÓRIAS EM ESPAÇOS FORMAIS E INFORMAIS DE APRENDIZAGEM

Os animais estavam muito animados e curiosos para conhe-
cer os amigos do golfi nho e nem percebiam as difi culdades da 
viagem.

De repente, Gustavo pediu para parar o ônibus, pois, enfi m, 
haviam chegado à casa dos seus queridos amigos.

Só que eles perceberam um silêncio. A casa estava fechada 
com um seguinte aviso na porta:

FOMOS VISITAR O NOSSO
AMIGO GUSTAVO
SÓ VOLTAREMOS AMANHÃ
MOTIVO DA VISITA: SAUDADE

Gustavo e seus amigos começaram a dar muitas gargalhadas 
e puseram-se a fazer o caminho de volta.

Quando, de repente, o golfi nho avistou os três amigos an-
dando de volta, pois estavam tristes e cansados por não ter en-
contrado seu amigo golfi nho. Então, Gustavo não perdeu mais 
tempo, correu ao encontro dos amigos, João, José e Davi, e ali se 
abraçaram e festejaram a saudade que tanto sentiam uns pelos 
outros. E assim, na fl oresta encantada, uma grande festa foi pre-
parada para então comemorar o encontro dos amigos que nunca 
mais se separaram.

E entrou por uma porta e saiu pela outra!
E quem quiser que conte outra!

O Jumento e a Cabra do Sertão Encantado
Laís Costa Ferreira

O Jumento e a Cabra do Sertão Encantado eram animais com 
personalidades B-E-M D-I-F-E-R-E-N-T-E-S, mas B-E-M D-I-F-
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-E-R-E-N-T-E-S mesmo. Mas, apesar dos pesares, eram muito 
amigos e dividiam as pastagens do sertão de Arari, cidade com 
animais muito felizes e de muita fé em todos os santos que fazem 
parte da festa junina: Santo Antônio, São João e São Pedro. 

O Jumento de pelos pretos era um animal de pelos muito 
brilhantes, sorridente, vaidoso e muito simpático com todos na 
pastagem da cidade de Arari. Diante de tanta simpatia, todos os 
bichos lhe adoravam. Já a Cabra do Sertão Encantado tinha pelos 
bonitos, patas fortes, olhos redondos como gudes, mas andava 
sempre muito mal-humorada com todos nas pastagens do ser-
tão da cidade Arari. A Cabra do Sertão Encantado não era muito 
de sorrir e nem mesmo de conversar. Quando resolvia conversar 
com os outros animais, era sempre para reclamar. O único animal 
que a Cabra do Sertão Encantado conversava na pastagem sem 
reclamar das coisas da vida era o Jumento de pelos pretos, que 
era muito seu amigo.

 Apesar do seu mau humor, a Cabra do Sertão Encantado 
tinha um coração muito bondoso. Se qualquer animal da pasta-
gem ou da cidade precisasse da sua ajuda, ela logo estava pron-
tinha para ajudar. Em uma certa vez, a Dona Formiguinha estava 
a trabalhar na beirada do açude, quando, de repente, escorregou 
e caiu dentro do açude. A Dona Formiguinha entrou em deses-
pero e começou a gritar por socorro. A Dona Formiguinha tinha 
uma voz muito baixinha, mas a Cabra do Sertão Encantado tinha 
um ouvido muito aguçado, logo ouviu o desespero da sua amiga 
Formiguinha e foi logo lhe ajudar. A Cabra do Sertão Encantado 
esticou uma folha da palmeira do licuri sobre o açude e pediu que 
a Formiguinha agarrasse a folha com toda sua força. Foi assim 
que a Dona Formiguinha fez e saiu sã e salva do açude. Em segui-
da a sua saída do açude, a Dona Formiguinha agradeceu muito a 
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sua amiga Cabra do Sertão Encantado, dizendo-lhe que não tinha 
palavras nem gestos que pagassem a sua coragem e gratidão.

 Quando todos da pastagem e da cidade de Arari fi caram 
sabendo que a Cabra do Sertão Encantado tinha salvado a Dona 
Formiguinha, todos começaram a comentar com um ar de sur-
presa e indagação: como a Cabra do Sertão Encantado, um ani-
mal tão mal-humorado, consegui ter uma ação tão nobre? Diante 
de tantas interrogações, o Jegue, o Cabrito e o Bode, que se en-
contravam tomados de tanta curiosidade, foram correndo inda-
gar o Jumento, o melhor amigo da Cabra do Sertão Encantado. 
Perguntaram a ele:

— Como um animal tão mal-humorado como a Cabra do Ser-
tão Encantado conseguiu ter uma ação tão nobre? 

O Jumento logo se espontou com a pergunta dos outros 
amigos e, em seguida, respondeu: 

— A coragem e a bondade não têm nada a ver com o mau 
humor. Alguns animais são assim mesmo, uns não gostam muito 
de ser simpáticos. Porém, não podemos confundir o mau humor 
desses animais com o ato de bondade e coragem que todos nós 
temos, independente do nosso humor!

Não sei se foi assim, mas foi assim que me contaram.

Desencaixotando o mundo
Carla de Barros e Azevedo Chastinet

Ouvi dizer que existia um mundo muito, muito antigamente, que 
era feito de caixas. As caixas fi cavam sempre fechadas. Existia 
a caixa do oceano, a caixa da fl oresta, com seus rios, a caixa da 
praia e a caixa das cidades. Todas essas caixas estavam dentro de 
uma outra enorme que viajava pelo universo.
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Um dia, a caixa do oceano apresentou um pequeno furo. A 
água salgada ia saindo lentamente. Ninguém da caixa oceânica 
havia reparado. Um dos maiores bichos do oceano, a baleia, foi a 
primeira a perceber que algo estranho estava acontecendo. Per-
cebeu que sua comida predileta, os pequenos crustáceos krill, 
estavam se divertindo numa nova corrente marinha muito forte. 
E foi atrás deles. Dessa vez, não para comer, mas para entender 
o que acontecia. Observou o pequeno furo. Ainda não dava 
para o seu alimento passar, mas a água corria. Corria para onde? 
Curiosa, olhou pelo pequeno buraco. Conseguiu perceber que 
havia outras caixas no mundo. O que teria nelas? Como seriam 
os seres que viveriam nelas? Grande como era e com a pressão 
em cima do furo, este foi se alastrando, se alastrando... Até que 
a caixa se rompeu e, com muita força, a água bateu numa caixa 
vizinha, a qual também se rompeu. Era a caixa da praia. O mar, 
então, se formou limitado pela linha de areia da praia. A baleia 
percebia que, com seu tamanho, não poderia chegar tão perto, 
pois fi caria encalhada. Foi quando viu que as tartarugas, encan-
tadas com aquela brancura da areia, se sentiram atraídas. Anda-
vam desengonçadas na areia, não tinham a agilidade e a graça 
do seu movimento na água. Instintivamente, começaram a cavar 
profundos ninhos para enterrar seus ovos, pois achavam que ali 
estariam em segurança, e voltaram para o oceano.

Aproximadamente uns três meses depois, dos ovos, foram 
saindo as tartaruguinhas. Eram milhares: algumas seguiam seus 
instintos e iam em direção ao mar, se encontrar no oceano; ou-
tras, perdidas, seguiam em direção oposta e se depararam com 
uma outra caixa. Eram tantas, tantas tartaruguinhas que tanto 
empurraram que mais uma caixa se rompeu. 

O primeiro bicho que viram era bem estranho: uma lagartixa, 
que logo que viu as tartaruguinhas mudou de cor. Percebeu que, 
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embora muitas, as criaturinhas ainda eram bebês e resolveu aju-
dá-las. Mas não tinha ideia de como fazer isso. Subiu em uma 
árvore da grande fl oresta na qual morava e foi chamar o amigo 
orangotango. Lá de cima da árvore, os dois tiveram a vista mais 
linda que jamais haviam visto dentro de suas caixas: a praia, o mar, 
o oceano, e fi caram deslumbrados. 

