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Intenções são escravas da memória;  
São forte, mas têm vida transitória;  

Qual fruto verde que se ostenta, duro, 
E há de cair quando ficar maduro. 
É falta que esqueçamos de nos dar 

O que a nós mesmos temos de pagar: 
Aquilo que juramos na paixão, 

Finda a mesma, perdeu a ocasião. 
A violência das dores e alegrias 

Destrói as suas próprias energias. 
Onde há prazer, a dor põe lamento; 

Se a mágoa ri, chora o acontecimento. 
O mundo não é firme, e é bem frequente  
O próprio amor mudar constantemente; 

E ainda está para ficar provado 
Se o fado guia o amor, ou este o fado. 

Se o grande cai, não mais possui amigos, 
Sobe o pobre, e não tem mais inimigos. 
E tanto o amor à morte se escraviza 

Que amigos tem quem deles não precisa; 
Quem na dor prova o amigo que é tratante 

Prepara um inimigo nesse instante. 
Mas para terminar como o começo,  

Cada fato é à ideia tão avesso, 
Que os planos ficam sempre insatisfeitos; 

As ideias são nossas não os feitos. 
 
 
 
 

Hamlet  
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RESUMO 

A temática em que se situa este trabalho desenvolve-se no horizonte do contar histórias. A 
problemática desta pesquisa segue pelo fio condutor da hermenêutica filosófica, a procura de 
vestígios da experiência do saber na história ocidental. E no fio da razão autoconsciente no 
tempo Moderno. Diante desse quadro histórico, transparece na atualidade, a possibilidade de 
contar histórias como encontro hermenêutico no jogo do compreender. Revela-se, então, a 
contribuição da teoria gadameriana as narrativas orais como experiência estética –  jogo da 
imaginação com valor em si mesmo. E a hermenêutica que perpassa a hermenêutica 
filosófica, em seus ensaios sobre a obra de arte nos intui para o entendimento fruído desta 
experiência narrativa. Nesta visão, desvela-se os contos orais como experiência no 
compreender, os quais ressoam na vida do estudante mediante a dinâmica da reflexão, 
associada às significações dos contos tecidos em autonomia, autoconhecimento e formação 
(Bildung). Com base nesses pressupostos, a possibilidade de vivenciar a narração de histórias 
como um jeito de ser do educando, implica pensar o sentido da própria tarefa educativa - de 
assegurar, dinamizar e potencializar o caráter significativo das percepções individuais como 
processo no saber. Quer dizer, nesta maneira de ver, que a educação é uma interação efetível, 
na situação mediada pelo professor, em espaços articuladores da conversação e do diálogo 
sobre o conhecimento que é imensurável. Tal entendimento nos possibilita vislumbrar, um 
projeto educacional em que o desenvolvimento do saber vinculado às experiências 
significativas, caracterize e oriente a prática educativa - a buscas constantes para ampliar as 
estruturas do pensamento - desdobradas pela capacidade de generalizar, recordar, sintetizar, 
raciocinar logicamente e também admirar-se, espantar-se ou criticar determinada situação. 
Uma práxis pedagógica pela qual se promova o sentido do conteúdo a ser ensinado para os 
estudantes potencializando com isso, as faculdades instintivas e sentimentais como processo 
no ato de ensinar e aprender sem negar a racionalidade. Por fim, uma educação em que o 
limite no processo ensino-aprendizagem seja: a compreensão do educando e não apenas o 
conteúdo a ser ensinado. 

 

 

Palavras chaves: Arte de contar histórias, estética, educação e filosofia 
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ABSTRACT 

  

The thematic where this work falls upon the state of the art, on the horizon of the storytelling. 
The problem of this survey follows the leitmotif of philosophical hermeneutics, looking for 
traces of the experience of knowing the Western history. It is the wire in Modern time self-
conscious. Given this historical context, the possibility of storytelling as hermeneutical 
encounters in the game of understanding. It is then the contribution of oral narratives 
“gadameriana” theory as a esthetic experience – a game of imagination with value in itself. 
Hermeneutics and running through the philosophical Hermeneutics in his essays about the 
work of art in intuition for understanding this narrative experience. This gadameriana vision, 
oral tales are revealed as experience in understanding, which resonate in the student life 
through the dynamics of reflection, associated meanings of stories based in autonomy, self –
knowing and building. Based on these assumptions, the possibility of experiencing the 
storytelling as a way of educating, implies the sense of one's own thinking educational task-to 
ensure, boost and leverage the significant character of individual perceptions as a process in 
the knowledge . It means, this point of view, that education is an interaction mediated by 
effective, by the teacher, in spaces of conversation and dialogue playmakers on the knowledge 
that is immeasurable. This understanding enables us to envision, an education project in 
which the development of knowledge linked to meaningful experiences, features and 
educational practice  the constant searches to broaden the structures of thought-deployed by 
the ability to generalize, recall, synthesize, reason logically and also wonder, amaze yourself 
or criticizing any given situation. A pedagogical praxis by which promotes a sense of the 
content being taught to students leveraging this instinctive and sentimental as faculties in the 
process of teaching and learning without denying the rationality. Finally, an education across 
the boundary in the teaching-learning process: understanding the learner and not only the 
intended to be taught. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Paradoxalmente, uma interpretação é correta quando 
é susceptível de desaparecimento” 

(Gadamer) 
 

 

A presença humana no mundo, em comum acordo com o pensamento de Carvalho 

(2006), torna-se uma aventura singular quando, em certo ponto afastado, o homem começa a 

compreender o que se passa com ele e à sua volta. Conhecer o seu entorno configura-se como 

a mais impressionante habilidade desenvolvida desde o início de sua jornada terrena. Essa 

habilidade significa “deixar aparecer os fatos da consciência. Assim, quando a imagem do 

mundo se torna objeto de investigação, adquire vida própria” (CARVALHO, 2006, p. 73). E o 

ordenamento dos fatos põe a consciência no tempo e situa o homem entre o que vive o vivido 

e o ainda a viver. 

Estas concepções poéticas e ao mesmo tempo filosóficas traduzem o sentido da vida 

para o indivíduo e revelam uma combinação entre sensibilidade e intelectualidade — 

considerando que as significações vitais relacionam a interpretação com a realidade. A 

reflexão sobre este tema encontra um dos seus refúgios na filosofia interpretativa estendida à 

arte, tendo como seu núcleo importante a representação e seus efeitos: a religação das 

significações pela qual refletimos nosso ser e nossa existência. Desse modo uma das 

abordagens que preconiza a experiência estética1 como caminho à compreensão, é de Hans 

Georg Gadamer2, filósofo que designa o conhecimento como significativo para o indivíduo, 

                                                 

1 Para evitar equívocos teóricos, explicitamos que para Gadamer experiência é a interpretação que transforma o 
vivenciado em experiência de comunicação e vivência é estar na vida enquanto a vida acontece (GADAMER, 
2008).      

2 H. G. Gadamer (1900–2002): Lecionou em Leipzig, Frankfurt e Heidelberg. Professor emérito desde 1968. 
Suas obras completas, que começaram a ser publicadas a partir de 1986, abrangem todo o âmbito da 
hermenêutica, em constante diálogo com Platão, Aristóteles, Hegel, Heidegger e com outros pensadores 
contemporâneos (GADAMER, 2008). Este pensador é criador da hermenêutica filosófica, a qual possui como 
eixo norteador a compreensão em caráter dialógico imerso na historicidade e na totalidade de experiências do 
individuo. 
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uma representação natural e anunciada pelo penetrante movimento da significação estética 

(GADAMER, 2008). 

Esta ótica transposta para a educação sugere uma categoria conceitual que desponta 

para processos educativos cujo anseio repousa na ideia de constituir o sentido do 

conhecimento para o estudante. Com essa inferência estamos concordando com a visão de 

Hermann sobre Gadamer, que nos apresenta os elementos teóricos para a compreensão 

construída e mediada na linguagem, no tempo histórico e na recepção das experiências 

humanas (HERMANN, 2001). Tal versão voltada à teoria educacional rompe com a fronteira 

do saber mensurado e abrange a sabedoria que reside na própria natureza humana. A partir daí 

o movimento da experiência estética revela-se para o estudante no sentido da significação, 

pois para Gadamer: “aquele que faz a experiência da obra de arte acolhe em si a plenitude 

dessa experiência, isto significa, acolhe-a no todo de sua autocompreensão, onde a obra 

significa algo para ele” (2008, p. 16). Munidos deste ponto de vista nos aproximamos da 

narrativa de histórias como um dos possíveis caminhos à compreensão significativa no 

horizonte do educando. 

De acordo com Sisto (2004), essa prática oral enseja recuperar a experiência da arte 

como possibilidade significativa no processo de ensino e aprendizagem. Nessa via os contos 

orais, segundo Abílio e Matos (2006), podem trazer para o campo educacional a difícil tarefa 

do conhecimento incorporado pela percepção sensível. Avançando nesse ponto podemos 

visualizar a aplicação direta da categoria estética na relação ancorada no deleite em presenciar 

a arte. Transparece um sugestivo campo epistemológico, onde a percepção sensorial passa a 

fazer parte da construção de entendimentos. Nessa ótica o professor semelhante ao mediador 

facilita compreensões e se baseia no reconhecimento do saber pluralizado e de seus 

ordenamentos simbólicos para tornar esse processo esclarecido pelo próprio educando. 

Este quadro, para Abílio e Matos, “são trilhas pelas quais se busca ampliar e 

desconstruir as amarras e regras que a pedagogia, ainda teimam em prescrever e rotular no 

ensino” (2006, p. 92). No entanto, a história ocidental segundo Bombassaro (2009) evidência 

a influência do método mecânico da ciência como referencial de uma erudição 

fundamentadora e orientadora de um específico saber do senso prático. A consequência disso 

na educação contemporânea transparece na função pedagógica e implica numa mudança de 

sentido da formação, que passa a ter um caráter predominantemente técnico e instrumental, 
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destituído de significações e sentido para o educando. Uma concepção, segundo Prestes 

(1996) e Moraes (2004), reduzida à dimensão prática, desarticulada da vida do estudante, da 

teoria e do conteúdo a ser ensinado. Isso sugere a renúncia da função pedagógica à busca da 

compreensão em todas as suas dimensões e manifestações, em detrimento de uma sabedoria 

meramente utilitárista. 

Para Gadamer “a determinação de um fim no ato de aprender, significa a restrição do 

prazer estético” (GADAMER, 2008, p. 86), um ressalte procedimental e universal, 

previamente legitimado, sem espaços para a imaginação. E de acordo com Badiou (1905-

1996), tais limites na educação, tornam a arte em sala de aula aceitável e sem espaço para a 

imaginação.  E por isso:  

 

[...] submetida à vigilância filosófica das verdades. É uma didática sensível 
cujo propósito não poderia ser abandonado à imanência. A norma da arte 
deve ser a educação. E a norma da educação é a filosofia. Nessa 
perspectiva, o essencial é o controle da arte (BADIOU, 2002, p. 13). 

 

Este trecho sugere que o essencial para o ato de educar é o controle do que se ensina. 

Os reflexos dessa tendência expressam-se no processo do saber, o qual acaba subsumido pelo 

objetivo da instrumentalidade. O descompasso entre conhecimento e percepção significativa 

resulta na visão de que o entendimento é sempre algo dito, “uma proposta, um plano, uma 

suposição, um argumento, etc” (GADAMER, 2008, p. 625). 

Essas questões trazidas para os contos orais em classe apontam um possível assédio da 

função pedagógica sobre a narração de histórias no intento de promover por meio desta arte 

um saber específico. O porto seguro dessa discussão encontra amparo intelectual em debates 

apresentados por Bello (2004)  Perrotti (1986) e Sisto (2002), autores os quais apontam o 

caráter utilitário, de modo geral, dado à literatura infantil e à contação de histórias. A começar 

desta ótica mostra-se a tensão entre função pedagógica e contos orais tornando-se 

problemática pela necessidade de ser pensada dentro e fora de uma lógica dominante, em 

movimentos interpretativos que subvertam o contar histórias, para engajar o estudante no jogo 

das significações de signos. Pois, para Gadamer, a compreensão precede a “todo 

comportamento compreensivo da subjetividade e também ao comportamento metodológico 

das ciências da compreensão à suas normas e regras” (GADAMER, 2008, p. 16). O esforço 
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teórico deste filósofo consiste em demonstrar e validar como sabedoria “não o que fazemos, 

mas o que nos acontece além do nosso querer e fazer” (GADAMER, 2008, p. 14). Em razão 

disto, tecemos a pergunta que move esta investigação – Quais as reflexões que emergem para 

a Educação a partir da compreensão do contar histórias como experiência estética na via 

gadameriana?     

 Isso designa a tentativa de problematizar com uma reflexão teórica o modo como a 

significação estética pode se concatenar no processo de desenvolvimento do saber - e as 

possíveis ressonâncias da experiência significativa na educação, com o objetivo de evidenciar 

o engajamento de percepções sensoriais na  compreensão. 

A problemática desta pesquisa adere às seguintes justificativas: o agir pedagógico 

cerceado pela  função pedagógica e interligado a interesses individuais, referentes à 

hegemonia econômica, o recuo da teoria3 apresentado por Moraes (2004), refletindo no 

professor que narra um conto para ensinar um saber específico, por desconhecer a experiência 

estética, e também as constantes reivindicações de estudantes para ouvirem histórias. Isso 

demonstra, por parte dos educandos, impulsos e inclinações aos subterfúgios da via 

imaginária, que os arranca por instantes de uma vida solidificada no pensamento lógico e que 

por sua vez permeia o processo ensino-aprendizagem.  

Esta pesquisa, cujo pilar é a educação, torna-se importante para as teorias educacionais 

por promover discussões sobre o conhecimento para além do previsível, com possibilidades 

do estudante expressar a sua significativa visão de mundo em sala de aula4. Ela visa também 

provocar debates sobre a ideia gadameriana da indissociabilidade entre sabedoria e percepção 

significativa aguçada, sobretudo, pela experiência estética. Esta investigação pode ainda 

                                                 

3 Moraes, sobre a educação, afirma: “caem em desuso a escola tradicional, a educação formal e as 
antigas referências educacionais” (2003, p. 152). Sobreleva-se a instrumentalidade: “[...] um projeto 
educativo que visa o desenvolvimento de competências, uma reducionista educação que  prioriza o 
saber técnico”. 

