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INTRODUÇÃO.

Falar sobre a proposta deste trabalho, é antes de tudo olhar para a minha própria
história como aprendente, para minha escolha em formar-me como psicopedagoga e
de minha postura diante dos processos de aprendizagem antes da minha chegada
no Instituto Sedes.
Minha escolha começou a partir de duas experiências, a primeira veio por meio de
um questionamento, ao coordenar um grupo de crianças do meu cotidiano para o
ensino religioso, pois percebi que muitas estavam em idade avançada e que não
sabiam ler e escrever. Logo quis entender quais fatores estavam implicados na aprendizagem, pois existiam situações que imergiam além do cognitivo, interligando o
afetivo e o social.
A segunda experiência partiu de minha vontade de ser voluntária, pois sempre
quis trabalhar com crianças e desenvolver um trabalho social. Quando vi a oportunidade de poder ser voluntária em um hospital no centro de São Paulo, logo dei início
a esse projeto, e dessa experiência trago algo que foi muito importante no trabalho
com as crianças no hospital e que tem sido muito bom nos atendimentos que desenvolvi no Instituto Sedes: a contação de histórias.
Como voluntária, dentre os cursos de formação proporcionado pelo hospital, um
deles foi importante para o meu processo de aprendizagem e tem contribuído muito
na Psicopedagogia, que foi o curso “A Arte de Contar Histórias”, do grupo Arte Despertar.
A princípio, pensei que o curso se destinaria em como abordar histórias para crianças, afinal, estávamos acostumados a este repertório. No entanto, tive uma grata
surpresa, as histórias eram uma ferramenta de trabalho para nós e para todo tipo de
público, pois nos trazia um desvelar do cotidiano, que nos fazia entrar em outro
mundo há muito tempo esquecido, ou seja, o mundo das histórias de tradição, de
sabedoria, dos contos populares, que nos trouxeram um novo sentido e aprendizado.
A nós não era permitido “ler” as histórias, mas sim elas deveriam ser olhadas, escutadas e como dissera uma das coordenadoras do curso, passeadas pelo nosso
coração, ou seja, dar o seu próprio sentido ao que era falado e vivenciado. Contar
histórias não era se apegar ao livro e transcrever a história, muito menos decora-las,
mas interagir com o outro para quem se dirigia a história. Era um momento de in-
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trospecção, de em meio ao ambiente externo, parar para se posicionar, se olhar e se
organizar, tanto no espaço, como no tempo presente.
Pensando nos contos em geral, há sempre um valor e sentido por trás das histórias, constituindo assim um processo de transmissão de valores e de cultura, como
também traz à tona o reconhecimento dos grupos de pertencimento, do grupo social,
e a própria condição do indivíduo, como no caso da Cinderela.
Nas histórias é intercalado a ação do real com o imaginário, pois os elementos da
vida real se misturam com fatos totalmente impensáveis e até impossíveis, o sapo
que vira príncipe por exemplo, isso torna o sujeito capaz de exprimir suas condições
internas e seus desejos, sem a necessidade de reprimir o que sente e o que pensa.
Os contos são ferramentas que permitem entrar no mundo do sujeito sem que haja uma resistência deste, e traz elementos importantes sobre sua subjetividade, entendendo como a pessoa se vê, que recursos ela tem dentro de si e a partir destes
recursos poder se desenvolver. A partir do conto, o sujeito é livre para exprimir histórias e dar asas a criatividade, ele pode projetar o que quer e como quer, e pode ter
um processo de transformação.
A experiência proporcionada ao longo da formação, me permitiu ver o quanto o
psicopedagogo precisa trabalhar na relação que há entre os sujeitos, na promoção
não só do conhecimento, mas do significado da experiência de aprender para o desenvolvimento e a vida do sujeito. Deve também possibilitar a criação de oportunidades para a reflexão e autonomia na apropriação de espaço e da história de aprendiz, que há na relação entre o sujeito e o psicopedagogo.
Assim é fundamental compreender que a aprendizagem é uma via de mão dupla,
da mesma forma que se ensina, também se aprende, construindo novos saberes.
Para tanto, é necessário ter uma abertura e estar disponível na relação com o outro.
É importante que se possa trabalhar não só as questões relacionadas à aprendizagem, mas percorrer caminhos que garantam a formação do sujeito e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, maximizando a construção do saber, aliando o
prazer, o lúdico, a ação motivadora e criativa.
Desta forma, percebi que ao se trabalhar a contação de histórias, dá-se ênfase
para a promoção de experiências que auxiliam o sujeito a se expressar, a experimentar e explorar o conhecimento. Além disso, ajuda na apropriação de novos repertórios, lidando com suas dificuldades e pondo em prática aquilo que conseguiu
construir dentro de si.
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Muitos estudos têm se voltado a trazer interpretações e o que a história pode significar, mas neste trabalho parto da hipótese que o conto pode ajudar no desenvolvimento da linguagem, seja ela falada, escrita, corporal e simbólica.
Meu objetivo para este trabalho é explorar os aspectos ligados a contação de histórias importantes para aprendizagem, sobretudo, analisando um caso clinico, entendendo como se constitui a contação de histórias, que recursos cognitivos e afetivos ela mobiliza no atendimento psicopedagógico e como pode ser uma ferramenta
para o desenvolvimento da subjetividade.
Assim, surgiu a questão que pretendo discutir neste trabalho: de que forma a contação de histórias ajuda no desenvolvimento da linguagem e da subjetividade?
Na tentativa de responder a estas questões, utilizarei os estudos de Vigotski em
relação à linguagem e desenvolvimento da imaginação e da Criatividade, .Nádia
Bossa para discutir o conceito o de Psicopegogia, e Regina Machado para discutir
os conceitos em relação à contação de histórias.
No primeiro capitulo deste trabalho, estarei abordando aspectos relacionados à
psicopedagogia e a intervenção psicopedagógica na contação de histórias, trazendo
como base o que alguns autores já discutiram sobre o tema.
No segundo capitulo, abordarei os conceitos de Regina Machado para a contação de histórias. A autora pontua alguns exercícios que ajudam o sujeito a entender
a narrativa do conto e poder trabalhar melhor o seu conteúdo, tecendo uma rede de
significados.
No terceiro capitulo, falarei sobre a linguagem e a criatividade sob a perspectiva
de Vigotski, levei em consideração esse autor, pois além dos conceitos que o autor
trabalha, tem uma visão do social e pedagógico que são importantes para o trabalho
de um psicopedagogo.
No quarto capitulo, trago o relato de um caso clinico atendido por mim na clínica
do Instituto Sedes, estarei abordando aspectos da evolução do caso por meio das
narrativas e da criação de histórias.
No quinto capítulo trago algumas discussões com base nas ideias dos autores
trazidos ao longo do trabalho sobre a importância dos contos e das narrativas, entendendo o que mais foi mobilizador para este caso.
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CAPÍTULO 1: A PSICOPEDAGOGIA E A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.

Na contação de histórias, é necessário escolher a história, estudar a história, entender a sequência narrativa, o que requer muitos recursos do sujeito, além de suscitar diversos aspectos cognitivos, entendendo como isto funciona e como pode ser
utilizado como uma ferramenta no atendimento psicopedagógico. Neste capitulo será falado um pouco do que consiste a Psicopedagogia e o que alguns estudos já
abordaram sobre o tema da contação de histórias.
A base conceitual da Psicopedagogia elucida uma série de questões, a começar
pelo seu próprio nome, pois não se trata de uma aplicação da psicologia e da pedagogia ao processo de aprendizagem ou não aprendizagem, mas sim trabalhar a aprendizagem em seu caráter interdisciplinar.
Bossa (2000), sustenta que o próprio objeto de estudo da Psicopedagogia está
imerso numa teia de complexidade, portanto, falar da aprendizagem humana consiste numa dimensão muito mais ampla de ser explicada. Trata-se de uma visão de
homem, da forma como essa aprendizagem é adquirida, evoluída, colocada e condicionada.
Como a Psicopedagogia se preocupa com as dificuldades de aprendizagem, deve-se primeiro entender como a aprendizagem é constituída. Assim, o psicopedagogo deve saber lidar com as alterações que ocorrem na aprendizagem, bem como
saber reconhecê-las e como preveni-las.
Quando se pensa em um trabalho de caráter preventivo, segundo Bossa, é preciso diferenciar do trabalho clínico, o qual tem um olhar sob a relação do sujeito estudado (sua história e sua forma de aprender) com a posição do psicopedagogo, que
vai em busca do processo de aprendizagem e do não saber daquele que está diante
de si. Já o trabalho preventivo está ligado à instituição, a avaliação de sua metodologia e de sua dinâmica institucional que recai sobre o processo do aprender.
Ainda segundo a autora, esta diz que nos primórdios da Psicopedagogia pensavase na reeducação, a aprendizagem estava ligada aos déficits e a diminuição das defasagens diante do que era visto dentro da média, o destaque era a falta. Mais para
frente, a Psicopedagogia começou a olhar o não aprender, não como uma oposição
da aprendizagem, mas começou a adotar alguns princípios da psicanálise e da psicologia genética. Era preciso observar o sujeito e sua subjetividade, sua história
desvelada pelo meio sociocultural.

8

Atualmente, a Psicopedagogia,
(...) trabalha com uma concepção de aprendizagem segundo a qual participa desse processo um equipamento biológico com disposições afetivas e intelectuais que interferem na forma de relação do sujeito com o meio, sendo
que essas disposições influenciam e são influenciadas pelas condições socioculturais do sujeito e do seu meio. (Bossa, p. 22, 2007).

