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Introdução: Contar histórias é uma arte milenar. Não é possível dizer precisamente
quando se instituiu como prática social. Entretanto, é de ordem universal. Através dos
contos, as pessoas nas famílias, escolas ou comunidades, experimentam momentos de
aproximação, partilha, divertimento, reflexão sobre suas vidas pessoais e o contexto
social em que vivem. Contar histórias para crianças é um ato de amor que inspira a
alma, aguça os sentidos, expande a imaginação, possibilita a ampliação de si mesmo
fortalecendo os vínculos consigo e com o outro.  Como ação pedagógica, possibilita o
desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita, ampliando a convivência social.
Objetivo: São objetivos  do trabalho: desenvolver habilidades de contação de histórias
através de jogos e exercícios teatrais; experimentar a contação de histórias como uma
ação pedagógica fundamental para o desenvolvimento infantil; propiciar às educadoras
de creche um encontro afetivo consigo mesmo e com as crianças, mediado pela
contação de histórias. Metodologia: Esse trabalho se desenvolve no âmbito do projeto
de Extensão Teatro Universitário, vinculado ao Programa de Formação Continuada de
Educadoras de Creches do Unileste-MG. Tem como metodologia a realização de
oficina com jogos, atividades corporais e brincadeiras vocais que libertam o corpo para
expressar-se mais livremente na contação de histórias, também envolve a experiência
de selecionar e contar histórias infantis, com uso de recursos diversos como
instrumentos musicais, fantoches, livros de literatura infantil, dança, avental de
histórias e outros. Resultados: Os resultados do trabalho serão identificados a partir da
avaliação dos participantes da oficina, por meio da verificação do índice de
presença/número de participantes, envolvimento  nas atividades e preenchimento de
formulário de avaliação. Esperamos capacitar 30 professoras / educadoras de creches
da cidade de Timóteo. A oficina acontecerá no dia 04/08/2012. Conclusão:
Contar-ouvir histórias é uma experiência rica, que nos leva ao encontro com nossa
própria condição humana, através de simbologias que expressam culturas, valores e
emoções. Contar histórias para as crianças e, principalmente, possibilitar que elas nos
contem suas histórias é uma aventura que encanta e liberta. Quem conta um conto...
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