4 O termo “sala de aula”, nesse estudo, refere-se à categoria lugar, enquanto “lócus” de ensino e 
aprendizagem. Para Freire, “lócus” é o lugar vívido de experiências, análises e constituição de saberes 
e indivíduos (FREIRE, 1999). 
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contribuir, nas discussões sobre espaços democráticos e criativos no âmbito escolar para 

ampliar pontos de vista sobre saberes significativos articulados à vida do estudante e 

direcionados ao enfrentamento de problemas, que implica na capacidade de todos poderem 

pensar por conta própria. 

Nesse sentido um observador atento sabe que a delicada e complexa trama que tece 

nossa compreensão pedagógica não se faz na linearidade. Antes disso, o núcleo temático é 

inerente à temporalidade e à historicidade que modulam de forma sempre renovada as 

relações educacionais. Nesses liames nos aproximamos e situamos ante o compreender, em 

universo amplo, reconhecendo que esse processo de algo entender não é apenas lógico, mas 

histórico e individual. Com essas considerações, trazemos para perto a já referida 

hermenêutica filosófica, com H. G. Gadamer. E, para um entendimento mais elástico, visto 

ser esta uma complexa teoria, vêm à tona, no recurso da conversação, autores contemporâneos 

que no atual horizonte refinam o entendimento: Ernildo Stein, Hans-Georg Flickinger, Nadja 

Hermann. O eixo orientador desta investigação, desenvolvido nos textos balizados pelo 

compreender gadameriano, reconhece a percepção estética como irrenunciável ao jeito de ser 

e estar do homem no mundo.  

A finalidade deste estudo está longe de ser uma atitude de confronto ou que limite o 

acontecer dos contos orais em sala de aula. Também não pretendemos desenvolver regras 

artificiais capazes de descrever procedimentos metodológicos para essa arte, pois, se assim o 

fosse, estaríamos seguindo em direção contrária à ideia defendida neste estudo. Os textos 

apresentados nesta investigação são sugestões, suscetíveis a outras interpretações. Torna-se 

oportuno esclarecer que esta pesquisa, até por suas limitações de aprofundamento, não tem a 

pretensão de “esgotar” um assunto tão vasto e complexo quanto este, mas terá alcançado seus 

objetivos se vier a servir de estímulo à reflexão e à pesquisa sobre outras formas de olhar para 

os contos orais. Segundo Fox e Girardello já “em 1910, Sara Cone Bryant escreveu que as 

histórias relaxavam a tensa atmosfera da escola, estabelecendo uma relação feliz entre a 

professora e as crianças” (2004, p. 122), sendo “[...] uma forma de vivência artística plena que 

podemos oferecer às crianças” (FOX e GIRARDELLO, 2004, p. 116). Nesse sentido o intuito 

prioritário deste estudo é buscar compreender por meio da hermenêutica filosófica a 

significação estética, sua relação com a contação de histórias e seus reflexos na educação. Na 
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expectativa de explicitar o que estamos supondo, seguem os três aspectos integrados, que 

direcionam e objetivam o trajeto da pesquisa: 

a) Compreender, na história ocidental, o motor propulsor que deslocou a experiência 

significativa do conhecimento do homem da educação e na sequência dos contos orais em 

âmbito escolar;  

b) Explicitar a hermenêutica filosófica, sua relação e contribuição para a compreensão 

da  contação de histórias como experiência estética; 

c) Refletir mediante o compreender gadameriano e envolver os contos orais no 

caminho da hermenêutica filosófica e suas repercussões na educação; 

Ainda no espaço desta introdução, alguns esclarecimentos se fazem necessários; 

— É importante sublinhar que os termos “histórias orais”, “poesias orais”, “contos 

narrados”, “histórias contadas”, “mundo do Era uma vez”, “histórias do faz-de-conta” e 

“contos orais”, frequentemente citados ao longo do texto são expressões que designam a 

contação de história. 

— O termo “estética” pode levar à ambiguidade, por isso deve-se liberá-lo da tradição 

do século XVIII, que o define como estudo do belo e da arte, para, ampliar seu uso a toda a 

dimensão da sensibilidade e assim, relacioná-lo a capacidade de aprender a realidade pelos 

canais sensoriais da percepção humana. Dessa maneira, relacionamos a palavra estética à 

experiência estética, evidenciada na teoria gadameriana, a qual permite uma abertura 

interpretativa da significação das narrativas, como vivencias interpretativas na compreensão 

de algo.  

Esta dissertação apresenta-se dividida em três capítulos. Na primeira parte, “No 

horizonte do contar histórias”, reúnem-se escritos que privilegiam o percurso que nos levou a 

observar o objeto por este ângulo e apresentam-se os contos orais em seu horizonte. O texto e 

a contextualização da problemática evidenciam a mola propulsora no contexto ocidental que 

delineou o problema de nossa pesquisa. Na expectativa de compreender a experiência estética, 

plasma-se o texto: os vestígios dos deslocamentos da significação estética na história 

ocidental e sua relação com as histórias do faz-de-conta. Destacam-se por fim as histórias 

orais como encontro hermenêutico, o que indica a interpretação permeada em experiências 

individuais do estudante. 
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O segundo capítulo, intitulado “A teoria gadameriana e sua contribuição aos contos 

orais como experiência estética”, versa sobre a relação do compreender filosófico com a 

narração de histórias. Com o objetivo de compreender este entrelaçamento abordamos os 

seguintes temas: a hermenêutica que perpassa a hermenêutica filosófica e, na sequência, a 

linguagem como via de acesso à trama da função pedagógica nos contos orais e à experiência 

na compreensão item final deste capítulo. 

Tanto o primeiro capítulo quanto o segundo articulam-se ao terceiro capítulo para uma 

exposição do que poderíamos chamar o tópico final das nossas análises, uma tentativa de 

mostrar aquilo que se poderia definir como o contar de histórias no caminho da hermenêutica 

filosófica. Trata-se fundamentalmente da postura que o pesquisador tem diante dos textos. 

Naturalmente buscamos não restringir totalmente essa postura aos escritos, embora saibamos 

que como sugere Stein (1999) os acontecimentos e fatos observados na história das ciências 

humanas, procedem da interpretação. Assim, neste vasto campo interpretativo o assunto 

torna-se inesgotável, haja visto que enquanto houver tempo histórico e ser humano cria 

infindáveis compreensões. Pois, considera-se finito, em instâncias gadamerianas, apenas o 

horizonte histórico humano, que um dia encontra seu fim – o qual de certo modo, torna-se o 

“era uma vez” de uma possível história a ser contada. Isso demonstra a magnitude das 

experiências significativas na dimensão da vida humana, as quais ressoam no pensamento 

reflexivo atribuído à existência. Visto que, contar uma história, antes, implica em pensar no 

enredo a ser contado - tessitura composta por múltiplas significações, despertadas, também, 

por meio das narrativas orais a qual desperta a sensibilidade associada à reflexão, à 

autonomia, ao autoconhecimento e à formação (Bildung). Tópicos estes, debatidos no terceiro 

capítulo.   

Isso posto, nos aventuramos por estes capítulos, complementados por referências 

teóricas para construir o sentido da educação e dos contos orais em classe como experiência 

no saber. E assim, compreender por meio da reflexão filosófica gadameriana, a fruição em 

apreciar o contar histórias, como processo pela qual de repente o espectador autocompreende-

se. Tais questões desdobram-se nos textos a seguir. 
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1 NO HORIZONTE DO CONTAR HISTÓRIAS 

  

“O que permanece fundam-nos os poetas” 
(Horderlin.) 

 

1.1 INCURSÃO PELOS RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES NO PORTAL CAPES   

 

Sustentada e movida pelo desafio de conhecer uma parte das pesquisas já construídas e 

produzidas sobre a contação de histórias em âmbito científico no Brasil, realizamos uma 

busca no Portal CAPES5 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

para encontrar, a partir da leitura dos resumos, outras possibilidades de estudos sobre o 

presente tema. As fontes consultadas foram: as sínteses publicadas e disponíveis no referido 

Portal, no qual consta como início das investigações acadêmicas (mestrados e doutorados) o 

ano de 1999. Como nos últimos 10 anos tem sido produzido um conjunto significativo de 

pesquisas referentes às narrativas orais, optou-se pela leitura destes resumos no período de 

1999 a 2010. Esta primeira aproximação resultou na construção de uma listagem de resumos 

dos trabalhos, em um Banco de Dados com: título, dados dos autores, ano de apresentação, 

assunto, metodologia, área de pesquisa e bibliografia consultada (no total de 69 

investigações). Estes estudos, de modo geral, são definidos como de caráter bibliográfico e 

quantitativo, tendo como metodologias: estudos de caso, pesquisa-ação, entrevistas, revisões 

bibliográficas, pesquisa de campo com fundamentação teórica e pesquisas documentais. A 

partir deste Banco de Dados, a leitura dos resumos destas investigações nos permitiu 

compreender, com fins de levantamento preliminar, em qual direção a pesquisa sobre o contar 

histórias inclina-se. Desse modo, essas investigações representaram nosso esteio para repensar 

outros debates, bem como para estabelecer perspectivas, parâmetros e ponderações sobre 

temas ainda não estudados. 
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Contudo, ao escolher como elemento categórico de nossa análise a leitura dos resumos 

contidos no Portal CAPES, deve-se ter claro que estas sínteses não são produtos isolados, mas 

resultados de uma inter-relação, em um processo de interdependência com as dissertações e 

teses que os originaram. Em razão disso elas não podem ser tomadas como estanques e 

fragmentadas. Nesse sentido, para Ferreira, a realidade dos resumos: 

 

[...] é uma rede de motivos implicada em operações de selecionar e 
organizar o material a ser divulgado, a qual os tornam diversificados e 
multifacetados, resultados de diferentes operações (cortes e acréscimos) 
feitas a muitas mãos, por diferentes motivos totalmente desconhecidos do 
leitor (FERREIRA, 2002, p. 263). 

 

Dentro desta compreensão revela-se uma aparente homogeneidade entre os resumos, 

explicável não só pelas representações diferentes que cada autor tem deste gênero discursivo, 

mas também por diferenças resultantes do confronto dessas representações com algumas 

características peculiares da situação comunicacional, como, entre outras, alterações no 

suporte material e regras das entidades responsáveis pela publicação do texto. Com base neste 

entendimento, enquanto pesquisadores, perguntamo-nos sobre a possibilidade de inventariar 

essa produção, imaginando tendências, ênfases, escolhas metodológicas e teóricas, 

aproximando e diferenciando os trabalhos entre si. Assim, provavelmente, por meio dessas 

observações descortinam-se possíveis fendas ainda não visualizadas por outros 

investigadores. 

Em razão disso, compreendemos que as sínteses podem contar uma história da 

produção acadêmica sobre o referido tema, havendo no entanto certas limitações, como os 

cortes, as restrições e as variadas regras a que são submetidos os resumos em diferentes 

instituições. Porém, para Ferreira: 

 

                                                                                                                                                         

5 Constam em anexo os resumo lidos e retirados das teses e dissertações do Portal CAPES. 
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[...] entre os textos há lacunas, ambigüidades, singularidades, que são 
preenchidas pela leitura que o pesquisador faz deles. Então, a História da 
produção acadêmica é aquela proposta pelo pesquisador que lê. De tal modo 
que haverá tantas Histórias quanto leitores dispostos a lê-las. (FERREIRA, 
Op. Cit,, p. 269) 

 

Com base no pensamento desta autora, desenvolvemos a leitura das sínteses contidas 

nas pesquisas sobre a contação de histórias. Ressalta-se com isso que o entendimento dos 

textos contidos nas sínteses das pesquisas parte da própria compreensão e inserção do 

pesquisador em uma fusão de horizonte, como sugere Gadamer (2008). Dessa maneira 

procuramos compreender na leitura as definições do próprio autor sobre seu trabalho, para 

identificar objetivos, metodologias e conclusões.  

A partir dessa compreensão pergunta-se: Qual é a tendência das investigações sobre a 

contação de histórias no Portal CAPES? Para responder a este questionamento, delimitamo-

nos ao entendimento do tema, objetivo e assunto da pesquisa. Com efeito, os temas 

privilegiados mostram-se por si mesmos e a compreensão torna-se visível mediante o 

entendimento dos dados, como evidenciamos a seguir.  

 

1.1.1 LEITURA  DAS PESQUISAS SOBRE AS NARRATIVAS ORAIS 

 

 O assunto da leitura dos resumos foi definido conforme a identificação temática do 

título e do texto contido nas sínteses e também de acordo com a tradução do pesquisador. A 

fonte pesquisada foi o Banco de Dados de Teses e Dissertações do Portal CAPES. A área de 

pesquisa foi a Contação de Histórias. No total foram lidos sessenta e nove resumos no período 

de 1999 a 2010.  

Embora a pesquisa não seja quantitativa optou-se por descrever os dados numéricos 

em anexo, de modo a facilitar a compreensão dos motivos que nos levaram a pesquisar este 

objeto de estudo,  por determinado ângulo e não por outro. O conjunto de sínteses no total 69 

investigações sobre os contos orais, em nossa visão, evidencia duas categorias de 
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investigação, são elas: 28 pesquisas sobre o contar histórias relacionado a outras áreas 

investigativas e 41 estudos que associam os contos orais à função pedagógica6. A partir dessa 

compreensão,  direcionamos o olhar para o referencial teórico das referidas pesquisas,  com o 

objetivo de identificar tais alicerces teóricos para então, detectar possíveis lacunas a serem 

pesquisadas. Desse modo, encontramos 22 resumos com o referencial teórico e 47 sem ele. As 

áreas de atuação dos autores referenciados são: filosofia, pedagogia, letras, psicologia, direito, 

sociologia, matemática, jornalismo, psiquiatria e antropologia.  

Este rol de informações, de modo geral revela, por qual caminho seguiram as 

pesquisas sobre os contos orais disponibilizadas no Portal CAPES. Os dados numéricos destes 

estudos nos levam a compreender um possível “assédio” da função pedagógica, sobre a  

narração de histórias. Em nossa maneira de ver, essa situação sugere a necessidade de trazer 

para o âmbito escolar, discussões que privilegiem outro modo de olhar para a arte oral em sala 

de aula. Uma vez que o estudante como todo indivíduo na maioria das vezes, sente prazer em 

ouvir músicas, poemas e histórias. Essa vivência, sugere uma forma de entrega à arte em que 

o observador desfruta, vive e emociona-se mediante o evento artístico. Porém, como revelam 

os estudos de Bello (2004), Perrotti (1986) e Sisto (2002) sobre os contos orais como arte, o 

fruir na história, tende a ser capturado pela técnica, quando se determina à narrativa uma 

função pedagógica.     