O trabalho psicopedagógico além de ser visto em sua práxis, deve ser visto em
seu aspecto teórico, pois o saber constitui-se como um dispositivo para lidar com as
situações que dinamizam a aprendizagem, os métodos educativos e os transtornos
de aprendizagem. Assim, para que ocorra o ensino, é preciso saber o que é aprender.
Além disso, pensar na Psicopedagogia é pensar no seu campo de atuação também, que diz respeito não somente ao espaço físico, mas ao lugar onde se dá a atividade e o seu objeto de estudo. Trabalhar este objeto dependerá da forma adotada,
clinica, preventiva, teórica, mas sem separar uma da outra.
O trabalho psicopedagógico visa assim uma compreensão da aprendizagem do
sujeito a nível individual ou em grupo dentro de um contexto. A forma de atuação vai
sendo modelada de acordo com cada caso, à medida em que o problema vai aparecendo. Desta forma, o psicopedagogo vai perceber as alterações da aprendizagem
do indivíduo ou grupo, buscando um sentido sobre os dados que foram observados.
Para Molina e Pieri, no trabalho psicopedagógico, é necessário que haja estratégias e formas de levar em conta não só a subjetividade do sujeito, mas o meio educacional do qual faz parte. Desta forma quando se fala em psicopedagogia institucional, há uma observação acerca dos problemas oriundos das dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscando formas para intervir nesse processo e propiciar a
superação destes problemas adquiridos ao longo da vida escolar.
Nas escolas são vários os processos que interferem nessa aprendizagem: a cultura, a sociedade, a metodologia, a cognição e os processos psicológicos. Neste ponto, cabe pensar nos problemas de aprendizagem aliados às práticas de ensinar e
aprender, além da formação profissional daqueles que atuam com a educação.
O psicopedagogo, assim, deve concentrar sua atenção nos avanços e dificuldades apresentados pelo sujeito, visando sempre tirar os bloqueios que interferem na
aprendizagem
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Para estas autoras, a arte de contar histórias, além de fomentar sentimentos do
sujeito, cria uma espontaneidade sem tirar deste sua liberdade ou força-lo a falar.
Contar histórias resgata a cultura oral, incentiva a escrita e proporciona momentos
lúdicos e de interação com outras pessoas. A história é uma narrativa que transmite
um discurso baseado na cultura, em que os contos são organizados conforme a
produção da sociedade, fornecendo uma construção social e cultural, ou seja, se há
uma cultura voltada para o bem-estar das pessoas, as histórias terão enredos que
priorizem a saúde e formas de se sentir bem.
A história estimula diversos aspectos do comportamento humano, assim como
promove uma reflexão e a capacidade de se comunicar e de conviver com a diversidade. A história auxilia na criatividade e na promoção do autoconhecimento.
Segundo Fontana e Lizardo (2015), a experiência de contar histórias proporciona
um vínculo dos sujeitos em atendimento psicopedagógico, além de trazer diversos
aspectos do cotidiano. Contar histórias pode ser visto como um recurso que auxilia
nas questões de aprendizagem ou não aprendizagem, trazendo em si muitas potencialidades que podem ser desenvolvidas.
As autoras descrevem as ideias de Bussato, em que ouvir histórias fornece o desenvolvimento da capacidade de imaginar, da observação, da aquisição da linguagem oral e escrita, o prazer pela arte, habilidade de dar lógica aos acontecimentos,
além de gerar um estimulo para a leitura. Nesse sentido, por meio da arte de contar
histórias, há uma possibilidade de se construir a aprendizagem relacionada a competência cognitiva do sujeito, na medida em que oferece subsídios para elaborar
conceitos, compreender suas ações no mundo e identificar os papeis sociais que
serão exercidos ao longo da experiência de vida.
O ato de contar histórias possibilita o resgate da memória cultural e afetiva, pois
contar histórias é uma ação da comunicação, sobretudo, da comunicação individual,
aquele que conta, constrói e tece a palavra, e sua função é se voltar para a narrativa
oral.
Para se contar uma história, é preciso que o sujeito conheça a história e goste de
seu conteúdo, pois a intensidade da história é transmitida pela forma como o contador acredita nessa história e a sustenta por inteiro. Assim, cada livro, cada história
oferece para a criança uma nova ideia ou descoberta, ampliando seu repertório e
sua visão de mundo. Desta forma não se deve expor a criança a um significado da
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história, mais deixar que cada criança traga o seu significado, e a partir daí, tem-se
um material para trabalhar psicopedagogicamente.
Portanto, contar histórias é um processo que dá subsídios para a intervenção psicopedagógica, pois vem trazer à tona aquilo que está em oculto. Ao sujeito é dado a
escuta e a oportunidade de transformação do pensamento e da capacidade cognitiva. O conto é importante para suscitar no leitor/ouvinte a capacidade de fantasiar
sobre sua realidade, proporcionando diferentes formas de aprender.
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CAPÍTULO 2: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.

O que nos vem à cabeça quando se fala sobre contar histórias? Remetemos
este trabalho mais a primeira infância, sobretudo, para a educação infantil e os
primeiros anos do ensino fundamental, mas nos últimos anos, tem-se visto que
esta arte se tem expandido para diversos públicos e áreas do conhecimento. É
uma arte que tem crescido cada vez mais no cotidiano do sujeito, mas é preciso
antes de tudo entendermos, o que é contar histórias?
Trago como referência o texto de Regina Machado em seu livro Acordais. Um
dos aspectos importantes a ser considerado na contação de histórias, é a sinalização do tempo, quando se inicia uma história, muitos se utilizam do “era uma
vez”, um tempo que é difícil ser olhado sob a perspectiva cronológica, mas onde
circula os espaços do cotidiano do meu eu. O “era uma vez”, transita um espaço
onde podemos ir para além da nossa identidade, de nossa profissão e de nossa
cultura.
Além do “era uma vez”, existe o “agora eu era”, este tempo personifica o agora, uma vivencia que potencializa o nosso eu. Quando se ouve uma narrativa, há
uma construção imagética que vai se definindo fora do tempo da história cotidiana, assim o “era” expressa um aspecto da universalidade do ser humano, e a sua
própria existência como parte desta universalidade. O que a autora coloca é que
conseguimos compreender histórias que foram contadas há mais de mil anos,
mesmo sem estarmos presentes naquele local e tempo. Na medida em que ouvimos a história, somos levados a esse tempo e lugar que não é conhecido, mas
que se torna plenamente familiar. Assim, a história só passa a ter existência
quando é contada e lida, unindo o passado e o presente.
Quando se pede que alguém conte sua experiência ao ouvir um conto, cada
sujeito demonstrará que ouviu o conto de uma forma, é a “sua história”. O conto e
suas imagens além de despertarem o sentido e as experiências do sujeito no
mundo, transportam para a imaginação a possibilidade de criar e integrar a si.
Quando o sujeito entra no mundo da história, ele não está nem no passado e nem
no futuro, mas se encontra no presente e instante onde ele pode ser o que os determinismos sociais e o mundo afora não o permite chegar, onde o sujeito pode
ser rei, vilão, príncipe, pois o sujeito não encontra o que deve ser, mas o que pode. O conto é uma arte da fantasia.
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Neste livro Regina aborda seu trabalho em cima dos contos tradicionais, os
quais também podem ser vistos como contos de tradição oral, sendo que nestes
tipos de contos não se conhece a autoria, mas são passados de geração em geração e está presente na memória dos povos há muito tempo. Tais contos transpõem barreiras geográficas e linguísticas e têm na oralidade sua principal forma
de transmissão. Os contos tradicionais também podem ser vistos como contos
populares, que carregam em si uma sabedoria quase intocável.
No trabalho com contos tradicionais, uma das funções que a autora acha importante possibilitar às crianças é a compreensão da estrutura narrativa, em que o
professor, a partir da experiência de escuta, pode evidenciar que o conto é uma
forma literária, uma criação artística atemporal, que se apresenta como uma ideia
narrativa em desenvolvimento, por meio de exercícios criadores. Pode-se proporcionar vivencias sobre as diferentes partes do conto, a sequência narrativa e as
ligações entre elas.
Os contos tradicionais também são importantes ferramentas para se trabalhar
as funções das palavras e os elementos que compõem as frases. A utilização de
forma mecânica dos contos, sobretudo na utilização da identificação de classes
gramaticais acaba sendo um exercício que tira a riqueza da potência poética, trazendo ao aluno atividades que os aborrecem.
Portanto, os contos, segundo a autora, não devem ser considerados como meras estratégias didáticas, mas que o aprender parta de uma busca do sentido do
conto, para depois prosseguir para a gramática, e não o oposto. A criança não
deve ser ensinada nos conceitos gramaticais sem antes ter a dimensão do que
representa o conto e qual o seu sentido, a criança deve entender as palavras e o
contexto presente, pois sem esse entendimento, tira-se dessa aprendizagem o fator social.
A autora situa que as crianças precisam viver o sentido do conto, principalmente diante de seus contatos com uma variedade de imagens, que em sua
grande maioria constituem-se como formas estereotipadas. Quando se pergunta
para uma criança o que é um rei ou um príncipe, logo se vê respostas de um príncipe com capa, espada ou um rei baixo e barrigudo.
Além disso, no mundo contemporâneo, a construção das narrativas não traz
um sentido que contemple a relação da ação, objetivo, meta, desenvolvimento do
herói e a existência de objetos mágicos por exemplo. Cada parte do conto deve
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ter uma relação, uma interligação dos elementos em si. Quando se olha o contato
das crianças com os heróis televisivos, além da pobreza narrativa, se vê produções sem sentido. Por isso, ao se trabalhar a criação de uma história, deve-se ter
todo o cuidado na proposta deste projeto, porque

(...) quando essas propostas não trabalham o sentido, a ordenação interna,
as relações entre as partes da sequência narrativa, as invenções das crianças são convencionais e repetitivas. É bom, é importante inventar e recriar
histórias desde que esse trabalho seja acompanhado de um conceito claro
do que é uma narrativa, qual o seu propósito, função e estrutura. (Machado,
2004, Pg. 30)

O aprendizado se torna significativo quando se entra em contato com nossa história pessoal, o que significa uma ação conjunta do pensamento, sentimento, percepção, intuição e sensação, tudo isso formando uma imagem interna ou um conjunto
delas.
O trabalho de leitura e escuta dos contos tradicionais, permitem valorizar e despertar esse mundo de imagens, dando voz a criança para externalizar sua curiosidade. Sua experiência pessoal de valores humanos pode ser trabalhado no contato
com os contos tradicionais, isso porque nas narrativas tradicionais, há a expressão
de um caminho, o percurso a ser desenvolvido, envolvimento de necessidades,
questões, conquistas, desafios e situações diversas que permeiam o cenário e ação
dos protagonistas das narrativas, em que valores como coragem, liberdade, beleza,
determinação e justiça vão produzindo um efeito diverso no sujeito, em que este pode pensar, fazer descobertas, provocar o riso, o susto e o encantamento.
Faço um parêntese aqui, para ressaltar que quando estava no curso sobre a arte
de contar histórias, lembro-me da ênfase que a contadora dava sobre as características da personagem de uma determinada história. Como pontuou bem a autora Regina Machado, estamos acostumados com os estereótipos de nossa sociedade,
quando a contadora situou que a personagem tinha olhos amendoados e parecidos
como a da jabuticaba, naquele momento a expressão me pareceu diferente e totalmente nova, mas ao mesmo tempo fixei-me nessa expressão, aquilo me chamou
atenção, olhos amendoados? O que isso significava? Geralmente traduzimos a aparência do olho de alguém como grande, pequeno, puxado, cor azul, verde ou castanho, e isso realmente nos faz perder a potência poética da narração.
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Dentro do universo do conto, também é possível trabalhar questões que perpassam a nossa cultura e nossa função como cidadão. Quando um personagem da história faz algo de errado pode se levantar a questão, o que ele fez foi justo? Essas
questões podem gerar além de reflexões, uma oportunidade para se discutir valores
e criar situações de aprendizagem. Com o conto também é possível entender os diversos costumes, crenças, vestimentas, hábitos alimentares e formas culturais representados por diversos povos espalhados ao longo do nosso planeta. Estudar e
ouvir sobre essas diferenças pode fomentar nossa consciência diante de nossa cultura e identidade.
Outro ponto que pode ser trabalhado no conto é a experiência do relacionamento
humano. Quando os pais ou professores trazem um conto para a criança, eles se
dispõem a entrar em contato com o seu mundo e com suas experiências, transpondo uma imaginação para imaginação, tendo assim uma troca de significados. Quando uma história é contada, há troca de experiências e conteúdos emocionais, em
que pais e professores podem conversar sobre diversos sentimentos que cercam o
cotidiano dos filhos ou dos alunos.
Para Regina Machado, o contador de histórias é aquele que, ao longo do conto,
vai se deixando levar pelas imagens e ações do conto, indo de encontro ao desconhecido, mas ao mesmo tempo percorrendo imagens internas. Por meio deste encontro pode ocorrer uma transformação, mas um elemento é essencial para autora:
quando um contador estabelece um contato com a história, deve-se levar em conta
a seguinte questão: “- história, o que você tem para mim e o que eu tenho para você?”
Dentro do caminho para se percorrer na contação de histórias, é preciso estabelecer um estudo, o primeiro passo é levar em conta o estudo da sequência narrativa.
Usando a imagem de um trem e seus vagões, a autora descreve que como a história
é uma narrativa em desenvolvimento, considera-se que a história tem um núcleo
inicial que vai se desenvolvendo até o seu final, por meio da identificação da questão
central no início da narrativa, percebe-se a sequência narrativa que vai se desenrolando nos outros pontos da história.
Aqui a autora traz um exercício de dividir a história em oito partes, cada parte pode ter uma frase ou uma palavra para ilustrar a sequência do conto, destacando o
acontecimento ou ação central daquele trecho. Porque dividir a história e estudar a
sua sequência? A autora coloca que como o vagão do trem pode descarrilhar se um
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vagão for retirado, a história pode perder sua lógica narrativa se não atentarmos para a articulação dos acontecimentos sucessivos presentes nela. Quando o contador
divide a história e coloca uma frase ou uma palavra, pode fazer uma aproximação e
articulação da história como um todo. A escolha de uma palavra ou frase diz muito
sobre o que cada trecho da história representa, assim dividida a história, fica mais
fácil poder estuda-la e entende-la.
Elaborando esse roteiro, o contador de histórias pode compreender, de modo significativo, o desenrolar da ideia narrativa. As estratégias de elaboração desse roteiro podem ser muito variadas. Ele pode escrevê-lo com frases e depois palavras, pode desenhar cada parte, pode encontrar uma imagem-síntese para cada uma delas ou objetos que as representem. Além de
um exercício de compreensão inicial, trata-se de um exercício de memorização. (Pg. 53)