A lagartixa desceu da árvore e achou melhor guiar as criatu-
rinhas de volta de onde vieram. O orangotango curioso foi tam-
bém. Assim, algumas tartaruguinhas entraram no mar e foram de 
volta ao oceano. A lagartixa e o orangotango fi caram maravilha-
dos com aquela água. Foram beber, mas cuspiram de imediato, 
como era salgada. Começaram a se divertir com as ondas, brin-
cando de um pega-pega bem divertido. A lagartixa se divertia 
para lá pra cá, sem a água lhe pegar. O orangotango, meio desa-
jeitado, acabou se distraindo e levou um caldo da onda. E foi jo-
gado de volta à praia. Ficou meio desacordado, mas logo colocou 
a água do mar que engoliu para fora e se afastou. A lagartixa, 
vendo que estava tudo bem com o amigo, olhou para o mar, in-
trigada. Será que ele seria um grande bicho? Pelo sim, pelo não, 
resolveu voltar para sua fl oresta. Lá, a água era fresquinha, boa 
de beber e não tinha onda, não derrubava ninguém. Os perigos 
eram apenas outros bichos que tinham por lá e podiam devorar 
quem lá fosse beber água. 

Algumas tartaruguinhas que não voltaram para o oceano 
conseguiram sobreviver na fl oresta e, com o passar do tempo, 
adquiriram patas mais arredondadas e foram chamadas de jabutis. 

A lagartixa pensava: “Que caixas estranhas... Será que ainda 
há outras?”. O orangotango curioso propôs à lagartixa de irem 
caminhar para ver se encontravam mais caixas. Caminharam e 
caminharam e caminharam. Iam se divertindo pela fl oresta e con-
tando a novidade a todos que encontravam sobre as caixas, que 
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agora eram uma só; estavam conectadas: oceano, praia e fl oresta. 
Era difícil de acreditar e alguns tinham medo; outros tomaram o 
caminho indicado para irem conhecer a novidade. De repente, 
um forte tremor de terra aconteceu, como nunca antes havia 
acontecido, e, assim, a outra extremidade da caixa da fl oresta se 
rompeu e os bichos da fl oresta se deram com outra caixa. O que 
haveria nela? Mais um forte tremor aconteceu e alcançou a caixa, 
que se rompeu. 

Esse era o mundo mais estranho que já tinham visto. Não tinha 
cor, não tinha água, não tinha árvores, não tinha bichos, ou será que 
seriam bichos aquelas criaturas quadradas que andavam em cima de 
pedras macias pretas que giravam velozmente? Dava muito medo. 
O mais parecido com as árvores não tinha galhos nem folhas, mas 
eram compridos como elas. Algumas aves saíram da fl oresta e se 
atreveram a voar por esse novo mundo. As pessoas, habitantes de 
lugar, fi caram encantadas com aquelas criaturas aladas. Outras fi ca-
ram com medo e começaram a atiram nas aves, que caiam mortas. 
O orangotango soltou um grande grito, assustando as pessoas, e, 
antes de também ser baleado, voltou com a lagartixa e os outros 
bichos para a fl oresta. Esse novo mundo era muito perigoso. 

E foi assim que me contaram como o nosso mundo começou. 

Palavras de minhas páginas
Valéria Francisca Amorim

Todo orgulhoso, cheiroso e bonito com minha nova roupagem, 
fui parar numa loja imensa, iluminada, junto com muitos irmãos 
gêmeos e outros diferentes. Éramos de todos os jeitos: grandes, 
pequenos, fi ninhos, grossos, alegres, sisudos, cheios de letras e 
imagens que formam nosso corpo.
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Por enquanto, estava numa caixa olhando pela brecha, mas 
logo vi uma poltroninha em forma de carruagem. A parede desse 
cantinho tinha cores alegres, as cores do arco-íris. Estávamos 
pacientemente aguardando o tal de lançamento e não via a hora 
de ele chegar para que eu ganhasse liberdade!

Queria viver a sensação de ir embora. Não que não gostasse 
dali, mas via a alegria de meus irmãos ao serem tocados por mãos 
que às vezes faziam carinhos e os cheiravam como uma flor; ou-
tras vezes, via pessoas pulando de alegria com um irmão na mão 
e logo depois abraçam como se fossem fi lhos.

Quando o tal lançamento aconteceu, foi um acontecimento! 
O local se encheu de crianças. Eu e meus irmãos estávamos em-
pilhados na mesa e mal tivemos tempo de nos despedir.

O dia havia chegado, meu dia! Foi lindo... Crianças, adultos, 
fotógrafos, repórteres e o mais importante: a hora de ir embora. 
Fui acolhido por uma menina de olhos curiosos, que rapidamente 
me abriu o coração e quase me sufocou num abraço. Alegre, 
pulava e fi ngia ler, mas não me deixou cair... Ganhei um novo lar!

Ela não me largava e o tempo todo pedia: 
— Lê pra mim? Lê pra mim? Lê pra mim?!
As palavras de minhas páginas contavam várias histórias e a 

menina ouvia... Ora fi cava séria, ora ria; ria muito e eu fi cava todo 
orgulhoso dos meus papéis.

Um dia, bem cedinho, ela levantou da cama, me pegou, abriu 
e disse devagar:

— E-ra u-ma v-ez, n-um mun-do to-do ver-di-nho...
Ah, que emoção! Ela estava lendo sozinha!
Demorou, mas, sentada na beira da cama, ela leu até o fi m. 

E todo dia era assim, tínhamos uma espécie de compromisso. Eu 
e ela, ela e eu, viajando nas histórias... A cavalo, de balão, a pé, 
voando!
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Por um tempo, ganhei novo espaço. Depois da beira da ca-
beceira, fui parar numa estante; porém, sempre era lembrado 
quando as amiguinhas visitavam. 

Um dia – jamais esquecerei –, eles chegaram, acho que eram 
irmãos. Um se chamava celular e o outro tablet, e então eu fui 
para sempre esquecido... Foram dias e noites sem ninguém lem-
brar de mim. Aqueles irmãos falavam e tinha uma luz bonita e até 
eu ouvia as histórias que eles contavam!

Mas nem tudo foi maravilhoso para eles, que trouxeram brigas 
no meu lar, porque minha humaninha não os largava mais, e sua 
mãe determinou algumas regras, como dia e hora para usá-los. 

A menina de olhos curiosos reclamou, fez birra, cruzou os 
braços, bateu pé, mas nada adiantou. No horário combinado, lá 
vinha mamãe com uma caixinha em que os irmãos se acomoda-
vam até o dia seguinte. 

Anos se passaram, meu espaço continuava a ser e estante... 
Até que, em uma manhã de dia ensolarado, acordei com uma agi-
tação. Era uma arrumação, e muitos de meus irmãos já estavam 
dentro de uma caixa e seriam entregues a um novo lar com mui-
tas crianças! Felizes, acenavam a caminho da nova destinação. 
Afi nal, todo livro gosta de ser lido!

Chegou minha vez. Não estava triste, e sim conformado. 
Mas foi então que o momento mágico aconteceu...

A menininha me tocou. Ela havia crescido, mas sua mão ma-
cia e cheirosa continuava a mesma dos dias e noites que apren-
demos sobre o mundo. Senti um arrepio, e ela me juntou a seu 
peito e disse:

— Não, esse não! Esse eu não posso doar, amo essas histórias! 
Foi o meu companheiro e o primeiro livro que li sozinha! 

Enquanto falava, seus olhos fi tavam o alto como se buscasse 
reviver todas aquelas histórias, seu corpo girava numa dança co-
migo e eu ali no aconchego de seus braços.
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Foi então que decretou: 
— A partir de hoje, o lerei para as crianças da escola e, depois, 

para meus fi lhos. Contarei minha história: era uma vez, uma me-
nina que descobriu a emoção de ler sem ajuda, que nada substitui 
um livro e que, com ele, podemos nos sentir felizes para sempre!

A casa dos bons sentimentos
Ana Paula Pereira Clemente 

Era uma vez... Em um país bem distante, havia uma casa em que 
moravam somente os bons sentimentos: amor, alegria, paz, pa-
ciência, amabilidade, bondade, fi delidade, mansidão e domínio 
próprio. 