Todavia, por outro lado, os educandos continuam a extasiarem-se na presença da arte e 

comumente pedem ao professor para narrar um conto, assistir um filme, fazer determinado 

passeio ou ouvir uma música. Isso nos leva a concluir que o aprendiz, deseja apreciar e 

desfrutar a arte, pelo que ela significa para ele. Tal ponto de vista nos instiga a estudar o 

contar histórias como experiência estética na perspectiva da hermenêutica filosófica, com o 

                                                 

6 Compreendemos que talvez, o valor significativo de pesquisas (41 investigações no Portal CAPES) 
relacionadas a educação, esteja associada as práticas pedagógicas em que é comum nas escolas brasileiras, 
principalmente na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, os professores contarem uma 
história para os alunos a fim de “ensinar” determinado conteúdo. Como exemplo, podemos citar as classes de 
alfabetização, em que são contadas histórias para ensinar a letra A, como a história da abelha, para ensinar a letra 
B, a história do boi e para ensinar o número 3, a história dos Três Porquinhos e assim sucessivamente. Por esse 
mesmo motivo, são usados diversos gêneros textuais para o processo de alfabetização como: quadrinhas, 
parlendas, adivinhas, músicas, lendas, contos, dentre outros. Essas histórias referenciadas constam nos livros 
didáticos distribuídos pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) às unidades escolares do país. Ressaltamos 
ainda, que segundo as informações do MEC, os gêneros textuais são apresentados desde 2001, mediante os 
Programas de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa) e pelos Programas/Planejamentos de Ensino das 
escolas, uma parceria com os Projetos Políticos Pedagógicos de cada instituição escolar. 
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intuito de valorizar e promover processos educativos integrados à arte como segmento na 

elaboração do saber. Pois, compreendemos de acordo com o entendimento da leitura dos 

resumos das pesquisas sobre as narrativas orais, que os estudos referentes a esta prática oral 

na via gadameriana, ainda são incipientes.     

Por fim, para alicerçar a nossa argumentação, floresce a necessidade de nos aproximar 

de autores que conceituam a narração de histórias.   

 

1.2 NAS PROXIMIDADES DA NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Os autores que escolhemos citar neste subtexto fazem referência a dimensão poética 

da palavra do contador de histórias. São memórias de narradores que participam e interagem 

como contadores na arte narrativa. Por esta razão, elencamos alguns dos vários literatos que 

nos abrem seus guardados, preciosos relatos de fatos que aprenderam contando histórias.  Nos 

limites deste ensaio, pretendemos contribuir para que se aumente o acesso à narração de 

histórias em sala de aula, e, que ela tenha significado na vida de cada ouvinte. Como outro 

propósito, busca-se apresentar de modo breve, a constituição cronológica da referida arte no 

contexto ocidental.      

Em paralelo a estas intenções, compreendemos que o entrelaçamento da narrativa oral 

à educação pode ser, conforme o olhar do professor, mais do que uma simples associação com 

fins meramente fortuitos como, por exemplo: ser mais um recurso didático para ensinar 

alguma coisa. Matos (2005) concorda com a nossa ideia e relata que: “ a contação de histórias 

tem sido utilizada em muitas escolas como, mero recurso didático para algo ensinar ” ( 

MATOS, 2005, p. 134). E do ponto de vista de Loiseau a escola ao relegar: “os contos  a um 

“recurso a mais” significa para o professor “privar-se” de uma experiência rica e prazerosa em 

si mesma e, ao mesmo tempo, privar as crianças do prazer estético” (1992, p. 9). A partir daí 

entendemos que as narrativas orais quando voltadas para a dimensão das significações 

humanas, abrem espaços para a sensibilidade e a poesia no reino da mais absoluta liberdade, 

um prazer do ouvinte que se entrega à magia da narrativa.  
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Esse modo de ver ressoa no fato do espectador apoderar-se de si mesmo e de posse do 

seu eu, encontrar as significações do desconhecido horizonte que se abre para si. Uma espécie 

de dinamismo vital que liga a narrativa que se forma ao olhar do espectador que ouve. Um 

espaço de tempo capaz de interromper com o fluxo da realidade concreta para arremessar o 

ouvinte a uma “dimensão de criação capaz de encadear uma ativação simultânea em todos os 

sentidos do seu corpo” (MATOS, 2005, p. 68). Por isso, relacionamos a palavra contida nos 

versos do contar histórias à força poética, a qual segundo Taviani, (1983, p. 24): “[...] é a 

forma mais completa e a mais sintética expressão do espírito humano e, ainda, a mais abstrata, 

livre e popular”.  

Em Moura, numa leitura da história da filosofia, apreciamos Platão (428- 348): “que 

expulsa a poesia da república por esta ser inútil, mas, perigosa!” (MOURA, 2012, p. 11).   Na 

sociedade perfeita idealizada pelo filósofo grego não haveria lugar para a exposição ao risco 

do espírito contestador da poesia. Holdelin (1770 – 1843) e Heidegger (1889- 1976) também 

compartilham do mesmo pensamento sobre o perigo da linguagem poética. Perigo no sentido 

da reflexão, dos significados e das ações que um poema pode aguçar.  Rousseau (1712 – 

1778) de igual modo refere-se aos efeitos da arte sobre o observador. Para este pensador: “Os 

espetáculos são feitos para o povo, e só por seus feitos sobre eles podemos determinar suas 

qualidades absolutas” (ROUSSEAU, 1993, p. 40). Gadamer compartilha desse ponto de vista, 

para o filósofo, a imaginação tem o poder de criar um mundo fictício em associação ao mundo 

efetivo (GADAMER, 2008). Para este pensador a consciência se constitui no centro das 

vivências humanas.  A começar da argumentação desses autores, abrem-se leques de 

possibilidades à interpretação feita no contexto e associada à sensibilidade e a reflexão, na 

medida em que a vivencia em experienciar a obra, evoca as cosmovisões simbólicas 

(artísticas, políticas ou religiosas) do indivíduo, as quais imprimem sentido a essa vivência 

que desponta em sabedoria expressiva para o observador. Ou seja, uma experiência pela qual 

de repente o espectador autocompreende-se.  

Para exemplificar, as experiências significativas como autocompreensão por meio dos 

poemas, nos versos de Casto Alves (1847-1841), autor de “Espumas Flutuantes”, há uma 

análise do mundo vívido expresso em linguagem bela, rica e livre de qualquer censura. Na 

poesia crítica do pernambucano João Cabral de Melo Neto (1820 – 1999), autor de “Morte e 

Vida Severina” há uma mistura das significações humanas entre o julgamento da vida e da 
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realidade. E nos poemas e romances de Guimarães Rosa (1908-1967), como no livro Grande 

Sertão: Veredas há o realismo mágico e permeado de significações, em que talvez, a 

explicação esteja na simbólica travessia do rio e do sertão de Riobaldo, ou no amor 

inexplicável por Diadorim.   

Tais questões, relativas às significações das histórias narradas como autocompreensão 

para o ouvinte, são associadas por Bettelheim (1903- 1990), no livro A psicanálise dos contos 

de fadas (2002). Para este autor, os contos são muito mais importantes para o 

desenvolvimento das crianças do que se pode supor por mera intuição. Ao mesmo tempo em 

que as histórias as divertem, também as esclarecem sobre si mesmas, mediante suas próprias 

significações. Os contos, de acordo com Bettelheim (2006), estão longe de serem “inocentes” 

histórias, elas são autênticas obras de arte com profundos significados psicológicos. Nesse 

sentido o autor demonstra que para compreender questões relacionadas ao crescimento da 

criança tais como: decepções narcisistas, dilemas edipianos, rivalidades fraternas, entre 

outros, os pequenos precisam entender o que esta se passando no seu interior. Tal versão, para 

o escritor, não é alcançada de modo racional, e sim, mediante a fantasia e seus devaneios. Por 

esse motivo a poesia de um conto (inocente ou perigosa), explica e representa o mundo do 

ouvinte, mesmo sem a vontade explícita do narrador (BETTELHEIM, 2000). 

 No horizonte, das significações simbólicas como parte do desenvolvimento do saber, 

Gadamer, elabora Verdade e Método (2008). O esforço teórico do filósofo consiste em 

reconhecer as percepções sensoriais como caminho na compreensão. Tal entendimento inspira 

o pensador a desenvolver a hermenêutica filosófica, teoria a qual traz à luz da experiência 

estética, uma sabedoria imensurável. Por esta razão o filósofo, conforme Stein, insere a 

compreensão no contexto do observador “[...] em que interpretar permite ser compreendido 

progressivamente como uma autocompreensão de quem interpreta” (STEIN, 2012, p. 2). No 

âmbito desta filosofia interpretiva, aproximamos os contos orais das simbólicas percepções de 

cada ouvinte. Com isso germina a possibilidade de olhar à contação de histórias em sala de 

aula, como experiência no processo de desenvolvimento da compreensão.    

E assim o “Era uma vez” de um conto, revela todo o seu fascínio, magia e amplitude. 

Histórias despertadas, por contos de fadas, de príncipes, de bruxas e donzelas em perigo. 

Numa primeira etapa, segundo Sisto (2004), ao narrar histórias, partimos de experiências 

pessoais ou recontamos aventuras rememoradas ou lidas de modo parcial ou total. Tanto que o 
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narrador recria realidades, ampliando, reduzindo, inventando e acrescentando o que for 

necessário para criar um mundo, de um devir onírico. Segundo Kohan, o contador de história: 

“[...] para elaborar uma narrativa parte de uma ideia contínua, simples ou complexa, esboçada 

ou completa, real ou imaginária, algo vivido ou suposto não importa” (2011, p. 3). Afinal, 

contar um “conto: “é uma combinação de elementos no qual haverá partes de uma ideia 

pessoal, de uma história preferida e de coisas vivenciadas por outras pessoas, e tudo isso 

enfocado sob a perspectiva que preferimos” (KOHAN, 2011, p. 4). Para Machado, “O homem 

conta história para tentar entender a vida, sua passagem pelo mundo, para ver na sua 

existência uma espécie de lógica” (2002, p. 32). Uma pulsão individual e única da vontade 

humana em encontrar o belo, o mágico e de se redescobrir.  

Ítalo Calvino, com o propósito de evidenciar a importância da arte oral, destaca a 

multiplicidade como qualidade fundamental para as narrativas e valoriza a liberdade destas, 

ao afirmar que: “cada conto é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, 

uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de 

todas as maneiras possíveis” (CALVINO, 1990, p. 138). Por essa via, as histórias orais  de 

acordo com Cheola (2006), foram criadas e narradas pelo povo, nasceram da oralidade, de 

boca em boca e do espírito inventivo de muitos o que hoje é chamado de folclore.  

Por isso, não podemos atribuir às narrativas, um único autor, mas variados que com 

suas idéias, contribuíram para alargar o campo da literatura oral. Fios de histórias que foram 

sendo tecidas pela palavra e alinhavadas à escrita, juntamente com a própria história humana. 

Uma combinação aliada à intenção de surpreender o ouvinte com experiências diversificadas 

e singulares a cada conto. Para Shedlock (2004, p. 20): “A narração de história é a primeira 

forma consciente de comunicação literária, a qual interpela e sensibiliza a experiências 

diversificadas com múltiplos saberes”. Isso quer dizer que, ouvir histórias exercita valores que 

são determinantes na forma como ordenamos e compreendemos nosso pensamento, 

ampliando a visão de mundo que nos abre à compreensão – amplitudes em nosso pensar que 

revelam nosso modo de ser. De acordo Sisto as histórias orais:  

 

Não estão prontas para o ouvinte. Assim o interlocutor adquire uma função 
ativa na narração: ele tem que ir preenchendo os vazios que a narração vai 
deixando. Sua tarefa, mesmo que ele não saiba disso- e muitas vezes o 
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ouvinte demora em se dar conta disso – é ligar, unir, perguntar, rechear de 
sentido o que o contador está narrando. Ser ouvinte, nesse sentido é assumir 
uma condição especial. Especial porque a história é um momento de 
revelação, de autoconhecimento, de experiências que posteriormente 
influirão em escolhas sobre a sua vida (SISTO, 2004, p. 87). 

 

Pela via da imaginação, mediante o envolver do conto, crescemos, diminuímos, 

estranhamos, gostamos ou não gostamos. Saímos da lógica da simetria e da submissão das 

deduções do método quantificado, e visualizamos mentalmente tapetes e vassouras voadoras, 

lâmpada mágica, super-homem, animais falantes entre outros personagens, que tornaram 

perceptíveis à mente perspicaz, os profundos ensinamentos contidos na linguagem de um 

conto. Por esse mesmo motivo, certamente alguns de nós, após presenciar a trama de uma 

história, sentiu-se amedrontado, forte ou determinado a conhecer ou a experimentar algo. E 

quantas vezes depois de ouvir um poema, um conto ou uma metáfora, não ficamos 

conversando conosco mesmo ou com outra pessoa sobre o significado de tal trama? Para 

Gadamer (2004), tudo isso ocorre de forma intensa e natural, no fenômeno da poesia que 

semelhante aos contos nos tocam e sensibilizam. É como se déssemos vida e significado, por 

meio do olho interior que compreende e fantasia, as nossas próprias ideias e reflexões.  

Para Sisto (2004), algumas histórias foram criadas por filósofos, religiosos, poetas, 

escritores e pelo povo para ensinar ou emocionar. Outras foram criadas por profissionais da 

imaginação, para atrair público e há aquelas que surgiram de mal entendido de confusões 

linguísticas, mas que mesmo assim, de boca em boca foram perpassando a história humana e 

se instalando no imaginário coletivo e que de igual forma, quando contadas provocam 

experiências individuais. Uma forma de encantamento que só saberemos o que aprendemos, 

quando a história terminar.  

  A nós ouvintes cabe a entrega à história para deixar o sentido fluir. Afinal, 

Michelangelo (1475 – 1564), não sabia da Capela Sistina até vê-la pronta e Beethoven (1770 

– 1827), só percebeu a peculiaridade da nona Sinfonia depois de ouvida. Por isso que para 

Machado, os contos possuem uma experiência estética própria quando levados a sério. “Não 

sério no sentido de severo ou sisudo, mas como princípio estruturante da personalidade 

humana, que faz lembrar tudo aquilo que denota sobriedade e sinceridade” (2002, p. 31). Isso 

nos leva a destacar, as narrativas orais, como uma prática antiga, trazendo consigo bagagens 
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culturais de vivências individuais e pluralizadas, as quais se condensaram na própria 

literatura.  