O segundo passo para a contação de histórias, deve ser o estudo do clima do
conto: ritmo e pulsação, que aqui abrangem as qualidades e descrições dos elementos que a compõe. Os adjetivos se tornam essenciais para identificar as qualidades
dos lugares e objetos presentes no conto, como por exemplo: o palácio magnífico, o
deserto árido, a cova ameaçadora.
Nesse segundo passo, leva-se em conta as qualidades dadas entre as imagens
do conto e a imagem interna do contador, como exemplo a autora coloca, como é o
clima do encontro do príncipe com a princesa? É rápido ou lento, aberto ou fechado,
leve ou pesado? Assim, o ritmo ou o movimento da sequência narrativa é uma sucessão de diferentes climas e dar vida a uma história é se deixar levar pelo ritmo e
pulsão, como um coração que tem um compasso a cada movimento, pois a pulsação da aventura é diferente da pulsação do medo ou do amor.
Quando o contador conta a história, como pulsa essas qualidades na sua experiência? Para dar voz a essas qualidades, o contador precisa experimentar o compasso dessas palavras e dar o tom da narrativa. Um exercício proposto pela autora é
fazer um desenho com cores, linhas e formas que expressem essas qualidades,
percebendo os climas e ritmos que compõe a narrativa.
Neste ponto recordo-me do último encontro que tive no curso a arte de contar histórias, fizemos um sarau, cada participante contou uma história de acordo com sua
escolha. Em um conto trazido por uma das colegas do curso, achei o encontro do
papagaio com a princesa agressivo justamente pelas qualidades destacadas, ao fa-
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lar da fúria do papagaio e de sua ação, achei que a história teria um enredo totalmente diferente do colocado.
Acho importante o que a autora está pontuando sobre sentirmos as qualidades
colocadas na narrativa. Em alguns contos, as palavras são difíceis de serem entendidas, por isso é mais fácil trabalhar com o conto ao substituir algumas palavras, e
não é justamente isso que se faz ao contar histórias para as crianças muitas vezes?
Sem perder o sentido literal do conto, muitos professores e profissionais acabam
tendo essa ação.
Também pude realizar este exercício sobre o clima da história e perceber as qualidades e ritmos. No curso do hospital, foi dada a proposta de fecharmos os olhos e,
sem tirar o lápis da folha, desenhar as cenas principais do conto e colocar como eram estes lugares. Depois podíamos colorir esse desenho como queríamos, mas
deveríamos fazer isto num tempo de cinco minutos. Além da dificuldade de desenhar
sem tirar o lápis do papel, tinha a dificuldade de destacar as cenas e características
principais do conto. Eu como uma pessoa que gosto de colocar todos os detalhes
possíveis, não consegui neste tempo de cinco minutos passar da primeira parte da
história.
O terceiro passo na contação de histórias trata-se do estudo dos personagens.
Depois de olhar os climas de cada parte da história, deve-se percorrer o mesmo caminho em relação a cada personagem, observando o que o qualifica e que características que ele tem que se aproxima da nossa experiência pessoal.
O contador de histórias deve durante o relato do conto vivenciar todos os personagens, e assim o modo como os enxerga orientará sua voz e o ritmo de sua narração. É preciso ter exercícios de aproximação e poder ver as particularidades dos
personagens, listar seus atributos e caminhar pelas impressões que eles passam.
Um exemplo, que tipo de dança poderia dançar a irmã de Elsa no filme da Frozen?
Que objetos tem a ver com ela? Essa vivencia está ligada aos dados que o conto
dispõe e o próprio contato com cada personagem.
No curso de Psicopedagogia tivemos uma aula em que, pudemos explorar o conto do quadro de pano sob a perspectiva dos personagens, analisando os atributos
que cada personagem trazia e o que eles significavam para nós. Foi interessante
observar como diferentes visões foram aparecendo e quantos significados teve uma
única história e um único personagem.
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No curso da arte de contar histórias, exploramos a história “A aventura de Chu”.
Lembro que deveríamos destacar os personagens da história e depois dar pelo menos quatro atributos a eles. Depois deveríamos escolher um atributo que definisse o
personagem e substituir o nome do personagem pelo atributo. Exemplo:
“Era uma vez dois amigos que viajavam pelo mundo. Heng e Chu passaram por
países desconhecidos, rios, vales e montanhas…”

O atributo que escolhi para Heng foi distraído e para Chu observador, então a história ficou da seguinte forma:
“Era uma vez dois amigos que viajavam pelo mundo. Distraído e observador passaram por países desconhecidos, rios, vales e montanhas…”

É estranho como os atributos dados a estes personagens se tratam dos mesmos
atributos que dou a mim mesma muitas vezes. Interessante como o recorte de uma
história parece trazer o recorte de nós mesmos. Quando escolhemos os atributos de
um personagem destacamos as características que achamos ser deles, ou as características deles que gostaríamos que fossem nossas?
Voltando a questão “história, o que você tem para mim e o que eu tenho para você?”, a autora ressalta que na primeira parte da pergunta, o que você tem para mim?
pode ser respondida através da estrutura narrativa, dos climas expressivos: ritmo e
pulsação e dos atributos de cada personagem. Já na segunda parte da pergunta o
que eu tenho para você? pode ser respondido no fato da presença do contador de
histórias, em que a presença é feita de intenção, ritmo e técnica.
A intenção deriva da própria preparação do contador, por isso a autora diz que
ninguém pode ensinar uma pessoa a ser um bom contador de histórias, mas qualquer pessoa pode aprender a contar bem uma história. Ela cita que muitos professores procuram cursos para desenvolver técnicas para contar histórias, como por exemplo, como escolher histórias devem ser contadas para crianças de oito anos,
mas coloca que antes de saber como contar a história, é preciso saber porque contar.
O ponto de partida é justamente esse, entender porque o sujeito gosta de contar
histórias. Essa é uma resposta que vai sendo dada aos poucos e ao longo da expe-
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riência, mas é ela que orienta o aprendizado e determina as escolhas do repertório e
dos recursos a serem utilizados.
No meu caso, gosto de contar histórias pelas reações das crianças e por suas
experiências. É muito bom ver quando a criança entra na história e começa a fazer
muitos comentários relacionados à sua vida. Contar histórias também acalmam as
crianças diante de suas dificuldades e medos, e me faz sair de um estado muitas
vezes mais séria e observadora para um estado de ação e participação.
Sobre o ritmo, a autora diz que ele é fundamental na forma de contar, e desse
ritmo dependerá a forma como as pessoas verão a história. Isso está ligado a imagens que podem ser visuais, táteis, olfativas ou sonoras, pois o sujeito passeia pela
história de acordo com a voz do narrador. O movimento rítmico, que traz em si a rapidez, a pausa, a voz alta e baixa, vai dando o tom da história.
O contador vai aprendendo a dar a pulsação do conto dependendo dos recursos
internos, para isso é preciso um exercício de habilidades pontuados pela autora como: observação, percepção da expressão das coisas, curiosidade, senso de humor,
contato com as imagens internas.
Antes da realização do sarau no curso do hospital, percebi em alguns momentos
que minha voz ora tinha uma certa entonação, ora eu falava alto demais ou rápido
demais, ora colocava muitos detalhes que deixava a história longa, ora sentava e
ora ficava de pé gesticulando muito com as mãos.
Esse ritmo que a autora fala leva um certo tempo. Quando comecei a contar as
histórias para as crianças do hospital, tinha dificuldades de passar a essência da
história por estar preocupada com seu conteúdo, queria que a criança pudesse ouvir
a história como ela era realmente. Depois fui percebendo que o principal objetivo era
poder transmitir a mensagem para criança e ela se apropriar daquela história. Entendi que a ênfase que eu dava para certos elementos iam sendo condicionados pelo interesse da criança, conforme ela demonstrava empolgação sobre uma determinada parte, ia me aprofundando mais naquele trecho da história.
Assim, dependendo do estilo do narrador, a atenção do sujeito pode se voltar
mais ao narrador do que a história propriamente dita. Cada contador compila a história, sua variação linguística, dependendo do contexto e momento histórico. A história
segundo a autora pode ser lida ou não, mas recomenda-se a leitura nos seguintes
casos:
- Apreciar a ação da leitura e ter o livro como objeto de aprendizagem.
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- Encadeamento sonoro, construção poética, literatura como fenômeno cultural.
- Manusear o livro e mostrar as imagens do texto, como forma de ilustrar o quanto
elas são importantes para a história.
Já a contação de histórias é indicada nesses casos:
- Experimentar a história por meio da gesticulação corporal.
- Poder improvisar e dar sentido as palavras.
- Explorar recursos internos de narração.·.
O que pôde ser visto ao longo deste capitulo é que a contação de histórias abrange recursos implícitos do sujeito, assim como cada personagem e cada clima da história permite uma projeção no seu mundo interno, em que a narrativa colabora para
que haja uma elaboração de questões particulares do sujeito. A história faz com que
o sujeito possa se identificar, imaginar, criar e poder sair de seu momento presente,
viajando para o passado ou futuro.
Mas para que haja a elaboração dessas questões, é preciso que haja um estudo
do significado da história, pois sem o significado a potência poética se perde, para
entender o significado, o sujeito precisa ter antes de tudo, uma aquisição da linguagem.
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CAPITULO 3: EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1 Linguagem em Vigotski