Eles fi cavam de longe, olhando por seus binóculos, onde pre-
cisavam de ajuda, e eles iam. Algumas vezes, ia apenas um, mas 
havia situações que todos saíam com seus superpoderes para re-
solver as confusões aqui na Terra. 

Onde havia inimizades, brigas, ciumeiras, raivas, ambição 
egoísta, divisões e invejas... Os bons sentimentos entravam em 
ação, trazendo a resolução. 

Certo dia, aconteceu uma festa em uma casa em um interior-
zinho bem distante, e estavam todos bem felizes e empolgados 
com a comemoração. Até que chegou a inimizade, procurando 
plantar sementinhas do mal no coração das pessoas que estavam 
naquela festa. Mas, como a casa dos bons sentimentos fi ca sempre 
atenta, logo, logo se organizou, chegou até a festa e, de mansinho, 
foi espirrando o perfume do amor e rapidamente a inimizade foi 
obrigada a cair fora.

Aonde a casa dos bons sentimentos chega, eles sempre dão 
uma aula e ensinam:
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– O amor só é amor quando existem atos de cuidado. 
– A alegria é aquele sentimento gostoso que faz você dar 

boas gargalhadas.
– A paz é aquela coisa gostosa em que você se sente plena e 

seu rosto reluz tranquilidade.
– Amabilidade é a gentileza, fazendo parte dos nossos dias. 
– Bondade é a gente fazendo o bem, sem olhar a quem.
– Fidelidade é quando conseguimos ser fi el à gente, aí tere-

mos a possibilidade de ser fi el a alguém.
– Mansidão é quando vivemos em suavidade e leveza, viven-

do um dia de cada vez. 
– E o domínio próprio é quando refl etimos antes de falar, 

para não magoar as pessoas. 
E após essa aula, a casa dos bons sentimentos retornou para 

casa, mas, mesmo de longe, permaneciam atentos para entrar 
em ação a qualquer momento. 

O índio tocador da viola mágica
Ana Paula Pereira Clemente

Era uma vez um índio tocador de viola. Ele tinha um amor por 
sua viola, porque, ao tocá-la, as pessoas começavam a refl etir e 
percebiam que poderiam recomeçar, mesmo em meio às difi cul-
dades da vida, porque vinha sobre elas uma sensação de paz e, 
assim, retornavam à lucidez. 

Onde havia pessoas, ele estava lá tocando as mais belas can-
ções, e o público amava, refl etia, cantava, dançava e sempre pedia 
bis...

Porém, existia um homem chamado João Confusão, que, 
volta e meia, aparecia para trazer pensamentos que confundiam 
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as pessoas. E elas fi cavam tristes, pra baixo, perdiam as esperan-
ças, choravam e se desesperavam com as notícias e os pensa-
mentos ruins que essa pessoa deixava nos ambientes que fre-
quentava.

Existia um núcleo familiar que era composto por Maria 
Madalena, Mauro Augusto e seu fi lho, Davi Castelano. Era uma 
família bonita, cheia de amor e companheirismo. 

Um belo dia, Maria Madalena pediu para seu querido fi lho 
Davi Castelano ir até a padaria, e lá se foi ele, todo alegre, can-
tarolando. Porém, no caminho, ele ouviu um chamado: “Davi, 
Davi, Davi, sente aqui para batermos um papo”, mas Davi res-
pondeu: “Não posso, tenho pressa, mamãe pediu para eu ir até a 
padaria”. Mas João Confusão insistiu tanto que Davi cedeu. E aí? 
Davi saiu todo confuso, chorando, pra baixo e cheio de angústias 
no coração. Ao chegar em casa, a mãe ficou desesperada e 
perguntou a ele o que tinha acontecido, mas ele não quis dizer, só 
ficava em silêncio. Até que a sua mãe lembrou do índio tocador 
da viola mágica. Ela foi em busca do índio! E quando ela relatou o 
ocorrido, ele veio correndo tocar para Davi. Tocou canções ma-
ravilhosas, que foram gerando vida e esperança em Davi, e ele foi 
sorrindo, cantando, dançando e voltando a conversar com todos 
a sua volta. 

E o índio tocador da viola mágica saiu por aí, tocando pelos bair-
ros a fora. Tocou no Barbalho, na Boca do Rio, na Vila Ruy Barbosa, 
em Pernambués, no Canela, em Pituaçu e no Comércio. E o que 
fi camos sabendo é que ele estava alegrando os dias de muita gente 
e desfazendo as coisas negativas que João Confusão fazia. 

Por fi m, sabe o que aconteceu? O pai de Davi, o Senhor 
Mauro Augusto, em atitude de gratidão, publicou nos jornais de 
toda cidade o que o índio tocador da viola mágica fazia para aju-
dar a todos aqueles que o chamavam.
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Vila dos corações 
(inspirada no meu neto Tom)

Zilma Vasconcelos Rocha

Era uma vez uma vila que tinha o formato de coração. De um 
lado, viviam seres humanos e, do outro, viviam sete animais: um 
gato, uma gata, um cachorro, uma cachorrinha, um sapo, um pin-
guim e até um tigre. Esses animais viviam isolados, nunca se en-
contravam e, portanto, não conheciam o modo de vida de cada 
um deles.

Era um mistério só! Cada um se resguardava!
Sempre ao entardecer, quando tudo parecia calmo, era co-

mum ouvir um barulho semelhante às batidas de coração – aliás, 
de vários corações –, que, em ritmos diferentes, pareciam se co-
municar. E os animais tinham vergonha das batidas altas, acelera-
das e incontroláveis.

Foram dias, meses, anos em que viveram assim.
Do outro lado da vila, morava um menino que era conhecido 

como Tom Melodia, porque não só gostava muito de música, 
como também era dono de uma linda voz, mas que, por falta de 
oportunidades, não deu continuidade ao seu talento.

Certo dia, ao sair para um passeio pela vila, ouviu sons que 
vinham de algum lugar e seguiu os ritmos, andando horas e ho-
ras, até chegar na vila em que moravam os animais. Era um ritmo 
agradável, intercalando entre uns mais altos que outros: tum... 
tum..., tum... tum, tum... tum.

— Estranho! Tudo aqui parece tranquilo, sem vida! — pensou 
Tom.

— De onde vêm esses sons? O que acontece nesta vila? Se 
são sons que parecem batidas de coração, devem existir pessoas 
ou animais aqui! — pensou Tom Melodia, novamente.

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   153 22/11/2019   08:07:39



154 ∙ CONTAR HISTÓRIAS EM ESPAÇOS FORMAIS E INFORMAIS DE APRENDIZAGEM

Tom continuou a andar, andar por entre as árvores, apreensivo. 
De repente, encontrou uma casinha. Aproximou-se e bateu: toc, 
toc, toc. E nada! Curioso, porque os sons estavam mais próximos, 
tornou a bater na porta, e mais forte: toc, toc, toc. Foi então que, 
de repente, apareceu um cachorro assustado e desconfi ado com 
aquela fi gura. O menino Tom, com muito cuidado, explicou-lhe 
como chegou até ali. Veio seguindo os sons ritmados e altos que 
pareciam batidas de coração e morava do outro lado da vila.

— Nossa! Como bate forte seu coração! — falou Tom para o 
cachorro.

O cachorro informou que sentia vergonha das batidas do 
coração e, por isso, costumava fi car em casa. Informou também 
da existência de outros animais na mesma situação que ele e que 
nunca se encontravam. 

Tom fi cou sem entender, mas saiu em busca dos outros mo-
radores, seguindo o som até chegar à casa de cada um.

Ficou surpreso quando descobriu todos os outros animais 
que ali moravam: a cachorrinha, o gatinho, a gatinha, o sapo, o 
pinguim e – imaginem! Até um tigre! Ele era do bem! Mas tinha 
o mesmo problema do cachorrinho. Viviam isolados e incomoda-
dos com a batida forte dos seus corações.

O menino Tom teve uma grande ideia: criar um grupo musi-
cal. Então, convidou todos os animais para um encontro, sem que 
um fi casse sabendo que os outros iriam. Organizou uma grande 
festa surpresa.