Bettelheim (2000) sugere como marco dos contos orais integrados à literatura, os anos 

de 1628 e 1703, histórias relatadas pelo povo, que foram agrupadas por  Charles Perrault  para 

serem apresentadas na forma de livros como Chapeuzinho Vermelho, Mãe Gansa, O barba 

azul, A gata borralheira, A bela adormecida,  O gato de botas e outros. Nessa linha, 

encontramos Hans Christian Andersen (1808 - 1875), inspirado nas histórias dinamarquesas e 

no mundo das fadas e duendes, com os livros: O patinho feio, A caixinha de surpresas, Os 

sapatinhos vermelhos, A roupa nova do rei, A princesa e a ervilha, A pequena vendedora de 

fósforos, A polegarzinha, entre outros. Há também Carlo Collodi (1826 -1890), escritor 

italiano e criador do famoso personagem da literatura infantil, Pinóquio e Lewis Carrol (1832-

1898) mundialmente famoso por ser o autor do clássico livro: Alice no País das Maravilhas.  

Destacam-se também, Jacó (1785 – 1863) e Guilherme (1786 – 1859), os irmãos 

Grimm os quais passaram grande parte de suas vidas, colhendo histórias do povo alemão e 

transcrevendo-as em fábulas infantis. Entre seus contos sublinha-se João e Maria, Cinderela, 

Branca de Neve. Histórias guardadas na memória de um povo, relíquias de momentos 

passados vividos por ancestrais que de boca em boca encantam, acalentam e nos conduzem à 

formação de significados.   

Ao explorar o tema no Brasil as histórias orais evidenciam-se em solo fértil devido à 

heterogeneidade das circunstâncias socioculturais, tornando-se por esta razão, veículos de 

transmissão cultural (MATOS, 2005). O primeiro escritor em destaque, a criar em cenário 

brasileiro as histórias infantis foi Monteiro Lobato (1882 - 1948). Este literato deu ênfase ao 

papel fundamental do contador de histórias, na personagem inesquecível de Dona Benta - 

Uma doce narradora de histórias, dando vida aos protagonistas do livro e levando os ouvintes 

à subjetivas e visionárias odisséias. Seguindo a tradição lobatiana, surgem em 1970, escritores 

como Tatiana Belinky (1919), Betty Coelho (1927), Ruth Rocha (1931) Lygia Bojunga 

(1932), Fanny Abramovich (1940), Ana Maria Machado (1941) entre outros que negam a 

literatura com uma visão pedagógica e abordam o contar histórias, numa atmosfera de 

reencantar o mundo com a palavra (MATOS, 2005).  
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Em Santa Catarina, destaca-se Franklin Cascaes (1908 -1983) quem doou sua vida em 

prol da tradição e cultura açoriana na ilha catarinense, escrevendo histórias de bruxas, 

fantasmas e seres de outro mundo, incluindo aspectos folclóricos como lendas e superstições, 

contadas pelo povo catarinense, alimentando a fantasia de quem as ouve. 

É nessa conjuntura, no decorrer desta investigação, que as narrativas de histórias são 

pensadas, como experiências individuais e coletivas, testemunhadas e assistidas no horizonte 

do estudante. No sentido de celebrar, festejar e vivenciar o enredo da história, a qual esta aí e 

é narrada para ele. Gadamer intui que o presenciar a obra artística “[...] é mais do que estar ali 

concomitantemente junto com alguma outra coisa. Assistir significa participar. Quem assistiu 

alguma coisa conhece em seu conjunto como realmente foi” (GADAMER, 2008, p. 181). A 

visão gadameriana nos inspira a compreender que os espectadores, não possuem nenhuma 

outra função além de assistir à peça, o poema ou à narrativa. Tal interpretação nos possibilita 

compreender neste estudo, os contos orais como experiência estética, para então refletir os 

possíveis reflexos deste entendimento na educação.    

A experiência estética, segundo Gadamer (2008) abala as nossas convicções comuns e 

suspende a normalidade das certezas justificadas pela razão. Segundo o autor a verdade está 

naquilo que a própria experiência vivencia. Esta compreensão transposta para a experiência 

do contar histórias em sala de aula sugere que o estudante alcança algo efetivamente 

universal, uma compreensão, na medida em que o conto lhe diz algo. A verdade da história 

narrada se refere ao excesso de sentido que se situa no próprio conto. E, de acordo com 

Gadamer, no sentido dado pelo observador à arte “repousa a inesgotabilidade” (GADAMER, 

1993b, p. 7). Por isso, a experiência da arte não é um mero objeto para a apreciação sensível, 

“mas alarga nosso horizonte interpretativo e nossa autocompreensão pelo que nos interpela” 

(HERMANN, 2010, p. 50). Este raciocínio, voltado para a experiência em ouvir histórias, 

sugere processos educacionais articuladores das condições em que a razão não restrinja a 

imaginação.  

Trata-se de romper com a ideia de narrar histórias para algo ensinar, da arte oral como 

representação, para então situar a narrativa de histórias em sua temporalidade e historicidade. 

Ou seja, ao viver as vicissitudes de um personagem fictício, o educando sente em 

profundidade a experiência, no sentido de que o conto lhe diz algo.  A percepção estética 

torna-se vivenciada, uma práxis, em que os estudantes e as histórias contadas estão 
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interligados, assim o contar histórias converte-se em experiência para o estudante, fruição no 

vir a ser do significado dado por ele a cada narrativa. Nessa visão as palavras do contador de 

histórias, não mais representam versos desconectados de sentido para o educando e sim 

processos de apropriação, julgamento, emprego e transformação que partem e se dirigem para 

o estudante.    

 Em nosso modo de ver, a imaginação é o que não se ouve. O que escuta, examina, 

observa, pesa e analisa. O ato de fantasiar é fecundo, como terra negra e fértil, o húmus é a 

própria significação de cada vivente. Por isso a fantasia é rica em criatividade, em vivência 

interpretativa. Por isso, imaginar castelos em cima das nuvens ou feijões germinando e 

despontando para o céu, pode ser algo extremamente prazeroso e rico em experiências 

compreensivas para quem imagina. Nesse entendimento,  privar a criança, o jovem, o 

estudante e o indivíduo da fantasia, do sonho e do devir, é o mesmo que vedá-lo, cerceá-lo e 

impedi-lo de expressar-se por si mesmo em seu modo de ser.   

 Com base nessa compreensão olhamos para os contos orais como experiência estética, 

na expectativa de reavivar as significações da arte como processo na compreensão. Na versão 

hermenêutica, mergulhar no mundo das percepções simbólicas nos faz descobrir sensações 

primorosas e pertencentes a nós mesmos. No sentido figurado é como se a vida fosse 

composta por uma partitura musical. O ser humano, guiado pelo sentido da beleza, transpondo 

o acontecimento casual para fazer a partitura de sua vida. E então voltará a esta partitura, 

repetindo-a, modificando-a, desenvolvendo-a, como faz o compositor com os temas de sua 

sonata. Uma vida como uma obra de arte. 

Vale lembrar que Rousseau (1712- 1778) a fim de evitar a contaminação da influência 

social em Emílio (1762), escolheu protegê-lo até o momento em que tivesse alcançado 

suficiente autonomia para nortear-se por si próprio. Todavia, segundo Goergen (2010), o que 

Rousseau não conseguiu evitar, foram os caminhos em que a ilimitada confiança da razão 

mais tarde impôs com o chamado progresso. Hermann (2011), afirma que a razão sozinha não 

educa, ela necessita do complemento, da sensibilidade e do sentido, pelo qual nos permite 

fruir da riqueza em projetar-se - por todas as veias, poros e vasos do corpo humano e assim 

ser percebida como entendimento pelo indivíduo, o qual interpela e modifica a existência, o 

modo de sentir, pensar e agir, do observador. Reivindica dizer o mundo a partir da sua 
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finitude e historicidade, de onde emerge seu caráter interpretativo (HERMANN, 2001). A 

compreensão no centro do exercício pedagógico.  

Essa perspectiva nos possibilita vislumbrar processos educativos geradores das 

condições em que a razão articule-se na inserção do horizonte histórico do aluno, um mundo 

integrado à vivência, à compreensão e à reflexão, vinculados por sua vez, à orientação da vida 

e aos ideais de uma sociedade concreta.       

Para terminar, se faz necessário recolocar o problema de pesquisa, no seu horizonte 

histórico, para explicitar as interpretações que viabilizaram a formação desse estudo desse 

modo e não de outro. Questões estas expostas a seguir.  

 

 

1.3 A PROBLEMÁTICA  

 

Desenvolver os contos orais como experiência estética em sala de aula, pressupõe 

compreender o modo como o conhecimento foi interpretado pelo homem ao longo da história 

ocidental. A complexidade presente nesse evento histórico permite entender as determinações 

pedagógicas tecidas no referido contexto e refletidas nas atuais práticas de ensino e também 

nos contos orais quando narrados no âmbito escolar. A partir deste entendimento, a presente 

investigação move-se, em instâncias da hermenêutica filosófica, a um sugestivo convite para 

refletir sobre os fatores que interagem nesse processo histórico.    

A hipótese da presente pesquisa é que a apreciação dos contos orais — em sua poesia, 

sonoridade, mistério e distorções — desperta a experiência estética por meio da magia 

inebriante da narrativa. Se essa, digamos, “universalidade de influência” proposta por 

Gadamer, é verdadeira, também é real a totalidade de significação aguçada pela experiência 

em ouvir um conto,  fecundo saber germinado no vir-a ser de cada indivíduo.  

 Para desenvolver este argumento buscamos apoio na potencialidade do movimento 

estético, vinculado ao processo de ensino e aprendizagem, na expectativa de restaurar o 

exercício inventivo da arte, diluído em consciência meditativa. Esse fato demonstra a 
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perspectiva de fomentar discussões sobre a importância de processos educativos, que 

contribuam na formação de estudantes reflexivos.  

Nesta interpretação as narrativas orais assemelham-se a um portal e nos transportam à 

dimensão em que sonhos e desejos são possíveis, sentimos a liberdade ao sair da clausura, do 

espaço determinado pela lógica e abrimo-nos o corpo para a fruição da experiência em 

confraternizar algo novo em si mesmo e dentro de nosso ser. Pois, para Gadamer, a 

experiência estética, é um encontro entre o mundo do observador e o mundo da obra. Quer 

dizer, não é a beleza da arte que entra em nós, antes, nós é que nos misturamos a obra que nos 

interpela.  Esta participação é possível porque o nosso sentir estético é um sentir aberto à arte, 

que nos diz algo (GADAMER, 2008).  A experiência da arte, em nosso entendimento, nos 

conduz a estados de esquecimento próprio, visto que, se estamos envolvidos naquele 

momento, não pensamos em nós, apreciamos o momento. Por isso, não se pode prever a 

experiência que teremos com a fruição da arte, também não temos certeza, se vamos gostar ou 

não da obra em si, nem ninguém pode nos obrigar a apreciá-la. Ao contrário, só saberemos se 

gostamos ou não no próprio processo de entrega à arte.   

   O sentir estético, para Gadamer (2008) possui caráter experiencial, não sendo somente 

nosso intelecto o responsável pela compreensão da experiência em si, antes, toda a nossa 

pessoa é afetada pelo movimento estético, há um entendimento mesclado entre percepção 

sensorial e racional. Do horizonte desta compreensão, vivenciamos algo novo que nos 

influencia continuamente e mutuamente nos modifica, devido a autocompreenção aguçada 

pelo sentir estético. Esta interpretação direcionada à sala de aula evidencia e sugere, em nosso 

modo de ver, a contação de histórias como experiência estética, movimento interpretativo do 

espectador pelo qual de repente revela algo sobre o observador. O que traduz que esse tipo de 

arte oral pode reverberar novas significações a cada história. Semelhante ao leito do rio de 

Heráclito (535 A.c – 475 A.c), “não nos banhamos duas vezes no mesmo rio”.  O contar 

histórias, nessa versão, é o leito do rio e o professor que narra o conto percebe, a cada 

narrativa, o rio correndo, um rio semântico que suscita novos significados.              

A fim de trazer a problemática refletida nos contos orais para o campo educacional 

contemporâneo, retrocedemos teoricamente no pensamento especulativo do indivíduo grego. 

Neste tempo remoto, conforme Gadamer (2008), os registros históricos revelam que o homem 

deixou de perguntar para as deusas, deuses e oráculos sobre a sua realidade para, em seu 
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lugar, questionar o filósofo. Em face desta situação e como somos especuladores da verdade, 

deriva-se a razão humana e com ela as deduções, o pensamento lógico a ciência e a 

universalização do entendimento, o que possibilitou ao homem comunicar um saber sem 

nenhum significado para quem comunica.  

Daí brotaram as grandes sistematizações filosóficas e a racionalidade exaltada do 

século XVII (GADAMER, 2008). Esse modelo instrumental de conhecimento configura ao 

professor a manipulação no processo ensino-aprendizagem: o educador olha para os 

conteúdos didáticos, como ferramentas de ensino a forjar determinado saber. Nessa visão, o 

professor não olha para as disciplinas didáticas, como possibilidade de desenvolver diferentes 

saberes no educando, ao contrário, observa somente a alternativa do saber-fazer: mecânico, 

mensurado e prático. 

 Esse modo de ver confere ao docente a característica de manejar o ato de ensinar, um 

entendimento que reduz o conteúdo didático a questões do senso prático. Tal fato desarticula 

o teor apreciativo e reflexivo desses conteúdos e prioriza o entendimento técnico. Desse modo 

o educando não reflete sobre si e nem sobre a sua realidade, apenas aprende um saber de 

caráter técnico. Nessa via emergem estudantes aptos a determinadas funções e vazios de 

consciência reflexiva. Assim, o professor, sem olhar para o aspecto real das atividades 

presentes em sala de aula, apresenta uma matéria ou narra uma história, com vista a ensinar 

este ou aquele saber, bloqueando a pergunta, o espanto e a multiplicidade de experiências 

individuais e coletivas.  