No capítulo anterior, viu-se que a autora Regina Machado discorre sobre a ideia
do sentido da história e como deve-se trabalhar com os recursos internos do sujeito.
Para que se veja o sentido da história, é preciso ver qual a ideia que o sujeito tem
sobre aquela história, que pensamentos transitam acerca dos elementos e personagens, e como concebe as situações apresentadas.
Falar de sentido, é também falar do significado, da língua, dos sinais, da linguagem incorporada pelo sujeito, e falar desses elementos é buscar respostas no trabalho de Vigotski. Para ele, a linguagem tem duas funções básicas: a de comunicação
ou intercâmbio social e o pensamento generalizante, que permite a formação dos
conceitos, estando em constante transformação, tanto na história do sujeito como na
da própria humanidade.
O pensamento e a linguagem têm origens diferentes e desenvolvem-se segundo
trajetórias diferentes e independentes, mas o significado é o componente essencial
da palavra, pois para que haja uma possibilidade de comunicação, é necessário que
as palavras sejam conhecidas entre os interlocutores, pois uma palavra sem significado é apenas um som vazio.
No entanto, Vigotski faz uma ressalva. Enquanto o significado é construído socialmente, o sentido refere-se ao significado das palavras para cada indivíduo. Como
por exemplo, o significado de carro é dicionarizado e faz parte de nossa Língua, mas
o seu sentido pode mudar muito para um corredor de fórmula I, para um taxista ou
para um adolescente.
Este autor, segundo Kohl, descreve que o desenvolvimento perpassa pela mediação, pois na medida em que o sujeito vai experimentando e concretizando suas ações, vai adquirindo valores e conceitos por meio do outro, o qual permite o conhecimento de si e dos objetos. Na teoria de Vigotski, a mediação é um conceito fundamental para se entender como um sujeito se desenvolve, passando dos reflexos espontâneos comuns no início da vida para processos psicológicos complexos. Nesta
teoria, o outro é fundamental para a construção do sujeito e dos significados e sentidos de tudo o que ocorre ao seu derredor.
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Assim, tomar a consciência de si e ter uma atenção voluntária, dentre outros processos, depende da construção da interação com o outro, o qual fornece o significado para as ações do sujeito e aos objetos a sua volta, permitindo assim a internalização, em que as marcas externas vão se tornando internas e mediadoras na relação do homem com o mundo. Portanto, é o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de perceber e organizar o real, as quais vão constituir os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo
que servirão de código para decifrar o mundo. Posteriormente, as relações interpessoais tornam-se intrapsicológicas, pois a interação social fornece a matéria-prima
para o desenvolvimento psicológico do indivíduo.
Ramos e Oliveira, descrevem que para Vigotski a aquisição da linguagem do sujeito se dá em relação a interação com o ambiente que o rodeia, pois a linguagem
proporciona uma comunicação e uma vida social e sem a linguagem o sujeito deixa
de ser social e cultural.
Conforme vai ocorrendo o desenvolvimento do sujeito, há o desenvolvimento de
um vocabulário, em que cada elemento passa a ter um nome e significado. A função
da linguagem é a comunicação aliada ao pensamento, pois dá subsídios para a interação social e a organização do pensamento. Ao longo do desenvolvimento, a linguagem adquire várias formas: social, egocêntrica e interior, a social está ligada ao
ato de comunicar, enquanto a egocêntrica e a interior estão ligadas ao pensamento.
Diferente do que postula Piaget, Vigotski diz que a fala egocêntrica parte de uma
atividade social para individual, e está a serviço da orientação mental, ajudando a
criança a superar dificuldades, é uma fala que segue uma evolução, pois se transforma em um discurso interior.
Na medida em que o discurso interior se desenvolve, há uma forma de abreviar
um conteúdo especifico, o de nomear a omissão do sujeito, preservando o predicado.
O predicado pode ser observado em uma situação quando uma resposta ou
quando o sujeito da oração é conhecido antecipadamente pelos participantes da
conversa, a exemplo pode se ver uma pergunta em que o sujeito diz: - Seu irmão leu
o livro? No caso a resposta dada não tem o seguinte sentido: sim, meu irmão leu o
livro, a resposta se limita a sim ou leu.
As formas de abreviação, no entanto, podem causar confusão nos sujeitos, porque aquele que ouve pode relacionar a frase com um sujeito que ocupa seu pensa-
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mento, o que pode não corresponder necessariamente ao sujeito que o emissor quis
expressar. Se estiverem sintonizados, emissor e ouvinte, o predicado será entendido, caso contrário, a confusão se instalará.
A predicação torna-se frequente porque as crianças costumam falar acerca do
que olham, ouvem e fazem em determinado tempo, como produto disto, começam a
deixar de usar o sujeito e todas as palavras a ele relacionadas, diminuindo o seu
discurso até ficar os predicados.
Algumas peculiaridades semânticas são vistas no discurso interior, a primeira é
o predomínio do sentido das palavras sobre seu significado, uma palavra tem seu
sentido por meio do contexto em que se apresenta, mudando o contexto muda-se o
sentido também. As palavras podem mudar de sentido, mas as palavras e seus sentidos são relativamente independente uns dos outros.
A segunda peculiaridade diz respeito a combinação das palavras entre si, uma
delas pode ser visto na aglutinação de palavras em que diversas palavras se constituem em uma só. O discurso egocêntrico da criança pode ser visto de forma parecida, a criança se utiliza da aglutinação cada vez mais para formar palavras que possam expressar ideias complexas.
Já a terceira peculiaridade está relacionada a forma como o sentido das palavras
se combinam e complementam, em que uma frase ou um título de livro por exemplo
dá a conotação a que se referem as palavras.
Assim diante de tudo que Vigotski descreveu, o discurso interior para ele é considerado uma forma autônoma da linguagem, a transição do discurso interior para o
discurso exterior não é simples e muito menos uma tradução de uma linguagem para outra, mas sim um processo que requer a estrutura predicativa.
Desta forma concluiu-se que o discurso interior é um pensamento cheio de significados, é dinâmico, instável, flutua entre a palavra e pensamento, sendo que o
pensamento pode ser expresso em diversas frases. Diferente do discurso, o pensamento não é constituído por unidades separadas, pois se vejo alguém escrevendo
com uma caneta azul sobre um caderno, não penso alguém, escrever, caneta azul,
caderno, pelo contrário, concebo tudo isso em um só pensamento, mas há a expressão do pensamento em palavras separadas.
A comunicação direta então só é possível pela via indireta, em que o pensamento deve passar primeiro pelo significado e depois pela palavra. O pensamento segundo Vigotski é gerado pelos nossos desejos e necessidades, interesses e emo-
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ções, por trás dos pensamentos há uma tendência afetiva e volitiva, sendo que a
compreensão do pensamento do outro só é possível quando há o entendimento
dessa tendência.
Para entender o discurso do outro não basta compreender as palavras, mas sim
o pensamento e as motivações. Desta forma, a relação entre pensamento e a palavra emergem no decorrer do desenvolvimento, as palavras adquirem papel importante não só para o desenvolvimento do pensamento, mas também da consciência
como um todo, isso tudo sob uma perspectiva histórica social.

3.2. Criação e criatividade.

Além da necessidade de entendermos o significado das palavras e o que nos
conduz para um discurso, é necessário também entender os aspectos que giram em
torno desse complexo processo de criar discursos. Para contar uma história, é preciso mais do que linguagem, é preciso que haja um processo criativo, imaginação e
um tema. O outro a quem se dirigirá a história caberá uma interpretação e um significado particular, pois como descrito anteriormente, para se entender a linguagem do
outro é preciso estar numa mesma sintonia.
Vigotski, em seu livro Imaginação e Criação na Infância, procura transcrever os
processos ligados a atividade criativa, a imaginação e a criatividade, situando que
além destes aspectos serem uma atividade humana, podem ser uma construção da
mente e dos sentimentos característicos do ser humano.
Primeiro o autor procura distinguir dois tipos básicos de imaginação. O primeiro refere-se a reproduções da atividade humana por meio da memória, das lembranças e
das impressões acerca das situações vividas, as quais não correspondem a uma criação nova, apenas existe uma atividade reprodutora, atividade esta, importante para a
conservação não só do que ocorreu no passado, mas uma forma de adaptação do
indivíduo ao meio.
A atividade reprodutora é muito importante para o indivíduo devido a sua capacidade cerebral, a plasticidade, uma forma do cérebro de adaptar-se, e conservar as
transformações que se repetem com certa frequência. Nesta atividade, o indivíduo
elabora as reproduções de fatos e impressões sentidas e vividas integrando um ele-
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mento novo, seja uma imagem, um objeto ou uma ação, trazendo uma função criativa
ou combinatória.
Já o segundo tipo de imaginação refere-se a uma atividade que cria o novo, que reflete sobre aspectos do mundo real, seja um objeto ou uma situação, e vai perpetuando as esferas artísticas, cientificas e técnicas, sendo estes produtos da imaginação.
Assim toda descoberta tem um fundo social, a qual está vinculada as trocas entre os
indivíduos e a cultura.
Vigotski pontua que o processo criativo é inerente ao desenvolvimento humano,
sendo assim, todos o possuem. Porém, no senso comum, a imaginação é vista como
um produto do irreal, está fora da realidade, no entanto, o autor destaca que tudo que
nos rodeia e conhecemos, é produto da imaginação e criação humana. Muitos costumam aliar a criatividade às pessoas geniais, dotadas de talentos, seja porque fizeram
grandes obras de artes ou grandes descobertas, na verdade qualquer sujeito pode
criar, seja quando junta elementos já conhecidos com os novos, ou quando cria algo
que nunca existiu. Aliar a criatividade ao produto do irreal, corresponde a uma visão
errada, visto que o sujeito pode imaginar, combinar elementos diversos, alterar suas
criações e chegar a um resultado totalmente novo.
Desmistificar tais ideias e ampliar os conceitos sobre a imaginação, são fundamentais para entender a criatividade na infância. Nas brincadeiras infantis já é possível
observar manifestações de processos criativos, mesmo que elas tenham um caráter
reprodutor do que a criança presenciou ou ouviu, pois, a brincadeira nem sempre se
configura da mesma maneira como se apresentou na realidade.
Os jogos infantis por exemplo, podem ser vistos não apenas como recordações de
experiências passadas, mas de um processo de reelaboração criativo, onde se combina as experiências passadas, a realidade presente e os interesses individuais. Elaborar e construir algo novo, parte de situações no aqui e agora relacionadas com os
objetos novos e velhos, o que consiste em um processo criativo.
Explorando mais a função da atividade criativa combinatória, Vigotski procura articular quatro formas relacionadas a atividade criativa.
Na primeira forma tem-se a imaginação vinculada aos elementos da realidade e as
experiências humanas, excluindo a ideia de que a imaginação ocorre de repente e do
nada, como se fosse algo sobrenatural. A imaginação integra elementos do mundo
real e as imagens e elaborações da fantasia, assim a atividade criativa provém de
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quantas experiências tiver o indivíduo, e quanto mais ricas e diversas forem essas
experiências, mais elas suscitarão a imaginação.
Em termos pedagógicos, o autor ressalta que para ativar a imaginação na criança é
preciso que esta tenha experiências sólidas, que se possa ampliar as experiências
que a criança já tiver, ouvindo, vendo e experimentando. Desta forma, a atividade
combinatória está ligada as estimulações anteriores e ao novo que vai surgindo.
Na segunda forma, está relacionado o produto final da fantasia com elementos
complexos da realidade. O autor coloca a seguinte situação: por meio da história de
um país, posso elaborar uma imagem de como era esse pais antes, não estive no
início de sua história, por isso não sei como de fato ele era, mas pelos relatos e fatos
o imagino, essa elaboração final não corresponde à realidade, pois é fruto da minha
imaginação, assim dependo do olhar do outro, da informação obtida anteriormente.
Neste ponto, o autor descreve que a imaginação se torna importante para o comportamento e desenvolvimento humano, pois pode ser transformado em um meio de
ampliar a experiência, isto porque pode-se imaginar o que nunca se viu, mas que foi
ouvido pelo relato de uma outra pessoa. Isto torna-se importante quando lemos uma
notícia, estudamos geografia e história e não presenciamos os acontecimentos, mas
podemos ter uma imaginação a serviço daquilo que experimentamos nestes relatos e
escritos.
Na terceira forma, tem-se os sentimentos, o emocional, as imagens tendem a corresponder ao nosso estado de espírito e a disposição que nos domina no momento
presente. Assim, nossos sentimentos influenciam a percepção do mundo e dos objetos, as impressões exteriores se manifestam pelo estado de espírito no qual nos encontramos, forma-se imagens da fantasia pela linguagem interior, formamos não pela
lógica exterior que elas têm, mas pelo sentido que atribuímos emocionalmente.
Ao mesmo tempo em que os sentimentos podem influenciar a imaginação, o contrário também acontece, por exemplo, o autor pontua que se estamos em casa no
escuro e há um vestido pendurado, podemos imaginar se tratar de uma pessoa escondida e ficarmos com medo, a fantasia criada não é real, mas os sentimentos decorrentes desta situação sim.
Assim quando lemos, quando ouvimos uma música ou vemos uma peça de teatro,
temos um “contágio” emocional, criamos fantasias que para nós parecem ser reais e
são sentidas profundamente.
A quarta e última forma é a que a
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(...) construção da fantasia pode representar algo essencialmente novo, não
existente na experiência do homem, nem semelhante a nenhum objeto real,
porém ao assumir uma nova forma material, essa imagem cristalizada convertida em objeto, começa a existir realmente no mundo e a influenciar os outros objetos. (p. 19)

