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RESUMO 

 

Considerando que há um certo distanciamento entre as ações da Universidade e a 

comunidade, a arte de contar histórias e recitar poemas constitui uma excelente estratégia 

no sentido da extensão universitária abrir as portas para a comunidade externa, suscitando 

que ela estenda os braços para a comunidade universitária. O objetivo deste artigo é 

promover uma reflexão a partir das experiências de contação de histórias acumuladas com 

os projetos de extensão Bando e Bandinho de Letras. Nestes tempos de cibercultura, 

quando parece cada vez mais evidente que as tecnologias aproximam as pessoas distantes 

e as afastam das próximas, a arte de contar histórias, como Fênix, ressurge das cinzas. A 

candura da voz, o olhar transfigurado, o jeito meigo e o encanto suscitado pelos textos 

narrados e recitados pelos cibercontadores de histórias podem operar como uma 

possibilidade humana de conceber o desenho de um mundo melhor, promovendo saúde e 

qualidade de vida. Além disso, aproxima, nesse início do terceiro milênio, a comunidade das 

livrarias, das bibliotecas, dos textos em seus múltiplos suportes e, principalmente, das 

portas abertas do mundo universitário, pois extensão também se faz através da promoção 

do gosto pela leitura, especialmente a literária. 
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Torna-se cada vez mais raro o encontro com pessoas que sabem narrar 
alguma coisa direito. É cada vez mais frequente espalhar-se em volta o 
embaraço quando se anuncia o desejo de ouvir uma história. É como se 
uma faculdade que nos parecia inalienável, a mais garantida entre as coisas 
seguras, nos fosse retirada. Ou seja: a troca de experiências. (BENJAMIN, 
1996). 

 

 

No início do século XIX, o filósofo e linguista alemão Walter Benjamin denunciou o 

fim dos narradores orais, os quais classificou como campesinos e/ou marineros. Segundo 

ele, o fato acabou prejudicando “a faculdade de intercambiar experiências” orais como as 

comunidades. Soma-se ao fato de que hoje, em pleno início do terceiro milênio, as 

comunidades estão “encantadas” como os modernos meios de comunicação e 

entretenimento, usando notebooks, tablets, celulares Blackberries... Em que os grupos ficam 

em silêncio tuitando, ou consultando suas mensagens eletrônicas, posto que cada indivíduo 

está no umbigo do próprio celular, parecendo cada vez mais evidente que as tecnologias 

aproximam as pessoas distantes e as afastam das próximas. Nesta perspectiva um tanto 

trágica, não seria o momento propício da Universidade, como Fênix, na forma de extensão, 

buscar reestabelecer a troca de experiências com as comunidades de sua abrangência, 

promovendo a arte de contar histórias com seus desdobramentos altamente positivos, como 

o faziam os antigos Aedos? 

Percebemos os atos ler e contar histórias como promotores de saúde, especialmente 

no âmbito da saúde mental. Contos e poemas exercitam a criatividade e a imaginação, e 

ajudam na elaboração de questões relacionadas às tristezas, depressões, ansiedades e 

inseguranças.  

A promoção da saúde e da cultura do bem viver representa estratégia fundamental 

para o enfrentamento dos problemas sanitários contemporâneos, tendo indiscutível relação 

com as políticas públicas nacionais de saúde. Além de proporcionar a melhoria da qualidade 

de vida da população, a contação de histórias possibilita a interlocução entre sujeitos 

singulares, fortalecendo vínculos e rompendo com processos de persuasão/transferência de 

informação. Trata-se do desenvolvimento dos indivíduos e de grupos para a transformação 

de realidades, com autonomia e empoderamento, condições essenciais aos promotores de 

saúde. (CAMPOS, 2000; CAMPOS, 2003). 

Sob esta ótica, a educação para a promoção de saúde é uma prática social que 

contribui para a formação e desenvolvimento da consciência crítica das pessoas a respeito 

de seus problemas de saúde e estimula a busca de soluções e a organização para a ação 

coletiva. Essa prática rejeita e concepção estática de educação, entendida, apenas, como 

transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas. Em um sistema baseado na 



participação, a prática educativa é parte integrante da própria ação da saúde. Participação, 

aqui, significa que as pessoas deverão tomar (assumir) o que, por direito, lhes pertence e 

não somente tomar parte em uma ação ou conjunto de ações decididas por outros 

(STARFIELD, 2002; MERHY et al, 2003; CAMPOS et al, 2006; ROZEMBERG, 2006). 