Tais determinações funcionais no ensino, segundo Perotti (1986), são as mesmas que 

refletem na contação de histórias em sala de aula. Isso nos leva a compreender que na visão 

instrumental a narração de histórias quase nunca é visualizada como arte e sim, como mais 

um recurso didático de cunho utilitário. Pois, segundo Bello as histórias “[...] que habitam o 

cotidiano das escolas ainda são tratadas como “instrumentos” de trabalho, para o ensino de 

conteúdos” (2004, p. 161). No entanto, essas questões que restringem o conhecimento e a arte 

ao senso prático só são possíveis, conforme Moraes (2004), porque o educador, de modo 

geral, desconhece o universo teórico que pavimenta a dimensão simbólica da arte, bem como 

de toda a discussão ampla referente à educação.  
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Segundo essa autora, desde a II guerra mundial e, em particular, a partir da década de 

1960, foram introduzidas fortes mudanças socias que colocaram indagações e exigiram  

respostas, que não encontravam respaldo nas referências tradicionais sobre o processo ensino-

aprendizagem. Essas movimentações refletiram em várias práticas sociais e, de modo 

particular, sobre a educação Moraes (2004). De fato, o elevado grau de competitividade 

ampliou a demanda por conhecimento e em decorrência, a educação foi eleita como estratégia 

para efetivar as vertiginosas mudanças em todo o contexto. Para Moraes: “Foi preciso, 

elaborar uma nova pedagogia, um projeto educativo de outra natureza. O discurso é claro: não 

basta educar, é preciso assegurar o desenvolvimento de ‘competências’” (MORAES, 2004, p. 

26).  

Percebem-se então as rápidas mudanças na educação, que afetam o modo de 

aprendizagem dos estudantes e as habilidades que estes adquirem. A partir de 1970, ainda 

conforme a autora, o ensino atrela-se ao desenvolvimento de competências “a época cética 

dos textos e interpretações que não podem mais expressar, ou até mesmo se aproximar da 

realidade. Saberes apoiados no contingente da prática imediata” (MORAES, 2004, p. 27). 

Nessas circunstâncias, as teorias “são vistas como mero discurso a respeito do mundo, formas 

de expressão desprovidas de qualquer ligação com o indivíduo, jogos de linguagem 

incomensuráveis e sem sujeitos” (MORAES, 2004, p. 27).  

Dessa maneira, a educação adapta-se à nova mentalidade da época, um campo da 

prática e não da teoria. Disso deriva a compreensão de que para algo aprender basta apenas 

saber utilizar desse entendimento a teoria recua do processo educativo e o significado, 

construído na experiência da vida cotidiana, afasta-se da sala de aula. Para Moraes sobreleva-

se: “a prática profissionalizante docente com o intento de formular e propagar o ensino de 

competências” (MORAES, 2004, p. 31). Isso reflete no professor que desconhece as questões 

teóricas do contexto histórico e da própria teoria educacional.  

 Nesse abrangente contexto, floresceu a primeira questão de nossa pesquisa. Ao 

considerar a prática de história contar como uma atividade recorrente em sala de aula desde a 

década de 1990, segundo Matos (2005) e Fleck (2011) e o recuo da teoria evidenciado por 

Moraes (2004), pergunta-se: — O professor deve continuar narrando histórias sem conhecer a 

experiência estética que essa arte aguça? Essa pressuposta questão considera a construção de 

saberes abrangentes e por isso, demanda a pergunta norteadora de nossa investigação: —   
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Quais as reflexões que emergem para a Educação a partir da compreensão do contar histórias 

como experiência estética na via gadameriana?     

A partir daí, mostra-se a ideia que defendemos neste estudo: buscar outro modo de 

olhar para as narrativas orais – “como arte que provoca vivencias independentes e reflexivas 

em si mesmo. Nossa intenção é ressaltar, a fruição do contar histórias como expressiva 

compreensão para o estudante.” Isso não significa negar os conteúdos práticos difundidos pela 

função pedagógica ou considerar a contemplação da arte, como uma tarefa exclusiva no 

processo de construção do saber. Mas, ressaltar o conhecimento como processo vivenciado no 

jeito de ser dos professores e estudantes.    

Obviamente tal acepção não visa impedir que os métodos da função e da prática 

pedagógica sejam aplicados à narrativa. Longe de nós negar ou criticar o caráter 

imprescindível da função pedagógica no ato educativo. Entendemos que tal categoria 

educacional, mesmo direcionando a prática educativa a uma educação consequente, mostra de 

modo escamoteado a dinamicidade desta categoria. Pois, de fato é visível que, apesar de todos 

os limites impostos pela função pedagógica à ação educativa, há estudantes críticos, atuantes e 

criativos em nossa sociedade. Por isso, constantemente observamos avanços tecnológicos em 

todas as áreas de atuação.   

Isso sugere que a função pedagógica também pode despertar no aprendiz a vontade, a 

curiosidade e a criatividade, para que ele mesmo encontre sentido no ato de aprender. Por essa 

razão, almejamos aliar a função pedagógica à arte, com o intuito de ampliar as discussões 

sobre o conhecimento imerso em experiências significativas a fim de potencializar o saber 

discutido e voltado para as reais condições da vida do educando. Uma ação educativa em que 

se discutam, sobre o conhecimento e seus efeitos na vida do estudante.   

  Destacamos a contribuição da hermenêutica filosófica para nos fundamentar sobre o 

significado da percepção estética, sua relação com os contos orais e seus reflexos na 

educação. Cabe lembrar, que em trilhas do compreender filosófico ressalta-se a escolha 

consciente para o educador, visto ser este o real propósito da formação – formar seres aptos à 

suas próprias escolhas. Afinal, para Gadamer (2008), a verdadeira experiência consiste em 

elaborar, conhecimento não determinado, mas pensado por quem vive a experiência 

formativa. Portanto, ao professor compete à escolha de aceitar ou não a sugestão de olhar para 
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os contos orais como fontes transgressoras de verdades determinadas e, por analogia, como 

experiência estética.  

Para finalizar: é preciso compreender as visões de mundo emanadas do contexto 

ocidental que  edificaram a dualidade no conhecimento racionalizado e no saber vivenciado. 

Um conjunto de questões que se circunscrevem no âmbito de determinadas referências 

teóricas, as quais se complementam para construir entre outros, o sentido da experiência 

estética, da educação e do contar histórias como significado estético para o educando. Estas 

são as reflexões expostas nos capítulos subsequentes.   

 

1.4 A PROCURA DOS VESTÍGIOS DA EXPERIÊNCIA NO SABER, NO CONTEXTO 
OCIDENTAL  

 

Seguindo a recomendação de Gadamer: “nada compreender sem uma prestação de 

contas histórico-conceitual” (2008, p. 11), considera-se, a compreensão como um momento 

essencialmente histórico e constitutivo do indivíduo.  Portanto, nessa visão, algo torna-se algo 

pelo sentido que é dado ao entendimento sobre alguma coisa. A partir dessas considerações, 

derivadas do compreender gadameriano, esse capítulo trata do modo como o contexto 

histórico foi configurado, por assim ser compreendido pelo homem. Com efeito, os fatores 

propulsores que deslocaram as percepções, significações e as vivências subjetivas, integradas 

as diferenças sociais e culturais, denominadas pelo referido filósofo, como experiências na 

compreensão, deixaram seus vestígios ao longo da história ocidental.   

Isso posto, iniciamos o relato revisitando a Grécia do século VI a.C,  no momento 

histórico que rompeu com a tradição mítica. Precedeu a tal surgimento o enfraquecimento da 

tradição oral e fortaleceu-se, de acordo com Gadamer (2008), a valorização da inteligência 

humana como forma de alcançar a verdade. Principia-se, assim, a tradição da filosofia 

ocidental e a ideia de um pensar além dos sentidos, propondo-se a encontrar uma realidade 

que ancore o aparente. Diante disso, estabelecem-se princípios “com categorias lógicas, 

universais, finalistas e de casualidade” (LIMA, 2011, p. 180), que produz e estimula os mais 

vastos campos do saber em diferentes áreas do conhecimento ao longo da história ocidental. 
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Movido pelas perguntas filosóficas especulativas: Quem somos?  De onde viemos?  E para 

onde vamos? E assim “Platão fundamenta a metafísica7 validada universalmente por 

Aristóteles ( 384 a. C. 322 a. C)” (GADAMER, 2004, p. 17).  

Ergue-se, então, no ocidente, um pensamento racional e integrado no interior de um 

sistema filosófico cuidadosamente articulado à metafísica. Sistema este, compreendido em 

uma estrutura lógica geométrica, cujo objetivo era edificar, organizar e deduzir fundamentos, 

sejam políticos, morais, sociais e cognoscitivos. Estes se lançam no mundo ocidental de modo 

a plasmar um modelo de conhecimento matemático e independente das experiências humanas. 

Edifica-se, assim, o saber mensurado com validade universal. Tais princípios absolutos 

articulam-se à linguagem humana, por meio de categorias generalizadas, as quais legitimam a 

compreensão do conceito mediante signos desconectados da individualidade do homem. 

Torna-se, com isso, possível comunicar ‘algo’ a outra pessoa sem que este ‘algo’ interfira em 

quem comunica. 

 Para Rohden, em Crátilo de Platão e escritos lógicos de Aristóteles, o entendimento 

por meio da linguagem foi reduzido a um simples sistema convencional de sinais para 

designar conteúdos já pensados. Nesta concepção a função central da linguagem é a de 

designadora de objetos, “olvidando-se sua dimensão de totalidade viva do acontecimento 

linguístico e a pretensão de obter predomínio sobre a linguagem” (ROHDEN, p. 153, 2000). 

Ao reduzir a linguagem a uma unidade, que simplesmente expressava vontades individuais, 

toda a dimensão da língua humana foi abreviada a um sistema de signos, facilitando a sua 

manipulação. Com isso, a mobilidade, a espontaneidade e os traços temporais presentes na 

fluidez da vida e expressos na oralidade em forma de mito perderam-se no tempo, dando 

início ao processo de desindividualização de argumentos e entendimentos. 

A partir daí a racionalidade do homem ocidental, de modo matreiro e 

propositadamente planejada, segue sutilmente sistematizando a linguagem e a realidade 

humana, forjando, em função disso, o avanço da racionalidade pela tradição lógica de 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), Leibniz (1964-1916), Schelling (1775-1854), entre outros 

                                                 

7Metafísica: relativo a tentativas de descrever os fundamentos, condições, leis, estrutura básica, causas ou 
princípios primeiros em uma única ideia (TAYLOR, 1969).  
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lógicos. Estes estudiosos associaram e compararam o universo humano aos discursos 

matemáticos dedutivos, uma forma quantificada de compreender um conhecimento de modo 

universal. Neste contexto transparece o fio racional que foi dando à luz ao mundo concreto e 

na sequência distanciando as significações e percepções individuais como uma experiência no 

saber (LIMA, 2011). 

Diante disso, a filosofia, centrada na razão, pretensiosamente, silenciou as visões 

místicas e fantasiosas como forma de conhecimento significativo, e a busca por verdades 

passou a ser pautada na racionalidade. Nesta sistematização, o saber torna-se objetivo e 

desindividualizado, pela racionalidade que em proveito de uma comunicação comum, 

desaloja a experiência do indivíduo. Essa compreensão, generalizada e desarticulada do 

homem, ressoa nos contos orais quando narrados em sala de aula contemporânea.  

Com base nesta tradução, o professor conta uma história, direcionando a atenção do 

estudante a aprender por meio de um conto a cor vermelha, o número cinco ou a letra A. Fato 

que direciona o entendimento do estudante a aprender um específico conteúdo.  Desconsidera-

se, nesse caso, a experiência estética interpelada pela narrativa de histórias. Com vistas a 

enfrentar a oposição entre o caráter universal do saber e a particularidade dos contextos 

históricos, nesta investigação, nos aproximamos de Gadamer. Teórico que em meio a 

hermenêutica filosófica, potencializa os vestígios da experiência humana no desenvolvimento 

de um saber, relacionado à linguagem e à historicidade.  

Nesta perspectiva, o autor rompe com a visão metafísica de um saber mensurado. E 

deixa transparecer o processo da experiência  na formulação do conhecimento, atrativo 

caminho para entendimentos não induzidos.  Desse modo, convida-se o professor a olhar para 

os contos, como expressão artística do gozo e do delírio, significações entrelaçada  

à autocriação por meio da reflexão, mediante as tentativas de transgredir, as exigências de 

universalidade no entendimento. Nessa visão, restaura-se o exercício criativo e singular no 

desenvolvimento de um saber vivenciado. 

 Nesse âmbito o educador narra à história e deixa por meio da interpretação do ouvinte 

o conto representar-se por si mesmo ao estudante. Por esse motivo, o autor de Verdade e 

método considera no entendimento a contribuição da fantasia, das emoções e da sensibilidade. 

Esta interpretação pode ser transposta para os conteúdos didáticos, na medida em que o 
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planejamento do professor associa-se as reflexões dos estudantes sobre os conteúdos 

ensinados. Por meio desta maneira de ver, torna-se possível conciliar a experiência estética 

dos contos orais como processo no ensino-aprendizagem.  

Resta-nos ainda compreender, como a função pedagógica desloca do contar histórias  

o processo da experiência perceptiva no saber, este é o assunto abordado no próximo texto.  

 

1.5 NO FIO DA RAZÃO AUTOCONSCIENTE: O ASSÉDIO DA FUNÇÃO 
PEDAGÓGICA SOBRE A ARTE ORAL  

 

No âmbito da filosofia interpretativa, como é o caso da hermenêutica filosófica, o 

termo “estético”, remete à terminação grega aisthesis, referindo-se à sensibilidade do 

indivíduo envolvida em uma profunda inserção na totalidade da vida. No entanto, de acordo 

com Almeida (2000) a sensibilidade estética em que o sentir  interpreta o saber distanciou-se 

do homem pelo pensamento metafísico transformado em ciência. Os reflexos dessas 

determinações, como vimos no capítulo anterior, em nossa compreensão, repercutem nos 

contos orais quando narrados nesse início de milênio, de modo objetivo em sala de aula. 

Diante disso em uma incursão teórica pelo século XIX, observamos a razão humana integrar-

se à filosofia moderna, derivando assim a racionalidade instrumental - a qual por sua vez, 

trama-se com a função pedagógica presente nos conteúdos didáticos e por esse motivo, 

assedia os contos orais -  quando  narrados pelo professor em sala de aula.  