Isto implica dizer que as imagens artísticas têm um caráter que não devem ser olhadas de maneira apenas objetiva, mas sim as impressões subjetivas que elas despertam em nós.
Entende-se que a atividade criativa é um processo longo, e assim como uma gestação, seu desenvolvimento perpassa questões externas e internas, as quais são o
princípio norteador de nossa experiência. O processo criativo na criança, começa
quando esta ouve ou vê algo, pois a partir do que ouviu e viu, tem-se um material que
vai constituindo sua criatividade futura. Com este material a criança vai acumulando e
elaborando suas fantasias, e a partir daí dissocia e associa impressões obtidas por
meio da percepção.
Aquilo que se consegue captar da realidade, pode ser transformado, aumentado ou
diminuído em detrimento das dimensões naturais, as crianças como os adultos tendem muitas vezes a adotar o exagero, principalmente nos contos, isto ocorre por uma
causa interna, e está ligado a forma como nosso sentimento interior exprimi as impressões exteriores.
No exagero, a criança experimenta dimensões e operações com grandezas que lhe
são desconhecidas, mas que são extremamente necessárias para lidar com questões
numéricas, a astronomia, as ciências, as artes. Sem o exagero, a humanidade não
teria possibilidades de criar conceitos complexos e certos campos da ciência.
A atividade criativa pode ser vista de modo diferente em crianças e adultos. Na
criança a criação vai depender do estágio do desenvolvimento em que ela se encontra. Tem-se a ideia de que a criança tem mais imaginação do que o adulto, e na medida em que vai se desenvolvendo esta imaginação diminui. Diz-se que a criança vive
mais no mundo da fantasia do que na realidade, e por conta disto, são notadas as
imprecisões, as distorções, e o exagero da experiência real.
Vigotski descreve que na verdade a atividade criativa na criança é mais pobre do
que a do adulto, pois além das experiências serem menores, a criança ainda não teve
um amadurecimento, pois os produtos da imaginação são decorrentes do amadure-
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cimento. O autor explica que o que ocorre, é que a criança dá mais potência a sua
imaginação e a controla menos do que os adultos, dando esta impressão.
É possível observar várias formas de criação nas crianças, Vigotiski começa a citar
que dentre as formas de criação literárias existentes, a verbal é a mais característica
do período escolar, para que a criança desenvolva a criação literária, é preciso que
haja um amadurecimento, isso quer dizer que além de obter um vasto repertorio, a
criança precisa ter domínio da palavra e elevado domínio de seu mundo interno. O
autor descrevendo as ideias de Gaupp, coloca que diante de uma situação em que a
criança precisa falar, ela apresenta um relato rico e bem descritivo dos fatos, mas
quando se defronta com a escrita, geralmente seus relatos são vagos e tidos como
um discurso de uma criança menor.
A linguagem escrita é mais difícil porque tem suas próprias leis, que diferem
com frequência das leis do discurso oral, e a criança ainda não as domina
bem.
Muitas vezes as dificuldades que a criança experimenta na passagem para
a linguagem escrita podem ser explicadas por razões internas muito profundas. A linguagem falada é sempre compreensível para a criança, pois resulta da comunicação viva com outras pessoas, constitui uma reação completamente natural, sendo uma resposta ao que acontece à sua volta e afetando-a pessoalmente. Ao passar para a linguagem escrita, muito mais abstrata e condicional, muitas vezes a criança não compreende porque é necessário escrever. (P. 54)

Uma das causas da dificuldade das crianças em escrever, deve-se a metodologia
utilizada pelos professores, pois geralmente as crianças escrevem em cima dos temas dados pelo professor, utilizando uma linguagem próxima a dos adultos, ou próxima dos temas dos livros que leem, o que não traz um sentido para elas, já que estão distantes de seus sentimentos e de sua criatividade.
Para desenvolver a escrita literária, é preciso que a criança tenha interesse pela
escrita desenvolvendo assuntos de seu interesse, que compreenda, e que possa exprimir o seu mundo interno. A verdadeira educação não consiste em inserir de modo
artificial sentimentos e critérios que não sejam do universo da criança, mas despertar
na criança aquilo que há no seu mundo interno, potencializando o seu desenvolvimento.
As crianças normalmente tendem a imitar os adultos, e não raro seus escritos tendem a uma influência do estilo literário adotado nos livros, as crianças pequenas sofrem menos essa influência, por isso seus escritos tendem a ser mais espontâneos. A
escrita infantil pode ser vista assim como o jogo, não só como fonte de prazer, mas
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como meio de desenvolver suas capacidades, sendo estimulada e orientada de acordo com o propósito da atividade para o seu desenvolvimento.
Tal como se orienta a criança a organizar seus jogos, pode se estimular e orientar
a criança em sua criação. O melhor estimulo para criança consiste em organizar sua
vida e o contexto social, criando a necessidade e a possibilidade da criação infantil
com o uso de revistas e murais infantis por exemplo.
O jogo infantil serve de etapa preparatória para a criatividade artística, pois a criação se dá em um único momento como no jogo, a criança não trabalha durante muito
tempo em cima de sua criação, mas o faz como uma liberação de seus sentimentos.
O sentido da criação literária é permitir a criança dar um salto no desenvolvimento
da imaginação, trazendo um sentido para sua fantasia que se perpetuará pelo resto
de sua vida. O sentido está no fato de:
Aprofundar, ampliar e aperfeiçoar a vida emocional da criança que pela primeira vez, é despertada e dirigida para uma ação séria; por último seu significado permite à criança, ao exercitar seus impulsos e hábitos criativos, dominar a linguagem humana, a ferramenta mais sutil e complexa para formular e transmitir os pensamentos humanos, seus sentimentos, o mundo interior do homem.” (VIGOTSKI, 2014), p. 84 e 85).

Vigotski aponta outra forma de criatividade além da literária, a teatral, junto com a
criatividade verbal, é o gênero mais frequente e comum da criação artística infantil,
mas porquê? Porque diz respeito à forma como este tipo de criatividade dá espaço
para as ações e fatos relacionando-os as experiências vividas pela criança.
Na forma teatral, a imaginação se completa, concretiza e materializa a realidade, a
dramatização aproxima a criança da brincadeira, e apresenta um valor muito grande,
pois contém diversas expressões artísticas, na dramatização a criança toma algo do
mundo externo e o representa de forma a experimentar e se alegrar com a sua produção.
Alguns pedagogos, segundo Vigotski, restringiam o uso criativo teatral, principalmente para crianças pequenas, pois tinha-se a ideia de que estavam incentivando a
vaidade infantil precoce e a forma não teatral, porém colocar mais texto para decorar
do que trabalhar com a criatividade infantil, inibe o processo criativo, por mais que ao
dar espaço para a criança desenvolver sua peça esteja longe do sentido teatral, para
a criança será mais fácil dramatizar se a peça contemplar sua linguagem e sua criação, pois para ela não importa o como essa peça será vista em seu produto final.
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Em torno da representação teatral se combinam diferentes formas da criatividade
infantil: técnica, cênica e artística, verbal e dramática, a construção da peça, seu cenário, vestuário. Assim como a dramatização, possui um significado muito importante,
pois há um valor significativo em relação ao processo de criação da criança. A criação
teatral além de dar espaço para a imaginação corrobora para o trabalho corporal e
verbal na criança.
A última atividade criativa citada por Vigotski é o desenho, sendo este a forma artística preferida das crianças em idade precoce. Considerando o estágio em que a
criança começa a desenhar de fato, sem ser uma garatuja, o autor aponta que a criança desenha sem ter uma referência, ela desenha o que ficou retido em sua memória, a imagem que formou sobre as coisas, ela desenha o que considera ser essencial
do objeto.
Muitas vezes os desenhos se apresentam pobres em suas representações, sem as
mãos ou pés por exemplo, isso quer dizer que a criança ainda não alcançou um nível
técnico e artístico para realizá-lo, além de mostrar que a criança não desenha o que
vê, mas o conceito que ela apreendeu do objeto.
Na medida em que a criança avança em sua forma de desenhar, tem-se o estágio
da forma e da linha, a criança passa a adotar mais detalhes em seus desenhos, dando espaço para representações mais esquemáticas, onde há uma relação entre as
partes dos objetos.
No estágio seguinte, a criança já consegue fazer uma representação mais próxima
ao real, onde o desenho adquire uma silhueta ou contorno, desaparecendo o esquema. O último estágio é aquele em que a criança consegue representar os objetos com
luz e sombra, dando um tom mais tridimensional para o objeto. As características dos
quatro estágios de desenvolvimento dos desenhos infantis são mais nítidas nas representações da figura humana ou de um animal.
No desenvolvimento da criatividade artística infantil, deve-se ater a liberdade como
fator primordial para toda e qualquer criação. Isso implica em dinamizar as atividades
criativas das crianças, as quais não devem ser objetos de imposição ou obrigatoriedade, mas devem surgir por meio do mundo e interesse que a criança tem. A estimulação da criação artística em idade escolar prepara a criança para o futuro e para o
amanhã, dando um sentido pedagógico mais significativo, onde o exercício da criatividade é a força motriz para o desenvolvimento da criança.
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Trabalhando a criatividade na contação de histórias, o psicopedagogo permite ao
sujeito experimentar a sua capacidade de simbolizar, imaginar, poder improvisar e dar
sentido as palavras e criações espontâneas. Desta forma o trabalho com a contação
de histórias dinamiza explorar os recursos internos e externos ao contexto e história
de vida do sujeito. Isso fica mais fácil de ser entendido no próximo capitulo.
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CAPITULO 4: O ATENDIMENTO COM ROGÉRIO1