O grande dia chegou e os convidados, de início, envergonha-
dos foram aos poucos se surpreendendo quando começaram a 
juntar os sons uns dos outros, formando um ritmo bem interessante.

Tom só observava, quando resolveu falar:
— Dizem que eu tenho uma bela voz e preciso de acompa-

nhamento. Vou tentar cantar acompanhando o ritmo dos sons do 
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coração de todos vocês. Vamos, ouçam! Vai ser bem legal, não 
acham?

Todos falaram ao mesmo tempo:
— Sim! Amamos a ideia!
E assim, cada um no seu tempo e ritmo, iniciaram a música, 

numa só alegria!
Desse dia em diante, todos fi caram amigos e nunca mais se 

separaram. Quando percebiam que algum coração estava em 
ritmo lento, iam correndo saber qual o motivo. Essa aproximação 
foi bastante feliz, e até se uniram para sempre os corações do 
gatinho com a gatinha e do cachorrinho com a cachorrinha.

A Vila dos Corações, com seu cantor Tom e o grupo musical, 
passou a ser conhecida em toda a cidade e em outras redondezas, 
recebendo pessoas para conhecer e prestigiar o grupo: O Som 
dos Corações!

“A medida do amor 
é amar sem medida” – Santo Agostinho

Dulcinea de Oliveira Carvalho

Era uma vez uma menina que gostava muito de sonhar. Ela so-
nhava dormindo e acordada também. O nome dela era Dulcinea.

Dulcinea morava numa pequena vila e a sua fama de sonha-
dora era conhecida por todos os moradores.

Sempre aparecia alguém na sua casa lhe pedindo para contar 
algum sonho.

Um dia, ela estava na janela da sua casa quando chegaram 
algumas crianças pedindo para ela contar um sonho.

Dulcinea contou que estava andando sozinha por uma fl o-
resta quando encontrou, entre duas árvores bem grandes, muitas 
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caixas coloridas e de vários tamanhos. Todas as caixas estavam 
fechadas, o que a deixou muito curiosa para saber quem deixou 
aquelas caixas ali e, principalmente, o que tinha dentro delas.

Foi aí que se aproximou devagarinho das caixas, olhou para 
todas e, apesar de ter muitas caixas bonitas, se encantou por uma 
pequena caixa de cor azul com borboletas e fl ores coloridas. Ela 
adorava borboletas e fl ores!

Depois de pegar a caixinha azul, sentou no chão e, morrendo 
de curiosidade, a abriu... E, para sua surpresa, havia vários animais!

Os animais eram de todos os tamanhos e cores. Tinha animal 
que corria, saltava; tinha outro que andava devagar... Tinha até 
animal que vivia no mar.

Tinha animal inteligente, forte, educado, generoso...
O maior de todos era o leão. Ele era marrom e tinha a barriga 

amarela. O caranguejo era vermelho com patas brancas e carre-
gava nas suas costas um fi lhote. O sapo era verde e tinha os olhos 
bem grandes. Tinha até um golfi nho cinza e um tubarão perto.

Dulcinea, vendo aqueles bichos, pensou: “estou numa fl o-
resta ou num zoológico?”.

E foi aí que ela se lembrou de outro sonho...
Esse sonho se passava num zoológico, onde os animais vi-

viam soltos e em grande harmonia. Os animais eram bem trata-
dos, não faltava nada. Havia bastante comida e água para todos.

Não havia brigas e discussões, pois todos se gostavam e cui-
davam uns dos outros.

Até que, um dia, chegou ao zoológico um animal que, ao 
contrário dos outros, estava sempre discutindo e procurando 
confusão. Além disso, era malcuidado: suas roupas estavam ras-
gadas e sujas. O nome dele era Gaspar.

Os animais, que não estavam acostumados com isso, se sen-
tiram incomodados. E foi aí que tiveram uma ideia para tentar 
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entender e ajudar esse novo companheiro. Resolveram fazer uma 
grande festa, com muitas guloseimas, música e brincadeiras, e o 
convidaram.

Assim que Gaspar recebeu o convite, o aceitou e já se imagi-
nou fazendo muita confusão e bagunça nessa festa.

No dia da festa, todos os animais estavam eufóricos. Arru-
maram-se, colocaram a suas melhores roupas, foram até ao salão, 
arrumaram os cabelos e pintaram as unhas. Menos Gaspar, pois 
não tinha roupa nova para colocar.

Na festa, todos estavam se divertindo, quando chegou o 
convidado tão esperado, Gaspar. Mas, para surpresa de todos, 
em vez de fazer confusão e bagunça na festa, Gaspar observou 
que havia uma linda pomba sentada perto da janelas e, como 
era noite de lua cheia, seus pelos prateados brilhavam bastante. 
O nome dela era Luiza.

Gaspar se encantou e logo se sentiu apaixonado por Luiza. 
Seu coração batia muito forte. Ficou tão atordoado que não se 
conteve e se aproximou e tentou conversar, mas Luiza o ignorou 
totalmente. 

Gaspar não se conformou com isso e insistiu tanto que, num 
determinado momento, Luiza resolveu conversar, pois seria uma 
oportunidade para conhecê-lo melhor e descobrir porque ele fa-
zia tanta bagunça e brigava com todo mundo.

Como Gaspar estava apaixonado, começou a lhe contar toda 
a sua vida. Disse que foi abandonado muito cedo pelos pais e que 
fi cou sozinho, sem ter ninguém para lhe cuidar. Sofreu muito, não 
tinha amigos e vivia perambulando por todos os lugares. Até que 
soube que havia uma zoológico onde todos os animais viviam em 
grande harmonia e resolveu vir conhecer. Só que ele tinha muitos 
medos, era tímido e inseguro. Tinha medo de aproximação, pois 
pensava que seria abandonado novamente. Então, sempre criava 
bagunça e confusão, como uma forma de se defender.
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Luiza, ouvindo aquela história, fi cou muito chocada e en-
tendeu o porquê de ele agir daquela forma. Faltava-lhe amor e 
carinho. Foi então que chamou todos os animais da festa e apre-
sentou seu novo amigo. Disse que o admirava e gostava muito 
dele e que gostaria que todos o tratassem bem. Como os animais 
confi avam muito nela, depois de ouvir aquilo, resolveram aceitar 
e apoiar Gaspar.

A partir desse momento, tudo se modifi cou: a festa fi cou 
ainda mais interessante e todos se divertiram. Quando a festa 
acabou, já era de manhãzinha.

No outro dia, quando todos acordaram, o zoológico voltou 
a ser como era antes de Gaspar chegar, com muita alegria e har-
monia entre todos.

Gaspar estava muito feliz, pois, pela primeira vez na sua vida, 
se sentia acolhido e amado. Finalmente, tinha encontrado uma 
família.

Quando Dulcinea acabou de contar esse sonho para as crian-
ças, lembrou da tampa da caixa azul, que tinha escrito uma frase 
que dizia: “A medida do amor é amar sem medida”, de Santo 
Agostinho.

Ela fi cou muito feliz, pois, além de gostar e acreditar nessa 
frase, o sonho que tinha contado do zoológico era uma grande 
história de amor.

Ah sim! Já ia esquecendo de contar... Ela descobriu, também, 
quem colocou as caixas na fl oresta. Foi a fada azul.

A Aldeia dos Sentimentos Magoados
Josemar Freitas de Carvalho

Era uma vez uma aldeia que fi cava em um lugar muito distante, 
conhecida como Aldeia dos Sentimentos Magoados. Era um lu-
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gar melancólico, cercado por uma atmosfera de tristeza, em que 
os dias eram sempre iguais: cinzas, frios, desinteressantes...

Aquela aldeia era, na verdade, um reduto de criaturinhas 
que, em algum momento da vida, foram magoadas, traídas, des-
prezadas e, por esse motivo, não poderiam mais permanecer lá 
no lugar em que moravam, na grande cidade do Tudo Eu Posso. 
Sim, naquela grande cidade, era permitido qualquer coisa e quem 
não concordasse deveria ser banido para a Aldeia dos Sentimen-
tos Magoados. A coisa estava realmente muito séria. Todos os 
dias, alguém era enviado para lá.

