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Resumo: O projeto Um conto, um causo,da carochinha a vovozinha: a gente conta e encanta, visa proporcionar
aos idosos alunos da UATI – Universidade Aberta à Terceira Idade – UEPG a oportunidade de aprender diversas
técnicas da arte da contação de histórias e a produção de materiais, bem como a possibilidade  de ensinar por
meio de experiências enquanto contadores de histórias, colocando em prática o que foi aprendido no decorrer do
projeto,  bem como socializando histórias  orais,  contos,  causos  e  histórias  de  vida.  As práticas  de  leitura  e
contação serão desenvolvidas dentro da UATI, em momentos de socialização e integração, bem como em escolas
visando experiências  com crianças  de diferentes  idades e demais instituições sociais onde possamos levar  o
encantamento das histórias propiciando o bem-estar a quem executa, tanto quanto a quem participa enquanto
ouvinte. As atividades previamente planejadas no intuito de fazer com que a pessoa idosa aprimore a autoestima,
reconheça em si novas potencialidades ao sentir-se responsável e protagonista na prática de narrar histórias. 
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O projeto tem como público-alvo os  Alunos da UATI – UEPG, visando atender

uma turma de até 20 alunos em encontros semanais bem como a comunidade de Ponta Grossa

e região, por meio de momentos de contação de histórias e oficinas.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Ipiranga e Palmeira.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG (Campus Central)

Escolas, instituições sociais, bibliotecas e demais espaços da comunidade.

JUSTIFICATIVA

O projeto “Um conto, um causo,da carochinha a vovozinha: a gente conta e encanta”

foi desenvolvido em articulação com o programa Universidade Aberta para a Terceira Idade

(UATI – UEPG) desde o ano de 2014. Tal ação justifica-se pela importância da contação de

história enquanto prática artística e cultural, a qual integra em sua ação diversos benefícios,

dentre eles a prática da fala e da escuta, o acesso as memórias sejam elas antigas ou recentes, a

interação e criatividade, dentre outros os quais consideramos valiosos para a pessoa idosa, no

sentido  do  aprimoramento  da  autoestima,  resgate  de  experiências,  descoberta  de

potencialidades de fala e dramatização.

        A contação de história integra as mais diferentes culturas, com valor incontestável ao

longo da história, tendo em vista que, na ausência da escrita, foi oralmente que ensinamentos

seguiram repassados,  geração a  geração.  Posteriormente  a  escrita,  a  contação-  narração de

histórias persiste nas práticas culturais, integrando práticas   de oratória de filósofos, no âmbito

religioso ressaltamos as parábolas e registros bíblicos e demais práticas da população em geral

contavam experiências, criavam histórias, narravam situações, reais ou folclóricas, exercitando

o prazer do contar, e o encanto do ouvir.

OBJETIVOS
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Os objetivos que nortearam o projeto foram: propiciar aos idosos vivencias lúdicas e

culturais a partir de oficinas de contação de história e resgatar a história oral. Em decorrência

deste objetivo, almeja-se desenvolver atividades com diversas técnicas de contação de história;

propiciar  a  construção  de  textos  autorais  e  material  para  contação  de  história;  resgatar  a

autoestima  e  valorizar  a  cultura  do  idoso;  vivenciar  a  contação  de  histórias  em diferentes

instituições escolares e sociais.

METODOLOGIA

A  realização   do  projeto  aconteceu  em  dois  momentos  diferenciados,  o  primeiro

momento na UEPG, em encontros semanais, com duração de 2 horas, com a participação dos

idosos, alunos UATI. Um segundo momento é a interação com a comunidade, em diferentes

espaços. Como metodologia, faz-se o uso de momentos de  leitura e interpretação de diferentes

textos literários (contos, fábulas, crônicas…); manuseio e avaliação de material produzido para

crianças  (literatura  infantil);  rodas  de  conversa;  oficina  de  contação  de  histórias;  seminário

(contação;  apresentação  do  material  produzido);  ações  em  instituições  para  a  vivência  da

contação de histórias para diferentes  públicos (creches,  escolas,  abrigos,  unidades de Saúde,

entre outras).