Para Benjamin (1996), o fim dos contadores de histórias – narradores – deveu-se à 

difusão da informação, a reprodutividade técnica. Para ele, as notícias que advêm das 

novas tecnologias são pobres em termos de histórias, cabendo pouco espaço para a 

imaginação, pois muito do que se ouve e lê está a serviço da descrição e pouco para a 

narração, carecendo emoção e encantamento. Neste sentido, em plena era cibernética, há 

que se buscar o fogo que nos aquece e as pontes que nos unem com fios invisíveis. As 

palavras são estímulos indispensáveis para enfrentar as tristezas do mundo, essenciais no 

amor e na paz. Para Regina Machado, “...é nesse caos de começo de milênio que a 

imaginação criadora pode operar como a possibilidade humana de conceber o desenho de 

um mundo melhor. Por isso talvez a arte de contar histórias esteja renascendo por toda a 

parte”. (MACHADO, 2004, p.18). 

Se o poder das palavras salvou a Sherazade, que contando histórias, curou o rei de 

sua fúria assassina nas Mil e uma noites, os novéis e modernos contadores de histórias e 

dizedores de poemas, inseridos no “polo informático midiático’ podem, como mediadores da 

leitura literária, alterar as formas de emissão e recepção do conhecimento. Nesta 

perspectiva, os cibercontadores de histórias devem ser estimulados pela comunidade 

acadêmica para que exerçam com encanto e competência seu papel de agentes culturais, 

abrindo portas para que a comunidade externa tenha acesso às múltiplas leituras, 

propiciando formação da cidadania, sem desconsiderar a importância do polo informático-

midiático, tendo-se em vista que o caminho iniciou como os antigos contadores de histórias 

– Aedos – passou pelo âmbito familiar e agora chega ao ciberespaço. Pergunta-se então, 

como contar histórias na era digital? Como a contação de história se incorpora na promoção 

de saúde? 

Considerando que a formação de leitores no século XXI, presume-se um modelo de 

leitor competente a ser considerado nesse processo. Nesta perspectiva, Lucia Santaella 

(2007, p. 33) descreve o perfil cognitivo do leitor imersivo/virtual, enfatizando que a era 

digital traz um modo inteiramente novo de ler, distinto do leitor contemplativo da linguagem 

impressa:  

 

 

Trata-se, na verdade, de um leitor implodido, cuja subjetividade se mescla 
na hiperatividade de infinitos textos num grande caleidoscópio 
tridimensional, onde cada novo nó e nexo pode contar uma outra grande 
rede numa outra dimensão. Enfim, o que se tem aí é um universo novo 



[...],uma biblioteca virtual, mas que funciona como promessa eterna de se 
real a cada clique do mouse

i
.   

 

 

Cabe aos contadores de histórias virtuais, agentes promotores de leitura, buscar 

alternativas extensionistas, nas comunidades de abrangência da universidade, 

possibilitando experiências lúdicas que levem em consideração os leitores virtuais, a fim de 

fornecer aos mesmos a variados textos em múltiplos suportes. Há que se considerar que os 

cibercontadores de histórias, após beberem em diferentes fontes e suportes, narrem, à viva 

voz, para diferentes grupos sociais, histórias que lhes propiciem significações, estimulem a 

fantasia, emoção e conhecimento.   

Para tanto, é coerente que se utilizem de máscaras, sons, gestos, diferentes tons de 

fala, dando vida ao texto, não importando se impresso, ou digital. Neste sentido, é 

importante ressaltar que o contador de histórias indique o título da história, a autoria e o 

suporte onde o texto pode ser encontrado. Também é importante destacar que o ato de 

contar não constitui teatralização, mas uma modalidade de comunicação, posto que é uma 

arte que pertence à oralidade, podendo-se contar histórias em qualquer parte, contato que 

se tenha ouvistes curiosos e atentos.  

Sob esta ótica, a ação contempla, de certa forma, um público externo, isto é, local 

onde se abrem as portas (antessala) para o mundo acadêmico e vice-versa, abrindo-se, por 

efeito, as portas da universidade de tal forma que a comunidade tenha acesso às 

bibliotecas, aos centros de pesquisa em leitura e literatura e aos docentes. De forma velada, 

a universidade propicia as melhores condições para que os cidadãos do entorno, visto que 

ouvindo histórias, reforçam seus laços afetivos, desenvolvem a fantasia, assimilam o gosto 

pela leitura literária de forma lúdica.  

O vínculo e os afetos, especialmente no ambiente hospitalar, promovem a interação 

entre o cuidador e o ser cuidado, que é caracterizada pelo desenvolvimento de ações, 

atitudes e comportamentos guiados por fundamentação científica, experiência, intuição e 

pensamento crítico. Este processo é realizado para e com o pacinte, visando promover, 

manter e/ou recuperar sua dignidade e totalidade humanas, mas não apenas a sua 

integridade física. (FORMOZO et al, 2012). 