A vida nessa aldeia era tão monótona, sem sal, que parecia 
que, além de viverem isolados das outras criaturinhas da cidade, 
estavam todos condenados a morrer no esquecimento daquele 
triste lugar. Só existia um momento do dia em que aqueles exila-
dos se reuniam embaixo de um frondoso carvalho para começar 
uma disputa entre eles, uma espécie de momento de lazer e con-
fraternização, no qual um deveria convencer aos outros de que 
o seu sentimento era o mais magoado de todos. Então, alguém 
iniciava a grande peleja e todos se esforçavam, cada um com seus 
argumentos, para ganhar aquela batalha diária. 

O morcego sempre queria ser o primeiro. Dizia que queria 
que terminasse logo, pois já estava amanhecendo e ele queria 
dormir. Então, era o primeiro a abrir a boca:

— Amigos, imaginem vocês que, um dia, eu cheguei perto de 
uma morceguinha maravilhosa e falei: “Se um dia eu tiver fi lhos, 
quero que eles tenham o seu sangue!”. A bonitinha então me res-
pondeu: “Não se enxerga, não? Vá chupar o sangue da sua vovo-
zinha, seu folgado!”. Gente, vocês podem imaginar como fi caram 
meus sentimentos depois que ouvi isso, né? Supermagoados. 

E ele abriu o berreiro a chorar.
Nesse momento, pede a palavra, já com os olhos inundados, 

o pequeno pinguim, com a voz embargada e soluçando muito:
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— Isso não é nada, companheiro. Certa vez, cheguei pro 
moço do carrinho de sorvetes e perguntei se estavam saborosos. 
O grosseirão me respondeu: “Se quiser saber, compre e pague 
pelo seu! — E continuou o pequeno pinguim: — Eu nunca fui tão 
magoado...

A corujinha percebeu que a disputa estava acirrada naquele 
dia e, sem muitos rodeios, foi direto ao assunto:

— Pior foi comigo. Cheguei no meu ninho, toda feliz com 
uma suculenta minhoquinha que cacei durante toda a noite, dividi 
com meus fi lhotinhos e nem sobrou um pouquinho para mim. 
Depois de comerem, perguntei: “Então, crianças, gostaram?”. Os 
pestinhas responderam em coro: “Passa tanto tempo longe de 
casa e quando volta só traz essa porcaria...”. 

E a corujinha encerrou em prantos a sua fala.
O cachorrinho, sentindo que a disputa não estava favorável 

para ele naquele dia, foi logo se justifi cando:
— Hoje eu não quero participar da disputa. No fi nal, eu nunca 

ganho mesmo. Isso só magoa mais ainda os meus pobres senti-
mentos.

Nesse momento, o macaquinho aproveitou a deixa e pegou 
“carona” na desculpa do seu amiguinho canino:

— Concordo! Vocês se acham sempre os mais magoados 
por aqui. Seus egoístas, exibidos, insensíveis. Estou me retirando 
dessa competição. Magoei!

Essa era a rotina das criaturinhas daquela aldeia. Era tanta 
lamentação que parecia que não tinha mais fi m. Estavam todos 
condenados a morrer afogados em suas mágoas naquele lugar. 

Até que, um dia, mais que de repente, quando seria anun-
ciado o ganhador da disputa do dia, surgiu no meio dos arbus-
tos um sujeito diferente: barulhento, saltitante, cantarolando e 
saracoteando a sua enorme calda verde. Era um dinossauro que 
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mais parecia um bobalhão. Diante dos olhos assustados da pla-
teia, prontamente bradou:

— Cheguei! Demorou, mas cheguei! Achei! Demorou, mas 
achei! Foram dias de viagem, perigos, adversidades, incontáveis 
bravatas, mas agora estou aqui!

Todos estavam pasmos com aquela fi gura estranha e trata-
ram de indagá-lo:

— Quem é você? Você é louco? Você vem da grande cidade 
do Tudo Eu Posso? Como foi que magoaram seus sentimentos 
naquele lugar cruel?

— Epa, epa, epa! — disse entusiasmado o dinossauro — Que 
cidade? Que mágoa? Que sentimentos? Do que vocês estão fa-
lando? Eu sou um desbravador, um aventureiro, e tenho buscado 
por muito tempo um lugar perfeito como esse para morar! Que 
paraíso. Quanta beleza!

O macaquinho retrucou:
— Paraíso? Como assim? Aqui é um lugar tão triste, sombrio, 

sem graça, deprimente...
O dinossauro largou aquela gargalhada e, quase sem fôlego 

de tanto rir, respondeu:
— Vocês são muito engraçados. Olha pra esse lugar, não falta 

nada! Água pura e fresquinha, frutas saborosas, rochedos banha-
dos pelo sol, sombras refrescantes embaixo dessas árvores... Vou 
morar aqui. Vocês têm mesmo muita sorte de terem encontra-
do primeiro, sei que não se importarão se eu achar um cantinho 
nessa aldeia pra mim também.

Naquele momento, os moradores da aldeia começaram a 
olhar ao seu redor, a contemplar toda a coisa que o novo visitante 
descrevera e que eles, mesmo morando ali há tanto tempo, não 
haviam notado. Olhavam uns para os outros e até esboçavam tí-
midos sorrisos. Naquele momento, eles até esqueceram a disputa 
que estavam travando, pois foram contagiados pelo jeitão otimis-
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ta e meio doido daquele dinossauro abobalhado. Quando menos 
esperavam, já estavam gargalhando e rindo de si mesmos. Eles 
até admitiram que eram os verdadeiros bobões naquela hora. 
Todos estavam convencidos de que seus sentimentos realmen-
te foram magoados, mas eles ainda estavam vivos e poderiam, 
se assim quisessem, esquecer de uma vez por todas seus senti-
mentos magoados e recomeçar uma nova história e continuar 
sonhando e vivendo feliz naquele lugar maravilhoso que só agora 
eles percebiam que existia.

Todas as criaturinhas da aldeia agradeceram ao novo amigão 
dinossauro, pois, mesmo ele sendo um estranho, um ser dife-
rente, com o seu jeito diferente de ver as coisas, mostrou que 
guardar sentimentos magoados não vale a pena. Resolveram, en-
tão, mudar a vida naquele lugar. As disputas continuaram acon-
tecendo, só que dessa vez para saber quem tinha a gargalhada 
mais gostosa e mais contagiante. Decidiram até mudar o nome 
da aldeia, que passou a se chamar a Aldeia dos Sorrisos Reencon-
trados. E lá, naquele lugar tão especial, as belas criaturinhas e seu 
amigo dinossauro foram felizes para sempre! 

A boneca Mariana
Marilda de Almeida Souza

Era uma vez...
Uma linda boneca que se chamava Mariana. Ela não era qual-

quer boneca, pois era feita de pano, um tecido fl oral. Tinha os 
cabelos vermelhos como a Merida, do fi lme Valente. Mariana era 
vaidosa e sorridente. Fazia amizade com muita facilidade, igual a 
sua dona, a princesa Maria Clara. Mas a princesa cresceu e Mariana,
que era sua companheira constante, acabou sendo deixada, 
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a princípio, dentro de uma caixa na prateleira; depois, veio para o 
chão. Outro dia, teve a perna rasgada, o cabelo foi fi cando desgre-
nhado, o olho caiu, a roupa desbotou... E Mariana, coitada, quase 
trumbicou no cocô do cachorro, que era parte da família também.

Um dia, ela pensou que estava levando uma vida muito hu-
milhante, sem bonequismo nenhum, sem mimo, sem cafuné, e 
resolveu se esconder por conta própria até que alguém sentisse 
sua falta. Isso feito, passaram-se dias, semanas, meses... Até que, 
um dia, a princesinha foi indagada pela madrinha que tinha lhe 
dado a boneca, a Senhora Raissa: 

— Cadê a Mariana? 
Ela se desesperou, pois não sabia onde estava a Mariana, e 

começou a procurar até encontrá-la no fundo de um baú, junto 
com outros tantos brinquedos velhos. A menina olhou sua bo-
neca e sentiu vontade de chorar, pois ela sabia que Mariana era 
vaidosa e linda e ela não cuidava mais de sua boneca que um dia 
fora a predileta.