RESULTADOS

 “Se a história não nos desperta  a sensibilidade, a
emoção,  não  iremos  contá-la  com  sucesso”
(COELHO, 2006)

Dentre diversos resultados positivos vistos e vividos ao longo do projeto,  as ações

desenvolvidas no ano de 2018 ganharam um novo olhar, novas cores e sensações a partir das

práticas  desenvolvidas  pela  professora  Lucélia  de  Cássia  Clarindo  junto  ao  grupo  de

contadores  de  histórias.  Os  encontros  semanais  acontecem  cada  vez  mais  com foco  nas

histórias de vida, contos, causos, atendendo a demanda do grupo, que varia ano a ano.  Há

uma intensificação das intervenções na comunidade, contemplando diferentes idades, públicos

e espaços educativos, como destacado no quadro a seguir:

Quadro 1 – Ações desenvolvidas no projeto  -2018
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Mês Encontros UATI Ações na comunidade

Março Exploração  de  diferentes
dinâmicas  e  materiais  para
contar histórias

Abril Oficina  de  manipulação  de
fantoche; Produção e contação
de histórias autorais 

Participação em atividade “Conversando com as senhoras do
CRAS” – Biblioteca Pública- Ponta Grossa

Maio O corvo e a raposa de Esopo;
As  bonecas  negras  de  Lara;
fábula Assembleia dos Ratos.;
Confecção  dos  pacotes  de
itens para a abayomis; 

Oficina pra professores– Semana do Brincar UEPG

Junho Leitura de histórias autorais; 
dinâmicas 

Julho Dinâmica: A argila e o 
escultor

Contação de histórias para crianças – espaço infantil do XVI
Encontro Regional de História-   ANPUH-PR que aconteceu
na UEPG de 15 a 18 de julho.

Agosto Práticas de repertórios novos
Preparo para as apresentações

Oficina  Brincando  com  Histórias  –  Projeto  de  extensão-
pedagogia – UEPG; Apresentação na APACD parceria com
alunas; 

Setembro Brincando com Histórias Contação de histórias - APACD

Outubro Práticas de repertórios novos Contação de histórias – APACD
Participação em evento – UNIOESTE
Participação na tarde de talentos

Novembro Práticas de repertórios novos
Preparo para as apresentações

Contação de histórias –Mostra de Talentos Ruth Cardoso
Contação de histórias – APACD
Feira Literária - Escola Municipal Professora Zahira Catta 
Preta Mello
Contação de histórias Asilo São Vicente de Paula

Fonte: Planejamento e diário da professora

Quanto  aos  encontros  semanais  com  o  grupo  na  UATI,  é  visível  a  alegria,  o

encantamento e o bem estar propiciado pela contação de histórias, desta forma

O  contador  de  histórias  também  é  atingido  pela  felicidade  do  compartilhar,

comprovando  assim,  que  contar  incita  mudanças  na  nossa  maneira  de  olhar  o

mundo. O encontro do real com o imaginário fortalece o ouvinte para enfrentar as

condições de sua existência, levando-o a reconhecer a sua própria vida através das

experiências vivenciadas com as histórias. Assim, a inter-relação entre realidade e

fantasia,  a  cumplicidade  de  contadores  e  ouvintes  faz  surgir  espaços  de

encantamento. O recordar e viver de novo uma história desloca o individual para o

coletivo. (SCHERMACK, sd., p.7).
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Sobre o recordar e viver mencionado pelo autor, uma forma intensa e significativa de

recordação e registro é o Livro da vida ou o Diário de Classe desenvolvido no grupo, o qual

contém os  registros  do dia  a  dia  dos  alunos que frequentam a disciplina  de Contação de

Histórias de longo prazo sob a mediação da professora Lucélia.  O objetivo é relatar o dia a

dia um contar sua própria história no contexto do curso , e por meio da oralidade e da escrita

pesquisar  a  própria  prática.  Os relatos  são  lidos  para  a  turma  de  maneira  a  relembrar  e

valorizar seus fazeres. A escrita é livre para que possam desenhar, escrever poemas e histórias

de sua autoria. Das ações realizadas na comunidade, diversas foram as histórias e as emoções

vividas, em cada espaço um abraço, um olhar, um sorriso, o encantamento e a gratidão de

crianças, adultos e idosos que vivenciaram a magia da história.

FOTO(S)

Figura 1- Contação de Histórias  na Comunidade

Legenda: Contadores UATI e equipe APACD

Figura 2 – Mostra Ruth Cardoso

Legenda: Contadores UATI e professora Lucélia Clarindo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“ O narrador assimila a sua substância mais íntima 
aquilo que sabe por ouvir . Seu dom é poder contar a sua vida"

Walter Benjamin

A cada ano de realização do projeto “Um conto, um causo,da carochinha a vovozinha:

a gente conta e encanta” verificamos o envolvimento dos alunos contadores de história, o

encantamento  com  as  atividades  desenvolvidas  e  o  aprimoramento  das  capacidades

expressivas, seja corporal ou de linguagem. A energia dispensada a cada encontro, a alegria

de sentir-se parte de um grupo é nítida tanto no olhar quanto nos relatos dos idosos. Neste ano

de 2018 a ampliação das ações na comunidade é um marco para o projeto e temos a grata

satisfação em participar dos diferentes momentos e espaços em que somos convidados. No

ano de 2019 seguimos com o projeto já em sua 4ª edição. Vida longa ao projeto! Muitas e

muitas histórias...
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