Isso posto, no intuito de compreender tais determinações instrumentais no saber,  

seguimos pelo fio teórico do século XVII, na Europa, momento histórico em que se descortina 

o pensamento Moderno “[...] uma nova ordem mundial, ocidental, econômica, política e 

científica” (CHAUÍ, 2006, p. 9). Um pensamento canônico, articulado aos ideais lógicos, os 

quais nortearam o homem a assumir o mundo como um produto de sua própria atividade. 

Alcançado esse nível de entendimento, o destino tanto do planeta como do sujeito passou a 

ser pré-determinado pela técnica de manejo do poder sobre a natureza. Nessas premissas, a 

razão humana, exalta a sua própria racionalidade, em uma autoconsciência exacerbada, a qual 

constrói seu próprio aparato metodológico na elaboração de conhecimento, daí brota, para 
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legitimar e justificar, verdades absolutas na ascensão da ciência. A partir deste pensamento, 

de acordo com Goergen (2010, p. 39):  “projeta-se o saber utilitarista, como fonte primordial 

do método experimental e a relação entre homem e natureza torna-se revigorada pela 

mentalidade emergente da cientificidade”, impulsionada pelos gênios Bacon (1561-1626), 

Kepler (1573 -1630), Galileu (1564 – 1642), Descartes (1596 – 1650) e Newton (1646 – 

1727).  Desse modo, o conhecimento, torna-se constituído pela técnica operativa do 

experimento das ciências naturais e guiado pelo caráter prático.     

A força motriz dessa nova mentalidade foi a percepção mecânica do mundo que 

encontrava na matemática a chave de leitura para o desvendamento das leis da natureza 

(GOERGEN, 2010). Seu método de indução procura, segundo Gadamer (2008, p. 455): “ [...] 

superar a forma fortuita e irregular sob a qual se produz a experiência humana cotidiana ”.  

Uma ideia apostada e impulsionada pela epistemologia, a qual consiste em aprender mais 

sobre o que poderíamos conhecer, e como poderíamos compreendê-lo melhor estudando o que 

conhecemos (FÁVERO, 2007). Para Gadamer, dada as circunstâncias a episteme  vem 

representada pela matemática, “ [...] e a ideia de um  saber inalterável, que repousa sobre a 

demonstração e que, por conseguinte, qualquer um pode aprender” ( 2008.  p. 414). A 

começar deste pensamento, o sujeito de razão, amparado na ciência, promove a fim de 

racionalizar para melhor utilizar, o aparente domínio instrumental da subjetividade humana, 

expressada inclusive na arte.  

Diante disso, o belo, o virtuoso e o valoroso passam a ser tudo aquilo que for 

racionalizado. Torna-se a expressão artística, segundo Gadamer (2008), racionalizada e 

demarcada por limites vindos da ciência da arte, a qual serve como referência para  orientar o 

que deve ser analisado em uma obra de arte. Com isso, a expressão artística torna-se 

estetizada, sendo referenciada apenas pela distinção estética, ou seja, pela obra em si, 

orientada por objetivos e funções que segundo a ciência da arte dão significado ao conteúdo 

da obra. Esta racionalização despotencia a experiência e o envolvimento natural do indivíduo 

frente à obra artística, pelo entendimento de experimentos  organizados de forma metódica.   

(GADAMER, 2008). Tal adjunção compromete a essência da experiência, pois, ao torná-la 

objetiva elimina a própria experiência e, segundo Gadamer, ao desconectá-la do momento 

histórico cessa as possibilidades de novas experiências. 
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Neste caminho encontramos a crítica gadameriana à razão instrumental (SILVA 

JUNIOR, 2011). Por meio de indagações como: Até onde a razão pode acessar, com todo o 

seu rigor cientifico, sua ideologia de comprovação? Será que é possível não considerar  como 

processo de entendimento os pré-conceitos, que são os fatores que elucidam e antecedem as 

origens e possibilidades do que se está pesquisando? Para Gadamer, este método científico 

efetivado no tempo Moderno, desloca o entendimento humano de si mesmo. Pois, para o autor 

ao indivíduo: Não lhe é dado  ‘voar’ como quiser. Ou seja, interpretar por si mesmo o saber. 

E desse modo, o sujeito vê-se obrigado a ir acedendo passo a passo, a compreensão particular 

“ [...] para o entendimento universal, com fim de adquirir uma experiência ordenada e capaz 

de evitar qualquer precipitação” ( GADAMER, 2008, p. 456).  

  Obviamente, Gadamer, não almeja desautorizar a metodologia científica, até porque 

há comprovações e avanços perante tal sistema cartesiano. Todavia, o pensador, propõe a 

validade da experiência tanto na ciência como na vida em si, permanecendo a origem e a 

validade. Desse modo, o filósofo, anuncia pela via do pensar mecânico da ciência, o 

distanciamento dos valores e das percepções humanas  do conhecimento. Tal fato objetiva 

também a experiência da arte. Por conseguinte a expressão artística ligada à sensibilidade, à 

intuição e ao imaginário,  desconecta-se dos seus elementos significativos. Desse modo,  

como sugere Nietzsche (1844 – 1900) , a arte passa a representar para o ser humano, um mero 

enfeite da existência, um pequeno ornamento encarregado de trazer um pouco de fantasia à 

vida escravizada pela técnica.   

Tais ideias, de uma arte objetiva e controlada pelas regras e normas da razão Moderna, 

reverberaram nos contos orais. Para Matos (2005, p. 97), “[...] a ascensão do pensamento 

Moderno, aos poucos foi provocando fissuras e fragmentando a contação de histórias”; e 

segundo Benjamin, a retirada do que parecia a mais segura de todas, “a de trocar experiências 

para conceber saberes com significados” (1983, p. 57), de modo drástico refletiu na morte 

súbita dos narradores de histórias. Pois, esta razão exaltada, aniquilou a possibilidade 

imaginativa da fantasia, tornando a vida fria, vazia e carregada de uma lucidez 

exageradamente sistematizada à vida, à realidade e à sensibilidade humana. Tais questões 

aliam-se ao desinteresse por parte das pessoas em ouvir um conto,  o encanto da arte perdeu 

seu caráter de entendimento subjetivo para o saber meramente técnico. No entanto, para 

Patrini (2005), os contos orais não chegaram a sumir totalmente: em algumas localidades 
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distantes da eletricidade e das predições lógicas deste momento histórico essa atividade ainda 

era realizada. Para a autora, em comum acordo com Matos (2005), “o quase desaparecimento 

da arte oral ocorreu com o surgimento das novas mídias de entretenimentos como o cinema e 

a televisão”, isso porque as novas tecnologias eram inéditas, informativas, divertidas e 

momentaneamente atrativas, sendo “mais interessantes do que ouvir uma história” (2005, p. 

18).  

 Conforme Goegen (2010), a relação entre ciência e  técnica, na modernidade, projetou  

ideais práticos,  na educação, legitimados pelo método científico.  Estes princípios ordenaram 

um novo conceito e modelo de compreender a educação. Estabelecendo fundamentações 

práticas de proporções universais, direcionadas, inclusive, por ações de interesses individuais 

vindos de movimentações econômicas. Por conseguinte, estabelece-se o desenvolvimento de 

uma nova proposta formativa, a partir da qual os fatores relativos a significações e valores 

humanos são separados também do processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa linha, a educação ficou à mercê do culto e do saber utilitarista e fragmentado, 

deixou de lado as marcas, “de algo mais elevado, mais íntimo, do conhecimento e do conjunto 

do empenho espiritual e moral que se expande harmoniosamente na sensibilidade e no 

caráter” (GADAMER, 2008, p. 46). Nesse sentido, a prática pedagógica colocou-se no 

panorama da unidade lógica, sendo guiada à “competência cognitiva, reduzindo o ato de 

aprender a uma capacidade operativa” (PRESTES, 1996, p. 46). E a historicidade, a vivência, 

a experiência e a formação do homem, foram aos poucos recuadas da instância escolar. Diante 

deste quadro as disciplinas, os conteúdos e o conhecimento foram sendo encaminhados para a 

universalização unívoca do ensino instrumental.  

Nesta sequência, Ética e Ciência tornaram-se dissociadas. E “[...] os diversos discursos 

sobre racionalidade funcional passaram a compor o conteúdo normativo na educação, 

justificando a importância desse específico conhecimento na formação do sujeito” 

(PRESTES, 1996, p. 17). Nessas diretrizes, a sala de aula passou a ser uma ferramenta 

sistematizada, promovendo a aprendizagem de uma racionalidade que reproduz, treina, 

condiciona, adapta e transmite um ensino metódico e técnico, muito aquém da formação 

integral do homem. Segundo Flickinger (2010), este pensamento utilitarista, 

consecutivamente, foi desvinculando a razão humana da sua concepção originária: promover 

a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a emancipação do homem. E a razão a qual deveria 
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esclarecer como era a princípio, passou a limitar os impulsos humanos, refletindo, na 

generalização de princípios e normas do próprio ser humano. Um contexto mecanizado sem 

espaço para as individualidades subjetivas.  

Disso resultam implicações metódicas, as quais passaram a girar na mesma razão. Ou 

seja, as condições idealizadas que proporcionavam emancipação e progresso eram as mesmas 

que por sua vez, ao desdobrar suas possibilidades de emancipação e progresso e tirar suas 

conclusões uma após a outra, em um processo de reflexão e superação tiravam a sua 

derradeira conclusão, que se voltava contra si própria. Esse conceito de racionalidade 

instrumental, advém da rigorosa Escola de Frankfurt, de onde surgiram as principais críticas 

ao sistema utilitarista. A partir daí, em um contexto altamente operacional e não mais 

suportado, inicia-se a crise da racionalidade do tempo Moderno. Disto decorre a ruptura 

teórica da razão absoluta pela  visualização de outras formas de conceber conhecimento. 

Deflagram-se as tentativas de rupturas com os fundamentos da metafísica. Emerge,  

paralelamente a isso,  uma grandiosa mobilização titânica entre os pensadores, os quais 

visavam encontrar amparo intelectual, por meio de um pensar filosófico, para ampliar as 

margens de interpretação sobre o conhecimento. Utilizando para isso o diálogo enquanto 

vinculado às significações individuais no saber. 

Nessa direção atuaram grandes pensadores. Entre eles, destaca-se  Hurssel (1859-

1938) com a fenomenologia e a filosofia da vida, por trás da qual está Nietzsche com as 

questões do “acontecimento” e da relatividade histórica, debatido à luz de Dilthey (1833-

1991) e Kierkegaard (1813-1855), que aludia a experiência da arte como “um verdadeiro 

órgão da filosofia ou quem sabe até seu interlocutor maior” (GADAMER, 2008, p. 548). 

Estes pensadores apontam para a presença misteriosa e instigante da arte e neste caso, o 

conhecimento nem sempre está do lado de fora do indivíduo, mas, “às vezes, o entendimento, 

pode ser razão interna, uma razão que está dentro daquilo que se origina” (LIMA, 2011, p. 

192). Como consequência, dessa  forma elástica de compreender o conhecimento, “temos um 

sistema aberto e contingente, em um abrir espaços para a liberdade, a responsabilidade e a 

ética” (idem, ibidem). Manifestam-se, a começar deste pensamento, as possibilidades 

interpretativas para um saber imensurável. Correspondendo à valorização das perguntas, 

mediante o processo do entendimento significativo.  
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Neste caminho farto de ideias Heidegger (1889-1976),  evidencia a “[...] existência,  a 

qual não pode ser fundamentada, nem deduzida. Antes, deveria representar a base de todo 

questionamento e entendimento” (GADAMER, 2008, p. 341). Com este filósofo, ao invés de 

se questionar como saber sobre o homem, pergunta-se qual o modo de melhor compreendê-lo. 

Assim, não se pensa primeiro no homem e depois na realidade ou no mundo em que este está 

inserido, ou o contrário. Antes, estas duas situações são indissociáveis para a compreensão e 

dadas pela relação do homem com o mundo, não há deste modo uma consciência fora da 

realidade e, sim, imersa na própria existência, sugerindo a compreensão na realidade e dentro 

da totalidade das vivências humanas. Portanto, não mais excluindo a experiência do 

indivíduo.  

Em vista disso, edificam-se diferentes formas de compreender o homem e o saber, 

abrem-se espaços para o grandioso universo hermenêutico. Imensas trilhas, influenciadas por 

diversificados autores, por sua vez profundamente influenciados pelos pensadores já citados.  

Gadamer, cujo principal esteio intelectual repousa na teoria heideggeriana, formula e 

apresenta Verdade e Método. Uma teoria, abordada em três esferas: a estética a histórica e a 

linguagem as quais se encontram na experiência do compreender. Este pensador sugere uma 

postura relativa na experiência da verdade, desse modo o entendimento revela-se para o 

indivíduo – como uma experiência na compreensão, a qual primeiramente desvela-se para o 

homem de forma abstrata, todavia por meio do diálogo, essa compreensão passa pelo 

movimento do entendimento e do debate com outros pontos de vistas, os quais validam esse  

saber ou o complementam  de acordo com o entendimento  formulado no diálogo.  

Essa visão rompe com a ideia do saber fixo e esquadrinhado pela qual se projeta 

indivíduos aptos à específicos saberes do senso prático e, abre fendas à emersão da 

compreensão movente, dialogada e manifestada de acordo com o contexto e as perspectivas 

dos envolvidos no processo do entendimento. Por esta envergadura,  de acordo com Hermann 

(2010), transparece a pluralidade de  conceitos, teorias e fundamentações filosóficas, trazendo 

a relatividade na formulação do conceito. Sugere-se uma verdade concernente e de acordo 

com a situação. Estas aberturas evidenciam diferentes modos de compreender o homem e a 

verdade. Destas movimentações teóricas, relativas a forma de conceber conhecimento, emerge 

a contemporaneidade vinculada à experiência interpretativa. Por esta esfera, conforme 
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Hermann (2001), a educação, vê adentrar em sala de aula a relação de igualdade entre 

professor e estudante.  