Nesse momento, ela chamou a sua melhor amiga Geovana e 
fez uma proposta.

— Que tal a gente fazer uma campanha chamada de “Cuide 
bem de seus brinquedos”? 

E Geovana completou dizendo assim: 
— O brinquedo que não serve para você pode ser muito legal 

pra mim!
Dito isso, as duas começaram a organizar a campanha e, em 

um momento, Maria Clara olhou para sua Mariana e disse que ela 
não se preocupasse, pois ela iria cuida dela, levá-la à costureira 
para fazer-lhe uma roupa nova e alguns consertos necessários e 
que, a partir daquele dia, Mariana voltaria a dormir na sua cama, 
como antigamente.

Dizem que até hoje Mariana é muito feliz com a sua Maria 
Clara.
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Coração de ouro 
Maria José Souza Matos

Há muito tempo, existia uma fl oresta mágica, cheia de seres 
encantados. Todos viviam em paz e harmonia nesse lugar. Mas, 
um dia, apareceu uma bruxa medonha e passou a aterrorizar os 
habitantes daquela fl oresta. 

Nas noites de lua cheia, quando o brilho do luar iluminava 
toda a fl oresta, ouviam-se gritos e um choro desesperado vindos 
do interior da mata. Um dia, apareceu um príncipe e todos os se-
res mágicos: fadas, duendes, elfos e animais falantes que viviam 
na fl oresta, que avisaram ao príncipe: 

— Alteza, cuidado ao entrar na fl oresta. Há alguns meses, uma 
bruxa vem assustando os moradores daqui. Ela voa em sua vassou-
ra mágica e ameaça a todos. Além disso, em noites de lua cheia, 
todos nós ouvimos gritos assustadores e um choro desesperado!

Mas o príncipe era destemido. Ele trazia consigo um segredo 
e disse aos seres mágicos:

— Não se preocupem, eu não tenho medo. Estou à procura 
da princesa, minha noiva. O castelo onde vivia com sua mãe, a 
rainha Generosa, é próximo daqui. Elas foram vistas pelos meus 
soldados andando a cavalo nesta direção, e todos estão à procura 
delas. A rainha é muito amada por seus súditos. Não vou desistir! 
Enfrentarei essa terrível bruxa. 

Os seres mágicos fi caram surpresos ao saber o que tinha 
acontecido com a princesa e sua mãe, a rainha Generosa. En-
tão, eles lembraram que o terror e o medo que estavam vivendo 
agora tinham começado há um tempo não muito distante. Toda 
a fl oresta mágica vivia em paz, quando, de repente, na fl oresta, 
tudo escureceu e a bruxa apareceu voando sobre as árvores com 
sua vassoura, assombrando a todos. 
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Mesmo sabendo o que tinha acontecido, o príncipe não teve 
medo e começou a caminhar pela fl oresta. Era noite de lua cheia 
e o luar iluminava tudo ao redor, quando, de repente, o príncipe 
ouviu gritos e um choro assustador. Teve receio, mas não desistiu 
e, numa clareira adiante, encontrou a bruxa perto de um caldeirão. 
Desse caldeirão, saíam luzes de todas as cores e a bruxa estava 
segurando nos braços um ser muito esquisito! Parecia um elefante 
de cor roxa com o corpo coberto de lã, mas não era uma ovelha. 

Quando o príncipe olhou para o ser, percebeu que ele tinha 
um olhar triste e doce, o mais doce olhar que o príncipe já ti-
nha visto, e, enquanto admirava o ser meio elefante, meio ove-
lha, distraiu-se. Aproveitando a distração do príncipe, a bruxa o 
apunhalou no coração, mas qual foi sua surpresa e a de toda a 
fl oresta! Ao receber o golpe, o príncipe caiu no chão e, do cora-
ção do príncipe, saiu um líquido dourado e perfumado, que es-
corregou direto pra dentro do caldeirão. Imediatamente, as luzes 
do caldeirão aumentaram, iluminando toda a fl oresta, e, diante 
dos olhos surpresos do príncipe, o bicho esquisito de olhar doce 
transformou-se na princesa, sua noiva, que correu ao encontro 
da bruxa, abraçando-a. O príncipe quis levantar-se para defender 
a noiva, mas ela lhe disse: 

— Não, meu amado! Não faça nada a esta bruxa! 
Enquanto a princesa falava, a luz vinda do caldeirão envolveu 

as duas e a bruxa transformou-se na rainha Generosa, a mãe da 
princesa.

Ao ver o príncipe caído no chão, a rainha inclinou-se até ele 
e disse: 

— Alteza, perdoe-me por ter atingido o seu coração com 
o punhal. Eu estava enfeitiçada pela magia de um bruxo que 
queria tomar meu reino, mas não conseguiu e, antes de desa-
parecer, lançou este feitiço que só poderia ser quebrado se eu 
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conseguisse derramar no caldeirão o ouro do seu coração. Ele 
sabia que no seu coração existia o ouro mágico que transforma o 
ódio em amor e a morte em vida. 

Assim, o feitiço foi quebrado e o mistério revelado. O prín-
cipe do coração de ouro sobreviveu, voltou para o seu castelo e 
casou-se com a princesa. A paz voltou à fl oresta e todos foram 
felizes para sempre.

O duende e seus animais
Isis Sacramento dos Santos e Rosemeire Sacramento dos Santos

Em uma fl oresta próxima à cidade do Rio de Janeiro, havia ani-
mais de várias espécies, todos felizes, cantando e voando. Nessa 
fl oresta, também morava um duende que sabia conversar com 
todos aqueles animais, só não imaginava que lá também moravam 
outras pessoas estranhas, pois o duende pensava que eles e os 
animais eram os únicos habitantes daquela imensa fl oresta. 

Certo dia, quando os animais estavam sozinhos, fazendo as 
tarefas da fl oresta, apareceu um cangaceiro meio que estranho, 
com sua viola na mão, cantarolando que só. 

— Quem é, quem é, que mora bem aqui? Quem é quem, 
quem é apareça bem aí...1 

Todos aqueles animais se esconderam atrás de uma moita 
bastante assustados, mas, ao ouvir aquele som, logo foram saindo 
de um em um para ver quem tanto cantarolava, já que naquela 
fl oresta não existia mais ninguém – pensavam eles. 

E o macaco, engraçado que ele só, começou a gritar e pe-
rambular por toda a fl oresta para chamar atenção. Naquele exato 

1  Versão da música “Pararatibum”. 
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momento, o duende, que estava ausente, pois foi fazer uma visita 
a um dos animais que estava doente, apareceu meio que de re-
pente e logo se assustou ao ver aquela pessoa estranha junto aos 
seus amiguinhos, pois fi cou pensando que, naquele momento, 
todo seu segredo seria descoberto: todos fi cariam sabendo que 
seus animais falavam. E para piorar ainda mais a situação e o de-
sespero do duende e seus amiguinhos, apareceram duas criatu-
rinhas azuis e estranhas: eram dois Smurfs, saindo de dentro de 
uma caixa linda e bastante colorida. Foi aquele alvoroço em toda 
a fl oresta e todos gritavam, de um lado a outro. Só o cangaceiro 
cantarolava. 

— Quem é, quem é, que mora bem aqui? Quem é quem, 
quem é apareça bem aí... 

Foi uma agonia pra todo lado. Só que nenhum desses 
estranhos visitantes sabiam que os animais falavam, e o duende 
tinha medo de ser descoberto.

Quando aquelas criaturinhas azuis se libertaram daquela cai-
xa, ouviram um sussurro: 

— Quem são vocês, pessoas estranhas? 
E todos olharam para os lados, procurando ver de quem era 

aquela voz, já que animais não falavam – imaginaram eles. 
O duende, que já conhecia aquela voz, é claro que fi cou ten-

so, sem nada poder fazer. E daí descobriram que era o macaco 
que estava falando. Então, os Smurfs e o cangaceiro se pergunta-
ram: “animais falam?”. E foi aquela confusão entre eles. O duen-
de, se sentindo incomodado, falou:

— Saiam da nossa fl oresta, seus intrusos. Aqui não tem lugar 
para vocês!