Os capítulos anteriores tiveram como base três elementos que são muito importantes para o estudo da história. Não se dá para falar sobre a arte de contar histórias
sem entender a linguagem, a criatividade e o próprio processo de interpretação.
Para o presente trabalho, abordarei duas histórias elaboradas por Rogério, ambas
aconteceram depois de uma intensa exploração em cima de duas histórias trazidas
a ele. A primeira diz respeito às origens do foguete e o espaço sideral, já a segunda,
considerando o interesse de Rogério por monstros, trouxe um livro em cima desta
temática. Assim pedi para que fosse elaborada uma história, antes de descrevê-las,
falarei um pouquinho de seu percurso no atendimento em Psicopedagogia.
Rogério é um menino de 12 anos que veio para atendimento psicopedagógico na
clínica do Sedes trazido pela mãe, esta chegou a relatar que o filho tinha dificuldades de socialização, apresentava tédio nas aulas, não desenvolvia bem a escrita e
tinha dificuldades de se inserir no ensino formal. Disse que o filho ficava agressivo
quando não conseguia se expressar e era muito fixado em videogame, que não tinha outro repertório a não ser dentro do mundo dos jogos.
Aos 3 anos de idade foi diagnosticado com síndrome de Asperger, a mãe relatou
que o filho apresenta estereotipias, se bate, se morde, se incomoda com barulhos
altos e é muito literal para entender as coisas. Sobre o seu processo de escolarização, disse que Rogério no início da alfabetização tinha dificuldades com as letras do
alfabeto. Rogério já passou por 3 escolas e atualmente estuda em uma escola particular.
A mãe sempre foi muito questionadora e interessada nos procedimentos realizados nos atendimentos, chegando a perguntar se os métodos lúdicos ajudariam o
filho na melhora da escrita. No entanto, sempre procurava pontuar os aspectos negativos do filho e não valorizava suas produções, apesar de sempre procurar, tanto
na escola, quanto nos atendimentos, dar sugestões do que deveria ser trabalhado
com Rogério. Chegou a falar que o filho deveria fazer aulas de reforço e trabalhar a
sua ansiedade, por exemplo.
Apesar de sua dificuldade de socialização, Rogério sempre foi muito participativo
nos atendimentos, além de mostrar um ótimo raciocínio e criatividade. Muitas vezes

1

Nome fictício
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sua narrativa ficava em volta do mundo dos videogames, mas sempre que era mostrado a ele temáticas diferentes como as histórias, mostrava-se muito interessado e
muito atento.
Inicialmente, quando ficava agitado se levantava da cadeira e andava pela sala,
dizendo que precisava descarregar sua tensão. À medida em que os atendimentos
foram ocorrendo, Rogério conseguiu ficar parado sem se movimentar. Além disso,
costumava escrever muito pouco, sempre que pedia para que fizesse um texto narrativo, ele fazia muito rápido e de modo descritivo.
Por meio de jogos como o “eu conto”, e de cenas tiradas de um livro que havia
trazido para ele, começamos a criar pequenas histórias. É interessante ressaltar que
à medida em que ele ia criando histórias, digitava cada uma delas, depois as guardava. No final coloquei cada uma dessas histórias em uma pasta e na primeira capa
coloquei “As histórias de Rogério”. Ao mostrar essa pasta, Rogério ficou muito feliz
por ser considerado como um autor e desse momento em diante, começou a querer
elaborar mais histórias.
A primeira história que selecionei para este trabalho veio por meio de um desenho
espontâneo que Rogério havia criado. Havíamos trabalhado um texto sobre as origens do foguete, e logo após a história ele quis desenhar um espaço sideral. Vendo
a riqueza de seu desenho, pedi para que me contasse uma história e que ela seria
gravada. A história contada foi a seguinte:
“Jeff quando ele era criança, ele sempre sonhava em conhecer o espaço, ele
sempre falava para os colegas dele de turma que ele queria conhecer o espaço, só
que todo mundo ria dele. Ao crescer ele teve mais ambição sobre astronomia, ele foi
crescendo, crescendo e com o passar dos anos ele se tornou um homem, ele teve
sua casa, seus filhos, sua esposa. Depois ele foi fazer faculdade, e adivinhe do que
era a faculdade? De astronomia, o sonho dele era se tornar um astronauta, ele foi
estudar numa faculdade de profissional. Quando ele conseguiu terminar a faculdade,
ele conseguiu arrumar um emprego de astronauta, ele foi contratado pela Nasa. A
Nasa descobriu um outro planeta, um planeta congelado, tinha muito gelo e também
estava perto do sol. Então eles enviaram Jeff para lá, para o outro planeta, com uma
roupa a prova de frio e de calor. Ao chegar lá, ele descobriu uma nova espécie de
vida, pessoas feitas de neve, e o planeta estava derretendo e todas as pessoas de
neve estavam entrando em pânico, ele voltou para cá avisando isso. E o que acon-
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teceu? Tinha partes do planeta que tinha pinos bem grandes, eles amarraram cordas em volta do foguete para tirar esse planeta de perto da parte que tinha muito
calor, bem calorento. Eles tiraram de perto do sol, levando para um lugar bem frio, aí
todos ficaram felizes e agradecidos por isso.”

Essa história foi muito importante para que vários outros aspectos da vida de Rogério fossem aparecendo e trabalhados, pois Rogério começou a se sentir mais à
vontade nos atendimentos, trazendo vários de seus sentimentos e percepções sobre
a sua vida e a escola, o que antes era restrito ao mundo dos videogames.
Assim, o atendimento passou a ter um outro movimento. Rogério começou a se
mostrar não apenas como um menino que só gostava de jogos de luta, de guerra,
mas começou a mostrar que tinha outros interesses como as artes, por exemplo.
Como um projeto de escrita, trouxe um livro chamado “O Condomínio dos Monstros”, e por meio dela pedi para que Rogério fizesse uma história que seria transformada em um livro impresso e ela deveria englobar a temática de monstros, outro
interesse de Rogério. Nesse projeto trabalhamos um pouco a sequência narrativa, a
pontuação e sua escrita. Primeiro utilizamos um rascunho e depois partimos para o
computador. Esse trabalho foi muito bom para Rogério, que a cada atendimento se
mostrava muito empolgado e criativo, pois o livro foi um reconhecimento de suas
potencialidades.
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Por meio do livro dos monstros, fui pontuando para Rogério como era visível suas
dificuldades, mas que aquele espaço e a escrita eram uma forma dele poder canalizar suas tensões.
Ao fazer uma avaliação com Rogério sobre o que ele tinha aprendido e achado
dos atendimentos psicopedagógicos, Rogério chegou a dizer que aprendeu a se expressar mais, a dizer o que pensa e sente. Além disso, trouxe um trecho do filme a
era do gelo, em que ele deveria responder algumas perguntas. O que mais chamou
a atenção foi de que se considerava azarado e medroso, “porque às vezes a vida lhe dá
situações que você não sabe como enfrentar”, mostrei a ele que como o personagem
Bob, apesar das dificuldades e do medo, ele tinha muitos recursos para lhe dar pistas para situações adversas.

Abaixo do título havia os nossos nomes.

AGRADEÇO POR LER CARO LEITOR.
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DERP
A ESCOLA/ACADEMIA DE MONSTROS!!!!
A ESCOLA DOS MONTROS
ONDE OS MENOS ASSUSTADORES SE TORNAM MEGA

ASSUSTADORES!!!
AGORA VOU APRESENTAR A VOCÊ
O MONSTRO MAIS.......
AZARADO E NÃO ASSUSTADOR ,
O BOB.

ESTE É O BOB
(QUE DECEPÇÃO)

ESTES SÃO OS AMIGOS DE BOB:
NABY E ABERRAÇÃO.
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ESTE É O DIRETOR DA ESCOLA:
ONISCIÊNCIA.

POIS É UM
CERÉBRO
GIGANTE

ESTE É O MONITOR DA ESCOLA:
GLOBO OCULAR.

MAS HÁ TAMBÉM VALETÕES NESSA ESCOLA,
CONHEÇA AGORA PESADELO.
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E ALGUNS DOS PROFESSORES....
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MAS VAMOS AO QUE INTERESSA!

HOJE VOCÊ
APRENDERÁ
COMO
ASSUSTAR
UM
ADULTO.

FAÇA SUA CARA
MAIS
ASSUSTADORA!
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NÃO ABESTADO!!!

QUE BICHO
ESQUISITO.

HOJE FAÇAM UM
DESENHO DE SEU
MELHOR AMIGO.
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DEPOIS DE UM LONGO DESENHO E “BEM FEITO”.

TA OK...

HOJE VAMOS
APRENDER
SOBRE O
PRIMEIRO
APOCALIPSE!
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NÃO
OOO
OO!!!

Vamos
aprender sobre
como criar
ratos.

Legal!!!!!!
Eu adoro ratos.
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DEPOIS....
Vai sair um rato estragado dessa experiência.

...
Que
“criativo”.

Ireneu,
você não
sabe nem
eu!

O que vão
fazer no
recreio?

Sai da
frente!
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LUTA!!!

LUTAR

AGIR

OPÇÃO 1:
LUTAR

PIEDADE

45

*ATACAR
*DESARMAR
*NOCALTEAR

Atacar!

T-TOMA
ESSA!!!

46

0,000001
De dano

ISSO É
SERIO?!

47

Corre
negadaaaaaa!!!!!

DESARMAR.

48

Ele não tá
usando uma
arma!

você

Que burro dá zero pra ele!!!

NOCALTEAR.

49

Ei otário!

Volta
aqui
covarde.

50

CONTINUAR

OPÇÃO 2:
AGIR.

51

*CHAMAR POR AJUDA
*SUBORNAR
*CONVERSAR

CHAMAR POR AJUDA!

AJUDA!!!!

52

NÃO SE
PREOCUPE!!!

HADOUKEN!!

Explosão.

53

DEVIA
TER MAIS
CUIDADO.

EU
SEI
EU SEI

CONTINUAR

SUBORNAR.

54

Você quer
dinheiro, certo?
E
pega
Então
um
pega um m
montão!!! !!!

CONTINUAR

55

CONVERSAR.

...
O QUE VOCÊ QUER?
EU NÃO TE FIZ
NADA.

PASSA A GRANA DO
ALMOÇO!

56

DAR O
DINHEIRO

OU

SE
RECUSAR

DAR O DINHEIRO.