Com isto, se antes na Era Moderna a educação era mediada pelo conceito de liberdade, 

alcançado por meio da coação e submissão, na atualidade estas estruturas foram alteradas. E, 

as relações de poder são rejeitadas devido a novas teorias e fundamentações pedagógicas, as 

quais apresentam espaços ampliados para a existência do outro bem como de sua 

historicidade.  Por este motivo ergue-se a crítica às relações de poder e “o debate teórico passa 

a recomendar uma igualdade de posição dos alunos no interior do processo educativo” 

(HERMANN, 2001, p. 98). Nesta atmosfera, o “estudante torna-se um parceiro equivalente ao 

professor, na tarefa de determinação do ser humano” (idem, ibidem). Esse fato reflete na 

perda do papel específico do professor como figura que detém o saber. Com efeito, o 

estudante passa a ser portador de algum conhecimento, em uma posição de igualdade com o 

professor em classe.  

Esta mudança, na forma de conceber o conhecimento, requer  reflexões  críticas no 

agir pedagógico, alterando a forma como se articula o saber “[...] pois não se ensinam coisas 

ou saberes prontos, mas relações conceituais em que se articulam as práticas sociais com as 

razões que impulsionam e delas derivam” (MARQUES, 1995, p. 115). Estas fendas, 

relacionadas ao conhecimento relativo, abrem espaços para a experiência interpretativa por 

meio, sobretudo, da experiência estética como forma de elaborar — saber significativo. Tais  

determinações chamam a atenção da teoria educacional, para  o contar histórias, o qual  é 

visualizado pela práxis pedagógica como: uma alternativa de recuperar a arte no  processo do 

conhecimento. De acordo com Matos (2005), identifica-se o retorno dos contos orais no Brasil 

a partir dos anos 1990. E para  Fleck (2007) é possível que o Proler (Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura, instituído pelo Decreto Presidencial nº 519, em 13 de maio de 1992 e 

vinculado à Fundação Biblioteca Nacional, órgão do Ministério da Cultura) tenha contribuído 

para a proliferação dos contadores de histórias no Brasil e na sala de aula.  

No entanto, frente a este panorama emergente de abertura às questões relativas à 

experiência no compreender, efetiva-se, segundo Hermann: “a partir de 1970 o agir 

pedagógico, atrelado ao desenvolvimento de competências, interessando somente a dimensão 

cognitiva” (2011, p. 33). Esse fato relega o caráter formativo da teoria a um segundo plano. 

Essa questão, conforme Moraes (2004, p. 29), “esvaziou o ensino, proliferando uma série de 
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dispositivos que estabeleceram normas, metas e fórmulas ‘eficientes’ de difundir um saber 

pronto e definido, recuando a teoria da educação”. Em um impressionante reducionismo da 

formação, pelo qual se retira a sensibilidade, a imaginação e as questões éticas. Com efeito, 

restringiram-se professores e estudantes à dificuldade de se articular com o sentido da vida 

humana, promovendo também a desconexão entre teoria e prática. Tal visão possibilita ao 

educador “retirar” ou “ aproveitar” o conteúdo prático de certas teorias, tornando-as 

desconexas do seu real sentido e as adaptando a fins meramente utilitários.  

A consequência disso são conteúdos práticos e destituídos de reflexão, por 

consequência  o educando aprende algo mas não o relaciona ao contexto e a sua vida. Por essa 

visão a educação torna-se um mero meio, um produto para algo alcançar. E o ser humano, 

nessa mentalidade,  passa a ser visualizado também  como um meio para gerar lucros à 

hegemonia econômica, um homem objetificado, como relata Gadamer, Adorno (1903 – 1961) 

e   Horkheimer ( 1985 – 1973).  

Estas implicações, na forma como se compreende o ato de educar, sugerem como pano 

de fundo, reminiscências instrumentais no modo de pensar a educação contemporânea — 

Evidenciado em Prestes no livro Educação e Racionalidade (1996), e em Adorno e 

Horkheimer, no contexto como um todo. Revigora-se, em decorrência disso, na educação o 

sentido prático do que importa aprender e saber. Estes encadeamentos moldam a prática 

educativa a um saber fazer, cuja função passa a ser: a de preparar estudantes para excetuar 

tarefas úteis à sociedade por meio da supremacia  industrial. Nestes termos, como já 

salientado, a educação torna-se compreendida como um meio para se alcançar um fim. 

Valoriza-se as respostas prévias, o produto final  e não o processo educativo em si.  Mediante 

essa compreensão,  naturalmente os professores se posicionam na condição de algo ensinar e 

o estudante de algo aprender. Segundo Goergen (2010), para agilizar a tarefa de cultivar 

aptidões, relevantes ao saber técnico, restaura-se a função pedagógica conduzida pela 

epistemologia. E o ato de educar, torna-se uma ferramenta didática, favorável às 

determinações da hegemonia econômica, política e social.   

Esse modelo mensurado de conhecimento, repercute na contação de histórias, quando 

narrada como uma ferramenta que visa demonstrar um saber determinado. Nesta mentalidade 

reluz o assédio da função pedagógica sobre as narrativas. Uma forma procedimental com 

vistas a favorecer procedimentos didáticos do senso prático. E o “Era uma vez” torna-se chave 
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tendenciosamente utilitarista para ensinar letras, números, cores entre outros conteúdos. Com 

efeito, afasta-se do estudante a inspiração, a contemplação poética e o sentido interpretativo 

do conto.      

 Em âmbito do compreender gadameriano, desvela-se do que foi enunciado até aqui 

pelo menos duas possibilidades para a narrativa de histórias como experiência estética. Em 

primeiro lugar se reconhece a potencialidade explicativa da experiência estética, uma verdade 

em que o sentido da arte, não se considera como um meio para nenhuma outra coisa. Antes, 

encontra-se além do que é condicionado e determinado a algo. Nessa perspectiva sugere-se ao 

professor que narre a história, sem direcionar o entendimento do estudante. Apenas deixar a 

narrativa mostrar-se para o ouvinte,  pois, é no seu modo de aparecer que ela se mostra como 

algo realmente inusitado e vívido de imagens e significações para o ouvinte. 

Nessa via emerge o sentido do conto para o estudante em uma contínua relação com o 

exercício criativo da reticência, aquele momento interpretativo e extraordinário de uma 

experiência misteriosa e inacessível a qualquer determinação. Isso corresponde ao inesperado, 

que rompe as expectativas e apresenta a aparição, da novidade no mundo do ouvinte. 

Visualiza-se a possibilidade sempre presente na abertura de um novo começo na história 

contada.  Enlaça-se, o significado do educando à compreensão de um conto, a qual em meio à 

reflexão, trama-se a sua vida. Para Gadamer, é isso que em última análise, sustenta a 

compreensão, pois, o saber não é um conhecimento disponível, mas uma busca experimentada  

por quem almeja aprender.   

Em segundo lugar, o compreender filosófico, aponta para  compreensões expressivas     

e não induzidas pelo professor, daí a sugestão do diálogo com o educando sobre o que ele 

aprendeu no desenrolar da história. Segundo este filósofo os entendimentos fluem na 

linguagem.   Nessa via e de acordo com o planejamento do educador, integra-se à dinâmica da 

aula o diálogo, articulado pela função pedagógica, por meio dos  questionamentos do 

estudante. Mostra-se para o educando, uma compreensão não absolutamente certa, antes um 

referencial suscetível a contra argumentos. Emerge a possibilidade de transgredir a visão 

unilateral no processo de ensinar e aprender. 

 Nesse caminho reluz, uma possível trilha epistemológica, onde a experiência passa a 

ser significativa na construção do processo de ensino – aprendizagem. Em vias do 
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compreender filosófico a trilha  puramente instrumental, perde forças e a criatividade eleva o 

educando como portador de alguma sabedoria. Desse modo os contos orais revigoram-se a 

cada história, conforme  o entendimento de cada  ouvinte. Uma abertura no movimento da 

experiência que gera um saber descontínuo, indefinido e desconhecido, tanto por quem 

vivencia a história como por quem a conta.  Pois, de acordo com Gadamer: “[...] a enunciação 

poética abre um mundo humano e imaginário. Por não copiar uma realidade que já é, [...] mas 

por apresentar uma nova visão de um mundo imaginário da invenção poética” (GADAMER, 

2004, p. 607). Nessa mentalidade tanto o saber como o próprio indivíduo, recriam-se 

constantemente no mundo, não  deduzido a partir do que já se conhece.   

Para terminar, as possibilidades de apresentar a narração de histórias potencializada 

pelo sentido dado a cada estudante, desdobram-se no texto subsequente.    

 

1.6 A NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO: ENCONTRO HERMENÊUTICO NO JOGO 
DO COMPREENDER 

  

A tematização dos poemas narrados como um meio para algo ensinar, já é uma prática 

de certa forma casual e por isso permeia o processo educativo no Brasil, segundo Fleck 

(2011), desde a década de noventa. Citamos também como já evidenciado em textos 

anteriores deste capitulo, o Portal Capes de Periódicos, referente aos resumos de Teses e 

Dissertações, sobre a narrativa de histórias. Neste Portal encontra-se como início de pesquisas 

referente a essa arte, o ano de 1999. Uma incursão nessas investigações entre os anos de 1999 

a 2010, revela 69 dissertações e teses sobre o referido tema. Destes 69 estudos há 41 

investigações, mescladas entre teses e dissertações, as quais possuem como objetivo de 

pesquisa, apresentar os contos orais atrelados a alguma função pedagógica. 

Isso posto, o que chama atenção como um fato digno de reflexão é justamente esse 

embate entre história orais e agir pedagógico. Daí brota a racionalização na arte, como 

sublinha Benchimol (2002), fruto da estetização desta na modernidade, apontado por 

Gadamer (2008). No entanto, não é porque estamos atrelados a um momento e modo de 

conceber conhecimento que outras formas de compreensão não existam. Em vista, destas 
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outras possibilidades de entendimento, a hermenêutica filosófica, cujo termo significa o 

compreender mediado no diálogo, dentro da totalidade, resgata a história e a linguagem como 

categorias indispensáveis para a compreensão do homem e da realidade. Nesse sentido, 

esforça-se a hermenêutica, em apresentar, por romper com a metafísica em favor de uma 

finitude,  a experiência estética  como um campo intensificador daquilo que ‘não é dito’8, mas 

vivido e interpretado.   

 A partir desta linha de raciocínio, a hermenêutica filosófica vem marcada pelo 

pensamento da compreensão, que se faz presente entre fusões e tensões, um movimento entre 

interlocutores que estejam abertos a revelar suas convicções, por meio do diálogo. Por isso,  

Gadamer  evidencia “ se quiser realmente aprender algo, precisa começar a falar” ( 2000,p. 

14). Se for convincente, estabelece-se um consenso relativo de acordo com a situação 

presente, do contrário terá que rearticular suas ideias que estarão sujeitas a correções.  

Neste caso, o conhecimento renova-se constantemente, conforme cada situação, 

deixando transparecer, o caráter passageiro de possíveis verdades, que, serão avaliadas por 

meio da crítica ou do consenso, e defendidas pelos interlocutores. O termo filosófico sugere 

interações, consensos e críticas semelhantes aos diálogos platônicos. Não por acaso, esse 

modo de proceder abre espaços para referenciar uma possível abordagem epistemológica, 

revelando um encontro muito interessante entre hermenêutica e a narração de histórias.   

Como, por exemplo, trazer para o âmbito escolar a corporeidade, a sensibilidade e a emoção, 

percepções subjetivas que ultrapassam o conhecimento mensurado e trazem o sentido 

individual na construção de um saber que é imensurável.  

Com isso, o compreender filosófico serve de esteio para refletir e tentar entender, o 

que está acontecendo no contexto como um todo, que por sua vez, reflete no indivíduo.  Estas 

interpretações podem ser visualizadas nos contos orais, quando o ouvinte integra-se a história 

narrada, deixa-se levar pelo conto e testemunha uma verdade por si mesmo. Ou seja, um saber 

                                                 

8 O termo ‘não-dito’ é uma expressão gadameriana, utilizada para evidenciar que no diálogo 
sempre fica um ‘não-dito’ daquilo que foi dito. Este ‘não-dito’, refere-se as nossas 
significações, percepções e subjetividade. Nota da autora.    
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revelado no acontecer do momento poético.  Uma vez nestas instâncias, estaremos diante da 

hermenêutica, uma arte do compreender imerso na totalidade das experiências humanas.  

No entanto, a compreensão não significa estar de acordo com o que ou com quem se 

compreende. “Tal igualdade seria utópica”. (GADAMER, 2000, p. 23) Antes, compreender 

significa — Eu entendi o que você quer.  No entanto, isso não significa que eu concordo. 

Abrindo espaço para o debate em meio à conversação. Em outras palavras o compreender 

realiza-se na interpretação e também dentro da linguagem, para Gadamer, estas questões da 

interpretação ocasionada em meio à linguagem favorecem: “o fenômeno da linguagem e da 

compreensão e com isso possibilitam a manifestação de um modelo universal de 

entendimento do ser e da compreensão” (GADAMER, 2008, p. 629).  

 Estas sendas são sugestivas à contação de histórias enquanto arte, pela via da 

imaginação, mediante o envolver da trama que desloca o ouvinte do mundo da simetria e das 

deduções. Este distanciamento desperta o olho onírico do educando para um universo muito 

além da forma lógica e da realidade dada. Uma dimensão pela qual, a fantasia solta-se e sem 

correntes, sonhos e delírios, criam formas materialmente inexplicáveis. Nessa esfera 

fantasiosa e rica em vivacidade e festividade, a contação de histórias, emerge a experiência 

subjetiva do ouvinte.   

Transparecem as significações, as emoções e as percepções de cada estudante, o que 

justifica que diante de uma obra artística cada indivíduo vivencia algo completamente seu. 

Desse modo o surreal, o não – lógico, o não- possível deixa de existir e os limites tornam-se 

possibilidades nas instâncias não sistematizadas da experiência estética. Neste portal 

imaginário, objetos voam, gênios saem da lâmpada, homens têm superpoderes e animais 

falam. Isto tudo torna-se possível, porque sem uma estrutura lógica, que determina o que é 

possível e  o que não é possível, a ilusão passa a ser realidade no mundo do faz-de-conta de 

uma história.  Nessa medida, associa-se, conecta-se, lembra-se e dá-se espaço e liberdade à 

nossa capacidade criativa de agir, interligar, responder e compreender por um pensar 

imaginário e por si mesmo um conto.  

Neste campo, tonificante das experiências narrativas, tem-se o encontro hermenêutico, 

permitindo perguntas, respostas e argumentos que emergem diante do entendimento. Nesta 

dimensão, os participantes da história vão entrelaçando-se, fundindo e confundindo-se no 
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horizonte da história contada que de igual modo, funde-se no do professor que narra um 

conto. Nesse sentido a reflexão em meio à interpretação, que pode inclusive ser dialogada 

com o outro, potencializa o compreender, além de dilatar o entendimento por recolocar e 

relacionar o estudante no processo da compreensão.   