Todos os animais correram para acolher seu amiguinho, o 
duende, e começaram também a espantar os invasores. Depois 
de tanto alvoroço entre eles, o cangaceiro se pronunciou dizen-
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do que eles estavam ali também como amigos e que, com a pre-
sença deles, a fl oresta podia fi car mais animada com sua música. 
Daí, as duas criaturinhas azuis também se aproximaram do can-
gaceiro, mostrando que eles também eram do bem e só queriam 
ser amigos.

Com todos os olhares de afetividade, todos os bichos puse-
ram-se a falar ao mesmo tempo. O duende, bastante comovido 
com a situação, se aproximou de todos, que combinaram, dali 
pra frente, dividir todo espaço da fl oresta com todos. Com isso, 
fi zeram uma bela festa com tudo que eles tinham direito e se 
tornaram amigos inseparáveis, e o cangaceiro saiu cantarolando:

— Nós somos nós somos, grandes amigos somos, pararati-
bum pararatibum, nós somos...

Coração e Leopardo
Fátima Britto

Era uma vez, um pintinho chamado Coração. Ele era muito falan-
te e alegre. Morava na casa de uma família, onde havia um vovô e 
uma linda menininha chamada Rosa. Vovô e Rosa adoravam brin-
car com o pintinho Coração. 

– Coração! – chamava a menina – Venha comer seu milho! 
Coração ia correndo todo alegre, comer milho. 
O vovô amava contar histórias para Rosa e para Coração. 

Todo dia, de tardinha, havia naquela casa momento mágico de 
contar história. Sentavam os dois na frente do vovô e começava 
a hora da história. Às vezes, Rosa contava; outra vez, era a hora 
de Coração também contar histórias.
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Até que um dia a paz e alegria daquela casa foram quebradas 
com uma grande ameaça: um leopardo andava rondando a casa, 
pois sentiu cheiro de pintinho e estava louco para devorá-lo. 

O vovô e Rosa começaram a sentir muito medo daquele leo-
pardo, que, além de grande, tinha uma cara enfezada, daquelas 
de quem comeu e não gostou, e toda noite ele aparecia ao redor 
da casa, andando e farejando. 

O vovô, Rosa e Coração, começaram a pensar em uma for-
ma de tirar aquele leopardo dali. Pensavam e pensavam...

Coração, que era muito esperto, sugeriu que se fi zessem um 
grande buraco no jardim, pela manhã, quando o leopardo esta-
va dormindo. Sobre o buraco, colocariam uma grama disfarçada. 
Então, quando o leopardo chegasse, cairia no buraco fundo. E 
assim foi que aconteceu: quando o leopardo chegou e começou 
a rondar a casa, caiu no buraco e começou a gritar: 

– Me tira daqui! Me tira daqui, me tira daqui!
O vovô, a netinha Rosa e o pintinho Coração correram para 

olhar e viram o leopardo lá no fundo do buraco, gritando sem 
parar querendo sair. Aí então, o vovô disse a ele:

– Olhe, nós podemos deixar você sair daí, jogando uma cor-
da grossa para você se segurar e sair, mas acontece que a gente 
tem que fazer um trato. 

Ele, o leopardo, disse: 
– Tudo bem, eu faço qualquer trato que você quiser. 
– Veja, o trato é difícil, você aceita mesmo assim? – disse o 

vovô.
– Sim, sim, aceito. Claro, eu aceito, eu quero sair daqui. Por 

favor, me tira daqui!
Então, o vovô disse: 
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– Bem, o trato é o seguinte: nós vamos tirar você daí, mas, se 
você sair e ainda fi car rondando a nossa casa, nós vamos criar um 
buraco ainda maior e nunca mais vamos tirar você de lá. 

O leopardo respondeu: 
– Não, por favor, eu faço o trato com você, sim. 
Então, vovô falou: 
– Por favor, o trato é o seguinte: você vai sair e vai sumir da-

qui das redondezas, nunca mais você vai voltar a rondar a casa. Tá 
bom? Tudo certo assim? Ou você não é de confi ança? 

Bom, como o leopardo estava já cansado, com muita fome, 
querendo sair daquele buraco para poder correr pelas matas 
como ele gosta, decidiu: “eu tenho que cumprir com a minha pa-
lavra, senão eu vou acabar morrendo aqui”. Então, ele disse: 

– Tudo bem! Tá certo, eu vou sair daqui e vocês vão fi car 
tranquilos. Nunca mais eu voltarei. 

E assim, o vovô jogou uma corda bem grossa, amarrada num 
poste, e depois os três correram para dentro de casa. O leopardo 
subiu pela corda, saiu correndo a mais de 100 quilômetros por 
hora! Disparado, entrou pela mata a dentro e nunca mais se ouviu 
falar dele. E assim, Vovô, Rosa e Coração continuaram felizes, 
contando suas histórias. 

Quem conta um conto aumenta um ponto...
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PARTE III

 Não sei se foi assim 
que aconteceu, 

mas foi assim que 
me contaram
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10º ENCONTRO 
Entrou por uma porta e saiu pela outra... 

Seminário de apresentação das produções textuais e avaliação 

do curso.

Paródia para a professora Rose
(“Esperando na janela”)

Sandra Bahia Modesto

O nosso curso que se encerra hoje
Foi gratifi cante e sensacional.

Aprendizados, criatividade, uma grande vivência e
Uma pró genial.

Nós todos juntos lhe agradecemos,
Pelo jeito simples que nos ensinou.

Olho no olho, acordar o corpo,
Sem muito teatro, você nos passou.

Somando tudo, os novos conceitos,
A contação de histórias nos encantou.

Rose, você é especial
Não vamos ter uma pró igual [repete]

Que a vida sempre lhe ofereça
Tudo de bom e excepcional [repete]
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Obrigada, Rose, pelo aprendizado. Por ter, em dez encontros, 
transmitido tão bem a arte de contar histórias e, de forma única 
e singular, ter despertado em mim a criatividade, que, na ver-
dade, estava adormecida. Hoje, quero ser a Sandra aprendiz na 
contação de histórias e também escritora. Ir além do que a minha 
visão pode alcançar. Ver olhinhos brilhando de todas as idades, 
viajando comigo para o mundo da magia. 

Que Deus ilumine seus caminhos e que você seja muito feliz.

Com carinho,
Turma
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 Um fi nal que se 
pretende sempre feliz

Rosemary Lapa de Oliveira

A contação de histórias entrou em minha vida no espaço in-
formal de aprendizagem mais acessível à contação de histó-
rias: a família. Nas manhãs de visita de minha tia avó à casa 
de meus avós, onde eu morei por um tempo, ouvia dela seus 
causos de menina, além de ouvir de meu avô suas histórias, 
enquanto nos refrescávamos na varanda após o almoço. De 
minha avó, também ouvia histórias e músicas, que ela gostava 
mais de assobiar que de cantar.

Nas tardes de domingo, meu pai lia para mim o livro 
O mundo da criança: fábulas e contos de fadas da tradição 
eurocêntrica que me encantavam, pois que ele lia em uma 
cadência leve e ritmada, fazendo vozes diferentes para cada 
personagem. Eu que solicitava esse encontro, que não me 
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lembro como se iniciou, ou, como as lendas, seu início se perde 
nas brumas da memória e do tempo...

Foi uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica que me 
incitou à leitura da palavra escrita e, a partir daí, histórias e mais 
histórias foram entrando em meu imaginário, construindo meu 
mundo de escape e constituindo-me enquanto ser nesse mundo. 
Ler passou a ser tão mágico e excitante que a audição de histó-
rias foi quase esquecida. Lembrei-me dela quando, concluindo o 
curso médio em magistério, levei para a minha sala de estágio o 
mesmo Mundo da criança e li, conforme meu pai havia lido para 
mim. O efeito foi surpreendente e percebi que ali estava uma 
forma de desenhar minhas aulas. Não me lembro se houve a me-
diação dessa ação pela minha orientadora de estágio. Gosto de 
pensar que tive tal insight sozinha... 