AQUI
SEU
BOBÃO!

$

NADA
NÃO.

DO QUE
O E
HAOU
SEU
OTARIO?

DO QUE VOCÊ ME
CHAMOU SEU
OTÁRIO?
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CONTINUAR

SE RECUSAR.

NÃO!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
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CONTINUAR

OPÇÃO 3
PIEDADE.

*POUPAR
*FUGIR
*DISTRAIR

59

POUPAR.

POUPAR.

FUGIR.

60

Corre
negadaaaaaa!!!!!

CONTINUAR

DISTRAIR.

61

OLHA UM
FUSCA
AZUL!

SE ACHA QUE
EU SOU
RETARDADO?

62

FALHOU
VOCÊ ACHA MESMO QUE ELE ERA BURRO

PARA CAIR NESSA?!

CONTINUAR
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Depois de dois dias, a briga
de Bob contra o Pesadelo é
descoberta pelo diretor da
escola Onisciência.

Vocês deviam ter
Vergonha!

64

Vou levá-los a
diretoria agora!

NA SALA DE ESPERA DA DIRETORIA...
Vai da ruim, muito ruim!

Se você me ajudar a
sair dessa eu prometo
que te deixo em paz.

65

E viro o seu guarda-costas.

FINAL 1.

66

Depois de muitas mentiras e bajulação, Bob
consegue convencer o Onisciência que tudo
foi um mal entendido.

Só foi isso?

Podem voltar
para aula!

67

♫♪ WE ARE THE CHAMPIONS MY FRIENDS
WE ARE THE CHAMPIONS MY FRIENDS♫♪

Créditos

FINAL 2.

68

Depois de contar a verdade e
exagerar um pouco, Bob convence
o Onisciência que o Pesadelo é o
verdadeiro culpado da briga.

Parabéns
Pesadelo.

Você
perdeu
suas
férias.
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Créditos
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• É UM MONTE DE BLA BLA BLA, NIGUÈM ASSISTE OS
CRÉDITOS E POR QUE VOCÊ LEU ISSO?

Irineu você
.
não sabe
nem
eu.

Então o que está rolando?
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.
TROLEI!

Tomou na Jabiraca.

UM MONSTRO TOSCO!

• Este livro conta a história do monstro mais
azarado e não ¿assustador? que se mete
em uma briga, você leitor poderá decidir
o final desta história!
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE DAS HISTÓRIAS.

5.1 História de Jeff.

A primeira história a ser analisada é a de Jeff, o astronauta. Segundo o roteiro de
estudos proposto por Regina Machado, um dos elementos para a contação de histórias deve ser a divisão em oito partes, e cada parte deve conter uma palavra ou frase. Assim, dividindo a história de Jeff ficaria da seguinte maneira:

1º parte: A infância de Jeff.
2º parte: Jeff cresce.
3º parte: Jeff entra na faculdade.
4º parte: Arranjando um emprego.
5º parte Missão da NASA.
6º parte: Conflito no planeta de gelo.
7º parte: Volta de Jeff para a terra.
8º parte: Solução para o planeta de gelo.

Além da divisão da história, a autora propõe que seja feito um estudo do clima,
dos personagens e do ritmo. Na história de Jeff, muito pouco é falado acerca dos
ambientes em que Jeff está ou passou, pois alguns aparecem subentendidos, como
no início da história, em que se trata de uma criança que está com sua turma. Parece se tratar de uma criança que estava na escola em um ambiente totalmente hostil,
dando margem para o bullying.
O segundo ambiente parece se tratar de um ambiente familiar calmo e seguro, em
que Jeff aparece casado e com filhos o terceiro ambiente é a faculdade, mas nada é
falado, já o quarto e quinto ambientes se tratam do emprego e do planeta de gelo,
ambientes totalmente cheios de vida, de tensões, conflitos e de descobertas. Pesados e, ao mesmo tempo, leves.
No estudo do clima, também é levado em consideração os objetos presentes na
história, pois os únicos objetos que são retratados se tratam da roupa a prova de
calor e de frio, pinos do planeta, uma corda, e um foguete. O primeiro objeto faz
lembrar uma roupa impermeável, algo que não deixa nada ser penetrado, já os ou-
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tros elementos intercalam entre o que é fixo e o que pode ser carregado e movimentado, dando a impressão de que há uma transição entre dois mundos.
. No estudo dos personagens destaca-se Jeff e as pessoas do planeta de gelo.
As características de Jeff identificadas na história podem ser:


Sonhador;



Comunicativo;



Rejeitado;



Guerreiro;



Conquistador;



Herói.

Já as características das pessoas do planeta de gelo podem ser:


Frias;



Desesperadas;



Alegres.

Segundo Regina, há alguns indicadores importantes para o processo de contação
de histórias. Na tabela a seguir, pode-se ver quais são e como foram identificados
na história de Jeff.

Passado e Presente.
Sinalização do tempo.

Quando ele era criança, ao
crescer e quando ele conseguiu
arrumar um emprego.

Há presença de estereótipos?
Há a presença de cenários?

Não.
NASA e planetas.
Sim, Jeff cresce, faz facul-

Há ação dos protagonistas?

dade de astronomia, arranja um
emprego, faz uma descoberta,
e resolve um problema.
Há o desafio de ajudar as

Há desafios?

pessoas do planeta de gelo
para que elas não derretam.
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A primeira conquista de Jeff
é fazer faculdade, a segunda é
Há conquistas ou descobertas?

arranjar um emprego na NASA
e a descoberta está ligada ao
planeta de gelo onde haviam
pessoas feitas de neve.
Pessoas que estavam de-

Há valores ou sentimentos?

sesperadas, mas que depois
ficam felizes.

Na história contada por Rogério, desde o seu início é possível ver uma interligação dos elementos em si, a história não perde seu foco, no meio e no final é possível
ver como foi o desenvolvimento de Jeff. Embora haja pouca descrição sobre os cenários e como foi o processo de Jeff para chegar até a NASA, há um encadeamento
de ideias e ações.
Segundo a descrição de Vigotski, a história de Jeff pode ser vista como uma atividade combinatória, permeada pela imaginação, mas que engloba uma reprodução
da atividade humana. Rogério alia elementos da história já conhecidos a elementos
novos e os fatos antigos podem ser vistos na rejeição de Jeff, no seu crescimento e
no desejo de ser um astronauta. Os fatos novos podem ser vistos na descoberta do
planeta de gelo.
Essa atividade criativa está permeada por sentimentos diversos, de rejeição, de
descoberta, de desespero, pois acredito que se trata de uma imaginação influenciada por aspectos emocionais.

5.2 História dos Monstros.

Divisão da história:
1º parte: Apresentação da escola Derp.
2º parte: Apresentação dos participantes da escola.
3º parte: As aulas de Bob.
4º parte: A luta de Bob contra Pesadelo.
5º parte: Meios de Bob se livrar de Pesadelo.
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6º parte: Bob e Pesadelo são descobertos.
7º parte: O diretor da escola.
8º parte: O final de Bob e Pesadelo.

Estudo do clima: A história se passa em um único ambiente, em uma escola, a
escola dos monstros. É interessante notar que pelo título do livro poderia se pensar
que a narrativa estaria permeada por bichos aterrorizantes que poderiam assustar
ou fazer várias travessuras. No entanto, o título “Os monstros” faz referência a algumas criaturas, alunos de uma escola que vão se tornando monstros aos poucos, não
se tornam bichos, mas monstros porque fazem ações más, o que mostra que o sentido do título é uma variante no significado da fala, uma expressão do pensamento
que só é entendida pela forma como é expresso.
A escola é vista como um ambiente de aprendizagem e do conhecimento, mas
também de encrencas, permeada por autoridades, amigos, prazer e por dificuldades.
Na história dos monstros há vários personagens e dentre eles, destaca-se Bob e
Pesadelo. Na história, Bob é visto como alguém azarado e não assustador, já Pesadelo é visto como o valentão. As características captadas por mim nesta história seriam as seguintes:
Bob é descrito como alguém que é desvalorizado, inocente e desmotivado. Já
Pesadelo é descrito como alguém esperto, briguento, corajoso e malandro.

Indicadores da história:
Há um narrador que conta
todas as ações do personagem
Sinalização do tempo.

principal, por isso fica subentendido que a história está no
presente.
Alguns personagens têm características

estereotipadas,

Bob por não saber se defender
Há presença de estereótipos?

é visto como fraco. Pesadelo
por ser alguém que briga é visto como valentão. Quem não
sabe e não tem esperteza é
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visto como burro, e quem tem
autoridade como o diretor é o
único capaz de resolver problemas.
Há a presença de cenários?

Só a escola Derp.
Sim, Bob estuda, faz dese-

Há ação dos protagonistas?

nho, cria ratos, briga com Pesadelo e o desmascara diante
do diretor.

Há desafios?

Não.

Há conquistas ou descobertas?

Não.

Há valores ou sentimentos?

Sim,

decepção,

vingança,

amizade, mentira, verdade.