Por meio uma simples fábula infantil, ou conto folclórico, uma vez narrada com 

carinho, os ouvintes, seja qual for, a idade, assimilam conceitos éticos, políticos, filosóficos e 

literários. Assim, os ouvidores de histórias, entenderão que as narrativas vivificadas pelas 

vozes dos contadores, lhes presenciam o sentido do amor, da vida, da morte, e, por efeito, 

lhes facultam sua visão de honestidade e das boas atitudes do ser humano. Assim sendo, 

as histórias narradas e os poemas recitados lhes propiciam a experiência da humanização, 

posto isto lhes suscita a mensuração do poder das palavras em suas múltiplas faces.  



Nesta perspectiva, a previsão de Benjamin (1996) de que a arte narrativa é rara e de 

que está em “vias de extinção”, parece não se confirmar de modo absoluto, tanto que, no 

Brasil e nos países da América Latina, universidades, escolas, bibliotecas, academias, 

sindicatos e lojas comerciais estão estimulando grupos de crianças e adolescentes a se 

reunirem para ler e contar histórias nos eventos culturais, nos bairros, favelas, hospitais, nas 

academias, rádio e televisão, dentre outros espaços não escolarizados, com a finalidade de 

promover a leitura, formar leitores, já que a escola tradicional não conseguiu formar o gosto 

pela leitura. São constituídos por acadêmicos das diversas áreas, professores universitários, 

bibliotecários, agentes culturais que dedicam parte do seu tempo para encantar, pelo 

instrumento da palavra dita, multidões ávidas com narrativas literárias e poemas 

selecionados em função da faixa etária e no nível cultural. Contrariando Benjamin (1996), 

não são campesinos, nem marinheiros. Constituem, na verdade, bandos de contadores de 

histórias.  

Referimo-nos especificamente a dois grupos de contadores de histórias do curso de 

Letras da Universidade de Passo Fundo: o Bando de Letras e Bandinho de Letras. O 

primeiro surgiu há 18 anos e é decorrente das Jornadas Nacionais de Literatura, do 

PROLER e do projeto franco-brasileiro PRÓ-LEITURA. O segundo constitui num 

desdobramento do projeto Livro do Mês, que promove a leitura literária com a vinda de 

escritores para discutirem uma obra previamente lida. Neste sentido, os dois grupos 

“Bandos” foram instituídos como projetos de extensão da UPF (Universidade de Passo 

Fundo/Brasil), ganhando projeção legal e sendo chamados para muitas atividades de 

extensão, especialmente na área da educação e da saúde. Inicialmente procuraram quebrar 

paradigmas, identificando-se como anarquistas da palavra literária, “invadindo” distintos 

espaços, tais como hospitais, creches, sindicatos, emissoras de rádio e televisão para, de 

livros em punho, semear poemas, contos, crônicas e textos de suas próprias autorias, 

geralmente invocando um poema do poeta romântico brasileiro Castro Alves1: 

 

 

Oh, bendito o que semeia 
Livros ...à mão cheia... 
E faz o povo pensar! 
O livro caindo n’alma 
É germe – que faz a pala 
É chuva – que faz o mar. 

 

 

Bem sabem os componentes do Bando e do Bandinho de Letras da UPF/Brasil que 

os tempos e que as exigências agora são cibernéticos devido também à presença ostensiva 

                                                           
1
 NEVES, André. A caligrafia de dona Sofia. São Paulo: Paulinas, 2006,p. 11.   



dos computadores de última geração, da internet, do telefone celular, dos tablets, dos 

smartfones e tantos outros, podem desumanizar as relações interpessoais. Em 

contrapartida, bem sabem que a candura da voz, o olhar transfigurado, o jeito meigo e a 

paciência demonstrada nos momentos de contação de histórias e dizeção dos poemas 

dignificam as relações interpessoais e, ao mesmo tempo, promovem o gosto da leitura 

literário, papel primordial da Universidade. Imbuídos nesse espírito do terceiro milênio os 

cibercontadores de histórias podem operar o recurso artístico como possibilidade humana 

de conceber o desenho de um mundo melhor.   

Há que se considerar que os cenários criados pelas ações de extensão universitária 

dos contadores de histórias e dizedores de poemas, segundo Weschenfelder e Burlamaque 

(2009, p. 131),  

 

 

Na verdade, constituem as antessalas para o maravilhoso mundo dos 
contos, das lendas, das fábulas e dos poemas, que dão sentido e riqueza à 
diversidade cultural, mesclando o tempero do prazer, da emoção e do 
conhecimento. Neste sentido, o contador – narrador – comunica aos 
ouvintes três fontes de histórias: as vivenciadas, as ouvidas, e as lidas com 
base nos textos literários.     