Fato é que, nos anos seguintes em que trabalhei como pro-
fessora em classes de crianças de nove a dez anos, as histórias 
estavam sempre presentes como mote, contexto ou pretexto.

Na faculdade de Letras, aprendi que o texto não deveria 
ser pretexto, então mantive as histórias ora como contexto, ora 
como tema. Mas meus caminhos me levaram aos encantos da lei-
tura para estudos acadêmicos e, depois de estudar a leitura no 
mestrado e no doutorado, precisei fazer o caminho de volta para 
o início da minha docência, ainda na minha adolescência, para 
resgatar a contação de histórias e seu papel na docência. Isso me 
levou aos estudos sobre contação de histórias. Então, comecei a 
acompanhar colegas professoras que estudavam a contação nas 
academias, aprendi com elas e redescobri o encanto que nunca 
deixei de ter com a contação de histórias, com a literatura oral.

Resolvi, então, levar do meu lar, do aconchego dos momentos 
de contação com minhas fi lhas, as encantatórias para as aulas de 
formação de professores, espaço que já estava ocupando a essa 

contar-historias-em-espacos-formais-e-informais-miolo.indb   176 22/11/2019   08:07:44



UM FINAL QUE SE PRETENDE SEMPRE FELIZ  ∙  177 

altura da minha trajetória profi ssional. Resgatei o curso de conta-
ção de histórias que havia feito há muito tempo com Betty Coelho, 
participei de outros cursos de contação, de canto, de coral, de 
dicção, além das experiências já vividas, e elaborei curso de exten-
são para formação de contadores e contadoras de histórias.

Muitas leituras foram se incorporando em meu repertório, 
mediadas por Cléo Busatto, Celso Sisto, Gislayne Matos, Bia 
Bedran, Amadou Ampaté Bá, Daniel Munduruku, entre tantos 
outros e outras autoras já referidas neste livro, e aprendi com 
Luciene Santos, com Keu Apoema e Mary Arapiraca os caminhos 
da oralidade. Então, como me autointitulo pesquisadora, pensei 
que já era momento de elaborar uma pesquisa a esse respeito. 
Assim nasceu o estágio pós-doutoral na forma de curso de ex-
tensão universitária Entre a Docência e a Contação de Histórias. 

Mas pessoas são maravilhosamente iguais e fantasticamente 
diferentes e, ao ter contato com as pessoas que acorreram ao curso 
para se formar em contadores de histórias, percebi que a docência 
não podia ser o único centro das discussões e aprendi muito sobre a 
contação em espaços formativos variados. Aprendi sobre a força da 
contação de histórias para a ética além da estética. Resgatei estudo 
que já vinha desenvolvendo sobre a psicanálise nos contos de fadas, 
sobre os estudos culturais e como cada povo conta a seu modo suas 
histórias, produz suas lendas e mitologias.

E na contação de histórias, encontrei a força maior das mi-
nhas conclusões de tese que me levaram ao enleituramento. 
Nesse ponto, por estudar a leitura por tantos anos, já tinha apren-
dido que ler não era só decifrar o código linguístico escrito, mas 
que leitura é uma ação que vai além da palavra escrita ou falada, 
que enleituramento é o modo como se torna possível entender 
o mundo em seu funcionamento e em sua natureza, entrando na 
trama, percebendo nuances linguísticas, estéticas, estilísticas, 
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éticas, culturais, religiosas, geográfi cas, históricas e outras tantas 
que fazem do texto um espaço de atribuição de sentidos vários 
e múltiplos. 

Aprendi com as pessoas que participaram comigo do curso 
que as especifi cidades do ofício de contar histórias se pareiam 
com a docência, aqui entendida para além do espaço formal da 
sala de aula. Olhar no olho, uma das ações da contação que lhe 
são mais caras, precisa estar no espaço da docência, pois ensinar 
precisa ser ato de carinho e aconchego, sem precisar ser piegas, 
como nos lembra Freire. A pessoa que conta histórias precisa es-
tar com o olhar sempre direcionado a seu ouvinte, captando suas 
impressões, modulando a história conforme ela impacte a pessoa 
que ouve. Assim precisa ser a docência: atenta às impressões de 
quem aprende.

Um ditado africano, lugar em que a contação de histórias 
mantém seu valor e força oral, diz que um bom contador de his-
tórias precisa ter sempre em mente 7 x 700 histórias em sua 
mente, pois cada situação pede uma em particular. Além disso, 
precisa estudar as histórias, precisa prepará-las para seus ouvin-
tes para que tenham a força do encantamento, sem o qual uma 
história se torna apenas força de ar que sai pela boca. O docente 
precisa estudar e saber bastante sobre o que ensina; precisa 
conhecer o bastante para ser capaz de se abrir ao contraditório.

Enfi m, são muitos pontos de interseção que existem entre 
essas duas ações culturais tão importantes para a humanidade, 
conforme bem esclarecem Gislayne Matos, Celso Sisto e Betty 
Coelho, fato pelo qual, em todos os cursos de licenciatura, de-
veria ser incluso o componente de formação para a contação 
de histórias. Melhores professores seriam formados e melhores 
cidadãos sairiam das escolas. Enquanto a contação de histórias 
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não se torna parte do currículo explícito das licenciaturas, os cur-
sos de extensão vão fazendo seu papel.

Este livro pretendeu apresentar esses caminhos formati-
vos no percurso docente, ampliando a formação de quem conta 
histórias para contextualizar os conhecimentos escolhidos pela 
sociedade como importantes para estarem nos currículos; para 
aqueles que experienciam a contação de forma lúdica e engaja-
da socialmente; para os que contam histórias para suas crianças 
em casa, nas praças, na porta de casa, nos parques, nos hospitais, 
asilos, presídios, empresas e outros tantos mais espaços em que 
a contação precisa estar, pois nenhuma ação é mais humana que 
a narrativa.
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Esta obra aborda a ancestral atividade de contar histórias, 
que, atualmente, vem sendo resgatada nos mais diferentes 
espaços: escolas, hospitais, empresas, palcos, entre outros. 
Mas tem um diferencial: aborda o assunto do ponto de vista 

de quem aprendeu, através de textos lúdicos e gêneros 
variados. Além disso, também apresenta um variado acervo 
de histórias a serem contadas: textos autorais produzidos 

ao longo do curso de formação de que todos participaram. 
Então, aqui, você encontrará caminhos para conhecer 

melhor os caminhos da contação de histórias e histórias 
para serem contadas por aí. Boas leituras.

Rosemary Lapa de Oliveira 
Mary de Andrade Arapiraca 

Organizadoras

Rosemary Lapa de Oliveira 
Mary de Andrade Arapiraca 

Organizadoras

Muita gente por aí fala da contação 
de histórias do ponto de vista de 
quem conta ou de quem forma 

para a contação. Neste livro, 
você encontrará o passo a passo 
da formação para a contação de 

histórias, com dinâmicas bem 
lúdicas e muitas dicas importantes, 

contadas do ponto de vista de quem 
viveu a experiência de aprendiz. 

Aqui, são abordadas a ancestralidade 
e a atualidade dessa arte sem 
fronteiras, tão antiga quanto a 
própria humanidade e tão atual 

quanto podemos ser. Através de 
narrativas instigantes, que lançam 
mão de diversos gêneros textuais, 

também encontrará textos autorais 
para serem contados por aí.

Rosemary Lapa de Oliveira, pós-doutora em 
Educação (Contação de Histórias), 

é professora da graduação e da 
pós-graduação do Departamento de Educação 

da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
Tem obras publicadas, tanto acadêmicas 

quanto poéticas. É contadora de histórias,  
líder do Grupo de Pesquisa e Estudo em Leitura 
e Contação de Histórias (GPELCH) e vice-líder 

do Formacceinfancia, Linguagens e EJA.

Mary de Andrade Arapiraca, doutora 
em Educação, é professora titular da 
Faculdade de Educação (Faced) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Tem obras publicadas sobre educação, 

livros e artigos publicados em periódicos, 
e é uma grande contadora de histórias. 

Vice-líder do Grupo de Pesquisa e Estudo 
em Educação e Linguagem (Geling).
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