Diferente da história de Jeff, no livro dos monstros, a história foi feita para que
houvesse uma interlocução com o leitor. Assim, na história são dadas diversas ações do que Bob faz e que caminho o leitor pode seguir.
Rogério teve como base para a escrita do livro os jogos de RPG e vários elementos introduzidos nas cenas foram tirados de jogos. Como já dito, na história do astronauta, novamente Rogério faz uso de uma atividade combinatória, usando os elementos reais com os de sua imaginação.
Como pontuado por Vigotski, a oralidade e o desenho são recursos mais fáceis de
serem utilizados pelas crianças, dado que não tem um nível maior de abstração como na escrita. Rogério fazia dessa história uma descarga, pois cada ideia que ia
surgindo era como uma expressão de seu mundo interno.
Chama a atenção que ambas as histórias têm um elemento de combate entre colegas da escola, Rogério nunca chegou a comentar diretamente sobre possíveis brigas ou algo do gênero, mas a mãe chegou a comentar que o filho sofria bullying na
antiga escola e que não queria se mudar por medo de sofrer ataques dos colegas
novamente. Inclusive, comentou que o filho chegou a dar uma unhada em um colega
pelo fato deste tê-lo chamado de bobo.
A história dos monstros remete mais a linguagem das histórias em quadrinhos,
tendo como marco principal os balões e as próprias imagens como expressão do
pensamento e da fala. Nestes balões a narrativa ganha um ritmo e pulsação, de a-
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cordo com a intensidade das palavras colocadas, pois o leitor pode sentir e entender
sem mesmo ter um sentido original do que está sendo falado.
A linguagem visual está ligada a verbal e não se dá para dissociar uma da outra,
isto implica maior interpretação e elaboração cognitiva, pois além de englobar elementos para que o leitor veja o ponto de vista dos personagens e do narrador por
meio das falas, o uso das imagens faz com que haja efeitos sobre a sequência narrativa, em que os escritos e as imagens precisam ser olhados em seu conjunto.
Além disso, usar as imagens e a fala requer diversos significantes, o significado
das palavras e o significado das imagens e justamente Rogério quem determina a
forma como o leitor interpretará e será guiado pela história.
Os enredos apresentados englobam dois discursos, o interior e o exterior. O interior reproduz seus pensamentos e seus desejos como se estivesse expressando-os
para si mesmo e o exterior porque coloca para o outro como é a situação dos personagens e cenários, dando para o leitor a decisão de como a história deve prosseguir,
mesmo que tenha feito isto implicitamente.
As histórias permitiram que Rogério pudesse ter um contato com o real e imaginário, lidando com conflitos, emoções diversas e elaborar questões e soluções para as
dificuldades encontradas. Com as histórias, Rogério pôde sustentar sua criatividade
e imaginação e desenvolver a linguagem simbólica.
Observando a história do Jeff, o astronauta, parece que ela simboliza a própria vida de Rogério, porque o planeta de gelo parece representar quem ele é, um menino
com dificuldades de socializar, de lidar com convenções sociais e com o calor humano.
A história de Jeff e dos monstros tem um papel importante na constituição de Rogério, pois através da expressão de seus pensamentos nos escritos, ele assimila,
experimenta situações e as reelabora na interação com o outro. Por isso como pontua Vigotski, o mundo real é organizado pelo grupo social ao qual pertence o indivíduo, pelas experiências que tem com o outro.
O aspecto mais desenvolvido nesta constituição foi sem dúvida a comunicação,
pois as histórias permitiram que Rogério se comunicasse consigo e com o outro,
mostrando seu mundo interno e suas capacidades para lidar com os conflitos e se
desenvolver e foi por meio delas que Rogério construiu um espaço seu diante da
família e pode expor seus sentimentos.
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No início dos atendimentos psicopedagógico Rogério não queria estar presente
com os pais nas conversas que eu tinha com eles para falar sobre sua aprendizagem e suas dificuldades. No processo de finalização dos atendimentos, Rogério aceitou a proposta de estar junto com os pais ouvindo o que eu tinha para dizer e pode falar o quanto era difícil para conversar e se relacionar com as pessoas.
Assim, nas duas histórias os diálogos representam um diálogo interacional, em
que existem diversas linguagens se comunicando, a voz dos personagens, do narrador e a do próprio Rogério que é expressada em cada elemento da história. A linguagem colocada é a sua expressão, um produto de sua interação com o meio.
Além do fator interacional, as histórias trouxeram uma função lúdica e a potência
de ter um espaço onde pudesse desenvolver sua criatividade e seus aspectos positivos, o que era contrariado pela família. Na criação dos desenhos, no uso das cores, trouxeram -lhe prazer, o experimento e a descoberta fazendo com que estes
momentos em contato com as histórias deram-lhe uma vivencia particular e única.
Pode-se perceber que o rascunho e as leituras antes da realização da próprias
produções das histórias foram uma maneira de auxiliar Rogério, facilitando a escuta
e o contato com a linguagem oral e a escrita e o consequente desenvolvimento do
discurso escrito. Esse trabalho prévio com as estruturas das histórias e as sequências narrativas foi então, fundamental para a organização das ideias.
Como pontuado por Machado, para que haja a contação de histórias o sujeito
precisa entender a sequência narrativa, embora as histórias de Rogério não tenham
apresentados todos os elementos que a autora considera importantes para uma história, elas têm um início, um desenvolvimento mesmo que breve, conflitos e a solução dos conflitos, dando para acompanhar a história, sem perder de vista o tema
principal.
O principal ponto que as histórias implicam é a arte de criar através das palavras
e imagens e por mais que sejam uma atividade combinatória, não deixa de exprimir
um processo criativo. Rogério precisou fazer um recorte temporal, sair do lugar que
estava para se transpor a um novo lugar e trazer elementos que sejam identificáveis
para o leitor mostrando os elementos que despertam a curiosidade e a atenção no
leitor.
Ao contar a história ou escrevê-la, foi preciso organizar os esquemas já existentes
e conhecidos para dar lugar a novos, expondo habilidades que dão novos significados para sua aprendizagem e sua vida.
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Assim, as histórias contribuíram para que Rogério desenvolvesse sua comunicação, sua percepção, tivesse uma mudança de comportamento e melhora da escrita,
além de permanecer mais concentrado. As histórias permitiram que Rogério pudesse ver suas potencialidades, principalmente sua criatividade e a percepção do seu
próprio espaço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Era uma vez um rio, um pequeno fiozinho de água que um dia nasceu no pico
de uma montanha muito alta.
Pois nem bem nasceu, aquele riachinho cismou que queria conhecer o mar. E
foi descendo a montanha, curioso com tudo o que via pelo caminho. Foi crescendo, ganhando mais água, foi virando um rio de verdade. Depois de um tempão,
chegou ao pé da montanha e deu de cara com um montão de areia. Olhou para
um lado, areia. Olhou para o outro, areia. Olhou para a frente, areia. A perder de
vista, por toda parte, um grande deserto. Não havia outro jeito. Para chegar até o
mar, lá longe, ele tinha que atravessar aquelas areias. Ele bem que tentou, mas
por mais que se esforçasse, não conseguia seguir adiante. Suas águas se afundavam nas areias. Quanto mais força ele fazia, mais para dentro delas ele era levado.
Então uma voz, vinda das areias, falou para o rio:
- Assim, você nunca vai alcançar o mar. O único jeito é deixar que o vento
transporte você até lá.
- Como assim? – Disse o rio muito espantado. – De que maneira o vento poderia fazer isso?
- Primeiro, você se transforma em vapor e o vento carrega você para o céu
em forma de nuvem; depois, a nuvem vira chuva e é nessa forma de chuva que
você cai no mar.
- De jeito nenhum - disse o rio. – Se eu deixar de ser rio, quem pode garantir
que vou ser eu mesmo, outra vez? Deve existir outra maneira.
- Não existe – disse a voz.
- Eu nunca ouvi nada tão sem sentido como isso que você está dizendo. Como posso arriscar a fazer uma coisa que nunca fiz antes? E se eu virar vapor e
sumir? Não posso acreditar em algo que não conheço.
- Pois se você continuar insistindo em fazer só o que conhece, investindo com
toda a força contra as areias, o máximo que vai acontecer, sabe o que é? Você
vai virar lama, sem sair do lugar, sem conhecer o mar.
- Mas eu sou um rio respeitável, não posso virar vapor, assim sem mais nem
menos. Demorei muito para formar tanta água, como é que de repente vou deixar
de ser o que sou?
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- Você não sabe de verdade quem você é, não adianta ficar repetindo essa
lengalenga, tente se lembrar de outra coisa... a não ser que você se contente em
se transformar num grande lamaçal, barrento e parado.
O rio não queria virar lama, isso é que não. Começou a se perguntar, a pensar no que a voz havia dito. Devagar foi se lembrando, talvez algum dia, lá longe,
no passado, ele já tivesse virado vapor, não tinha certeza, mas quem sabe?
Ele ficou cheio de dúvidas com um medo danado, mas uma hora resolveu se
arriscar.
Quando o vento veio chegando, estendeu os braços para ele e então o rio se
largou nos braços do vento e virou vapor. Enquanto era levado, durante o caminho para o céu aconteceu de tudo. Ele teve medo, chorou, outra hora pensou que
estava ficando louco, que nunca mais ia voltar para o chão. Algumas vezes ele se
divertiu, viu coisas maravilhosas, de novo chorou e duvidou de tudo. E assim foi
descobrindo tanta coisa que ele poderia conhecer e fazer que nem sequer imaginava.
Quando finalmente chegou ao mar, como uma chuva grossa e quente, teve
uma alegria enorme. Além de conhecer o mar, que era o que ele mais queria na
vida, tinha aprendido quem ele realmente era.

A Lenda das areias. Regina Machado.

Ao ler este texto, tive a impressão de que poderia explicar toda a experiência
do que é contar histórias, principalmente a importância das histórias no processo
com Rogério, pois ambos chegamos como esse riacho, cada um com seu propósito e seu desejo. Do meu lado, o desejo de conhecê-lo e poder ver mudanças
significativas em sua aprendizagem e do lado dele, o desejo de ser visto e reconhecido em suas potencialidades.
O processo do início até o final não foi fácil, primeiro porque percebi logo no
início do trabalho que Rogério era um menino que sabia muito, que não tinha dificuldades de aprendizagem, isso porque apesar de escrever descritivamente, escrevia bem, lia bem e tinha um ótimo raciocínio.
Mas as surpresas vieram exatamente quando me deparei com um livro chamado “Polvocão” e achei que seria muito bom para ele ser visto como era de fato.
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Lidar com sua mãe a todo instante questionando o trabalho e trazendo várias
dificuldades que muitas vezes eu não as via, foi difícil, e muitas vezes penoso.
Mas aos poucos fui entendendo o quanto esta dinâmica familiar acabava interferindo em seu próprio processo de valorização, de se aceitar, de socializar, e de
poder escrever sobre aquilo que despertava o seu interesse.
As duas histórias trazidas ao longo do trabalho com Rogério foram muito significativas para mim, pois elas me fizeram entender exatamente esse riacho que
poderia adentrar o mar e ter experiências diferentes, não as experiências como eu
ou outras pessoas e crianças concebemos, mas a sua experiência, a sua história,
a sua particularidade.
Foi dando espaço para que Rogério pudesse se colocar como era e pensava
que tudo começou a se desenvolver, os atendimentos passaram a ter uma mudança significativa. De um menino que não trazia suas dificuldades e era descritivo, surgiu um menino que podia imaginar, escrever e relatar aquilo que estava em
seu mundo interior.
Para mim, poder acompanha-lo foi importante. Entender o tempo dele, o seu
medo, o seu desejo, foi uma oportunidade para ampliar a aprendizagem, uma aprendizagem que não está restrita ao conhecimento acadêmico, mas ao conhecimento de si, para si e para o outro.
Desta forma entende-se que em um espaço de aprendizagem, o sujeito precisa
compreender que está envolvido em uma rede de ações, de construção, de significados e de pertencimento. O sujeito por meio de sua aprendizagem ao longo da
vida, de suas aquisições vai interpretando a história conforme o conteúdo adquirido. Por isso é importante ter sensibilidade e olhar para a história de cada um, ter
um entendimento que a aprendizagem está além daquilo que é externo, do que é
aparente, mas contempla todas as especificidades da história do sujeito.
Assim, a minha hipótese inicial de que o conto pode ajudar no desenvolvimento
da linguagem, seja ela falada, escrita, corporal e simbólica pode ser comprovada
neste estudo das atividades realizadas com Rogerio.
Os atendimentos psicopedagógicos permitiram entender que a aprendizagem
deve ser um processo de construção compartilhada de significados orientados para a autonomia do sujeito, e que não se opõem a autonomia, que a mediação do
psicopedagogo ou professor é, sem dúvida, um elo para essa autonomia e autoconhecimento do sujeito, pois sem elas dificilmente se conseguiria coroar de êxito
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a construção de significados que deveria caracterizar a aprendizagem. Portanto,
os objetivos iniciais foram observados, pois realmente o trabalho com a contação
de histórias mobiliza vários recursos cognitivos e afetivos no atendimento psicopedagógico
Destaco também que a arte de contar histórias, pode ser uma ferramenta para
o desenvolvimento da linguagem e da subjetividade, sendo um caminho que facilita o desenvolvimento de significados, uma poderosa ferramenta para o ensinante, seja ele, psicopedagogo ou professor.
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