 

 

O objetivo deste artigo foi promover uma reflexão a partir do referencial teórico 

utilizado pelos autores em contraponto às experiências de contação de histórias acumuladas 

com os projetos de extensão Bando e Bandinho de Letras.  

O projeto de extensão Bando de Letras foi institucionalizado na Universidade de 

Passo Fundo em 2012. Tem como objetivo promover o gosto da leitura, especialmente 

literárias, tanto nos ambientes escolarizados e não-escolarizados através de sessões de 

contação de histórias e dizeção de poemas.  

A equipe é composta por professores das áreas de Letras e da Saúde, estudantes de 

graduação do curso de Letras que atuam como bolsistas de extensão e estudantes de 

ensino fundamental de escolas públicas e privadas do município (figura 1). 

 



 

Figura 1 – Equipe parcial dos extensionistas que integram os projetos 
Bando e Bandinho de Letras da Universidade de Passo Fundo. 

 

Os encontros de formação ocorrem com periodicidade quinzenal, na arena da leitura 

do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura. Na ocasião são 

apresentados textos e autores a partir de temáticas pré-definidas ou conforme os interesses 

das crianças. É importante destacar que a ludicidade deste local interfere positivamente na 

motivação e no desenvolvimento dos trabalhos (figura 2). 

 

 

Figura 2 – Local de encontro e formação das crianças, com destaque aos 
aspectos lúdico. Centro de Referencia de Literatura e Multimeios – 
Mundo da Leitura 

 



Para o planejamento e desenvolvimento das “invasões culturais” do Bando e 

Bandinho de Letras, os demandantes fazem contato com a coordenação do projeto para 

definir a agenda da equipe e personalizar a intervenção conforme a temática dos 

interessados.  

No ano de 2013, pela interface com a área da saúde, foram priorizados para 

intervenções espaços onde se faz saúde, nos quais a contribuição do projeto se volte para 

minimizar a dor e o sofrimento e promover saúde, qualidade de vida e a cultura do bem 

viver, tais como enfermaria de hospitais, asilos e unidades de tratamento ambulatorial de 

longa duração, como hemodiálise e quimioterapia. Outrossim, também ocorreram atividades 

em eventos sociais e durante o 3º Seminário Internacional de Contadores de Histórias, na 

programação da 15ª Jornada Nacional de Literatura. 

Os extensionistas utilizam uma camiseta uniforme, que foi proposta pelos 

participantes, para fortalecer a identidade do grupo, além de se preparar com maquiagens 

para a invasão cultural (figuras 3, 4 e 5). Esta etapa promove o entrosamento das crianças 

com os monitores tornando-os ambientados à proposta do projeto 

 

 

Figura 3 – Momento preparatório que antecede as contações de história e 
dizeção de poemas. 

 



 

Figura 4 – Estudante de ensino fundamental participante do projeto de 
extensão Bandinho de Letras preparando-se para 
desenvolvimento de atividades. 

 

 

 

Figura 5 – Equipe preparada para realizar invasão cultural. 

 

 

Ao realizar as invasões é notória a emoção disparada pelas crianças, visto que os 

pequenos contadores, aproxima as pessoas, possibilita vínculos e oportuniza reflexões 

sobre o enfrentamento de doenças e situações crônicas que acarretam adversidades para 



os indivíduos e suas famílias. Esta percepção foi evidenciada pela nossa equipe ao realizar 

intervenções em parceria com a Associação de Amigos da Criança Autista e em atividades 

da Unidade de Hemodiálise de um hospital regional (figura 6). 

 

 

Figura 6 – Atividade do projeto realizada em parceria com a Associação de 
Amigos da Criança Autista, com apresentação do projeto e seus 
objetivos pelo coordenador do projeto. 

 

Portanto, a arte de contar histórias e recitar poemas, como uma atividade de 

extensão universitária é de fundamental importância, posto que seus desdobramentos 

abrem portas recíprocas – a Universidade para a comunidade e a comunidade para a 

Universidade – constituindo-se uma antessala para a formação do gosto pelas leituras 

múltiplas e para a promoção da saúde e da qualidade de vida, não sobrepondo o lúdico em 

detrimento do tecnológico. Renascendo das cinzas, como Fênix, não como teatralização, 

mas como comunicação de narrativas e poemas, a arte de contar histórias é criadora de 

pontes que integram quatro elementos: Universidade, Comunidade, Arte e Saúde. Sejam 

bem-vindos os novos Aedos, contanto que abram as portas da comunidade e da 

Universidade: Abre-te, Sésamo!  
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