Este grandioso universo do compreender aliado às narrativas orais, desponta para a 

experiência singular, provoca diálogos mesclados de sensações e sentimentos, envoltos na 

mística do prazer, afeto ou repúdio. Processos fantasiosos e perceptíveis que remetem à 

alegoria dos artifícios oníricos, os quais regem os princípios da beleza, da grandeza e da 

vivacidade e articulam desejos e impulsos de cada indivíduo. São genialidades pertencentes à 

arte, mas suscetíveis à teoria educacional por formular conhecimento na sensibilidade poética 

canalizada no pensar reflexivo. No entanto é preciso ter claro que a arte não ensina a pensar. 

Ao contrário, a experiência da arte desperta e tira da berlinda da universalidade o 

entendimento sistematizado. Por isso, não há como prever, mensurar ou planejar o que virá à 

tona da experiência estética, pois (ela) é um acontecimento subitamente desconcertante, um 

instante mágico que traz à tona um conhecimento subjetivo.   

Um encontro hermenêutico reconhece as significações individuais e subjetivas como 

forma de saber, dando um sentido à contação de histórias em meio à prática educativa. Desse 

modo, convida-se o professor, a olhar essa atividade artística, como oportunidade de 

vivacidade, fruto de um fluxo insubsistente do vir-a-ser, do devir e   do acontecer da arte, que 

“[...] justamente porque foi criada, tem de novamente  naufragar e se dissolver na potência de 

indiferenciação da vida universal e infinita, aquele abismo cósmico a partir de onde foi gerado 

o universo da individuação” (BECHIMOL, 2002. p. 15). A narrativa  deve provocar um ir 

além dos limites demarcados da investigação universal, que racionaliza e separa imaginação 

do saber. Em um aproximar o compreender dos elementos contemplativos e mobilizadores de 

nossos sentimentos, dissolvido na vivência comunicável da multiplicidade de possibilidades 

interpretativas.  

Uma vez neste horizonte, o “Era uma vez” em sala de aula, assume papel promissor 

para o estudante, porque resgata a experiência humana como processo formativo. Visualiza-se 

no ambiente escolar, a sensibilidade do organismo humano a suscetibilidade mais restrita, que 

espelha a dimensão da alma ou do mundo interior. Para Gadamer (2008), as percepções 

subjetivas pertencentes à tradição histórica de cada pessoa acabam mesmo se transformando 
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em verdades.  Esta movimentação, imersa em meio ao compreender filosófico “[...] permite 

ver que o sujeito está indissoluvelmente unido ao que lhe abre e se mostra como sentido” 

(GADAMER, 2004, p. 507). Suscitando o encontro da história com a história da consciência 

de quem observa em um convergir no horizonte “de construção do conhecimento por 

caminhos que atendam a totalidade de nossas vivencias humanas” (GOERGEN, 2010, p. XII).    

Nesse caminho, os horizontes dos ouvintes (estudantes) fundem-se em histórias 

contadas e é por meio dessa fusão que mestres e aprendizes se modificam e estabelecem 

cognições provocativas ao compreender repleto de pluralidades de compreensões. Nessa 

abertura  revela-se o jogo da compreensão9,  movimento circular, constante e prazeroso. Uma 

abertura característica da compreensão que sempre restaura uma vez mais o processo 

compreensivo. Com isso, as narrativas do faz-de-conta, entram no jogo da compreensão.  E o 

prazer em ouvir vai aumentando a cada narrativa, na medida em que o sentido e as regras do 

jogo vão sendo clareadas por nós mesmo a cada acepção.  

Por isso é comum aos ouvintes do conto, pedirem outras histórias, fato que revela o 

envolvimento no jogo da compreensão. Uma incrível sensação que arrebata e gera uma nova 

experiência.  Essa oscilação, ocasionada pelo jogo do entendimento, revela as vozes que cada 

história contada traz. Um diálogo realizado pela compreensão de cada estudante em meio as 

perguntas e respostas que vão surgindo a cada história, na tentativa de cada conto ser 

compreendido pelo ouvinte. Estas palavras carregadas de seiva, nutrem o imaginário do 

interlocutor, impregnado de visões oníricas.  

Uma vez neste portal, cada história torna-se aquilo que é para cada indivíduo: uma 

realização significativa que preenche e dá sentido a cada enredo ouvido, com um pouco 

daquilo que cada um é. E nessa inserção, os contos ganham cor, aroma, gosto, vida, 

                                                 

9 O referido termo, jogo da compreensão é utilizado por Gadamer (2008), ao descrever a 
compreensão como um jogo. Nesse sentido, os participantes do jogo estão envolvidos como 
em uma brincadeira, mergulhados naquilo em que estão jogando. Tal entendimento equivale 
ao jogo da compreensão, pois, na visão gadameriana, a compreensão nos funde no horizonte 
do objeto ou da pessoa a ser compreendida e nessa troca entre observado e observador, 
naturalmente emerge a compreensão. 
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dinamismo, celebram e compartilham dentro da significação individual, tornando-se uma 

festividade intensa e singular ou uma forma de repudio. Visto que a arte agrada ou desagrada. 

Não importa a percepção estética, como evidencia Gadamer (2008), sempre ocasiona uma 

transformação que naturalmente autocria, por meio da abstração refletida na realidade. Um 

acontecimento que desponta ao próprio espírito humano.   

Transforma-se a partir disso, a experiência estética em experiência no saber, em outras 

palavras um conhecimento com significado para o indivíduo.  Fruto de uma história, que mais 

uma vez pode ser contada, o que uma vez foi, que por consequência será outra vez contada. 

Daí, o “Era uma vez”, das histórias do faz de conta, que interminavelmente renovam-se 

trazendo o que uma vez foi. Uma autocriação em horizonte interpretativo pela qual se 

expande a autocompreensão, por nos fazer dialogar e revelar o modo como compreendemos 

determinada história.  

No fio condutor do exposto revela-se nosso objetivo nesta investigação: Buscar olhar 

para a narrativa de histórias como expressão poética carregada de sentido de cada estudante. 

Assim, inclina-se a pensar que, espontaneamente o educador olhe para os poemas orais, como 

presença, genialidade, convívio e encantamento de palavras carregadas de élan. Um despertar 

de verdades que ampliam a experiência da veracidade, em conhecimento daquilo que a 

experiência estética do indivíduo diz ser uma experiência vivenciada. Um encontro 

hermenêutico, em que a complexidade do universo humano, apresenta-se de modo integral na 

experiência do aprender.   

Nesses liames distancia-se da fronteira aritmética do conhecimento, sem as 

delimitações geométricas no saber a criatividade ressurge em um fio que vai puxar e ir 

puxando até chegar à curiosidade, a qual desperta inovação, perspectiva e possibilidade.  

Mostra-se, a tessitura composta pelo pensar sensível, do significado em narrar histórias como 

experiência vívida. Neste horizonte a presença da obra de arte interpela transformação em 

configuração, o que equivale a dizer que “[...] na experiência estética algo se torna uma outra 

coisa, de maneira que essa outra coisa em que se transformou passa a constituir o verdadeiro 

ser, em face do qual o seu ser anterior é nulo” (GADAMER, 2004, p. 166). Isso porque, a 

obra de arte diz algo a cada um gerando a verdadeira experiência, a “[...] experiência da 

própria historicidade” (GADAMER, 2004, p. 467).  
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Dessa forma, Gadamer ultrapassa a relação fragmentária entre sujeito e objeto, e a 

teoria lhe dá uma situação em que o ver deixa de ser percepção pura para ser articulação, 

amparado por perguntas e respostas. Um enredo continuamente modificado em um 

transcender a ilusão de um conhecimento uníssono. Daí parte a sugestão de ver e narrar  

histórias com olhos da sensibilidade do mundo inefável. E quem sabe, de repente, este jeito 

artístico, torne-se um caminho sob os nossos pés em classe. Afinal, o instante poético rompe 

com o tempo, deflagrando outro tempo, sem meio, fim, matrizes ou escravizações, os quais 

fortalecem a criação - semelhante a dizer em linguagem simbólica: que nós mesmos nos  a 

“auto –partejamos” a cada experiência vivida por isso uma autocriação a cada nova vivência. 

Nessas linhas, apresenta-se os contos orais como encontro hermenêutico no jogo da 

compreensão, uma significação estética, na medida em que abala convicções e suspende a 

racionalidade das certezas justificadas. Para o ambiente escolar, essa acepção,  resgata a 

liberdade de pensar, imaginar e criar, pois, a liberdade como relata Heidegger (1998), no 

livro, A liberdade como horizonte da verdade, é fazer algo valer  a pena.  

E esse algo tem que ter sentido para o ser humano, iluminar possibilidades e mostrar 

que o saber está longe de ser um cumprimento de normas. Para Gadamer (2008), um 

conhecimento, desperta no indivíduo a capacidade de criar suas próprias normas bem como 

viver em harmonia com os seus pares. Uma vez isso despertado no estudante, ele por si 

próprio encontra prazer no que busca, por conseguinte formula suas próprias respostas e 

ações.  Torna-se, o estudante, protagonista da sua vida e consciente que cada escolha traz uma 

consequência.   

Aí sim, justifica-se o porquê do contar histórias como experiência estética. Por 

possibilitar análises expressivas, individuais e coletivas, mediante as condições reais da vida. 

O que está em jogo é uma razão corpórea, interpenetrada em pensar sensível e racional, uma 

experiência de “torna-se o que se é”, mesmo que nem de longe se saiba o que se é. Um 

pensamento em consonância com Gadamer e Nietzsche. O professor, nessa linha de 

raciocínio, torna-se um orientador na complexa, prazerosa e árdua arte de apresentar ao 

estudante o construtivo e tentador tentáculo do conhecimento. Estas reflexões entrelaçam-se 

nos dizeres de Hieráclito em Vieira (2001, p. 99): “[...] mesmo que o homem percorra os 

limites da alma humana, não conseguirá percorrer tudo de tão profunda a que é a alma”.  
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Esses desdobramentos do “era uma vez” como encontro hermenêutico, derivam-se do 

compreender gadameriano. Teoria  apresentada no capítulo a seguir.   
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2 A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA  GADAMERIANA AS NARRATIVAS 
ORAIS COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA   

 

“A linguagem é o bem mais precioso e também 
o  mais perigoso que foi dado ao homem." 

(Hölderlin) 
 

 

2.1 HERMENÊUTICA E CONTOS ORAIS: RELAÇÃO ENTRE MÉTODO E O OBJETO 

 

 De modo geral o questionamento traz consigo uma orientação em relação ao problema 

a ser pesquisado. Nesse sentido a pergunta demarca a realidade em que surge a possibilidade 

de resposta. A pergunta só pode ser formulada no horizonte de possibilidades teóricas. Assim 

pesquisar a dimensão estética pelo viés filosófico de Gadamer significa antes perguntar pela 

importância e pelo lugar que a experiência humana ocupa no seu pensamento. A questão da 

experiência estética, para este filósofo, apresenta-se manifestada em questionamentos e 

reflexões ao longo dos seus escritos. Este pensador aproxima-se da estética a partir da tradição 

fenomenológica e conforme Hermann (2010, p. 49): “segue interpretando o papel que a arte 

desempenha na experiência de mundo e na compreensão”. O referido autor refaz o 

movimento constitutivo da percepção estética, “que não se esgota na subjetividade, nem na 

objetividade, mas se dá na e com a experiência” (HERMANN, idem p. 49). Tais 

proximidades são influenciadas pelos ensaios de Heidegger sobre a obra de arte, a linguagem 

e a poesia. 

Nos capítulos produzidos em Verdade e Método I, a abordagem estética se dá pela 

contraposição entre concepção científica do verdadeiro engendrada na modernidade. Este 

pensamento procedimental na arte repercute no afastamento da historicidade desta, que se 

torna aprisionada na ideologia do museu e consequentemente distante do seu contexto 

histórico. Uma vez, a arte, deslocada da sua história (Como foi feita? Quem a fez? Em que 

momento histórico criou-se a obra? De onde veio a inspiração?), a consciência que observa a 

obra passa a perceber os pontos que são ditos como fundamentais para entender uma obra 

artística. Agindo desse modo a experiência em observar a arte acaba racionalizada.  
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Esta concepção racional pela qual se compreende a obra desenraiza a arte do horizonte 

que lhe dá vitalidade, magia e encanto. Com efeito, o observador passa a olhar para a obra 

artística guiado pelas distinções da estética, como função, objetivo, conteúdo e significado, ou 

seja, que são determinadas pela ciência da arte. Efetiva-se, com isso, a objetividade na arte 

(GADAMER, 2008). Por esse fio o homem no tempo moderno passa a interpretar a arte a 

partir do que a ciência da arte valoriza como obra artística. Dessa forma a experiência artística 

do indivíduo torna-se direcionada pela ciência tecida em categorias, as quais determinam 

como e o que se deve interpretar frente à obra de arte. 

Em meio a estas nuances a experiência enquanto saber perde a sua possibilidade de 

expressar conhecimento, silenciando e recolhendo-se no esquecimento a que foi destinada. Ao 

mesmo tempo, perde-se a imensidão do mundo fantasioso, o qual de modo desconcertante 

fascina, apavora, confronta, encanta e acalenta. Esta visão objetiva na arte repercute em uma 

assimilação suposta e fixa distante, portanto, da sensibilidade aguçada pela experiência 

estética. 

Na tentativa de resgatar a habilidade contemplativa da percepção da obra, como 

processo no saber,  Gadamer contraria esse contexto moderno no livro Verdade e Método I, 

descrevendo a sua plausibilidade em desvelar o mundo a cada indivíduo. Ele chama atenção 

para a arte como caminho à compreensão. Para Hermann, este autor tece a crítica à 

consciência estética abstrata “para recuperar a dimensão ontológica (relativo ao ser, à 

experiência) e expor seu caráter interpretativo, abrindo caminho para a experiência como 

verdade ao indivíduo” (op. cit. p. 50).  Evidencia-se, com isso, de onde parte o pensamento de 

Gadamer para o compreender filosófico, cujo ponto de partida é a “experiência da arte para 

garantir a verdadeira amplidão do fenômeno do compreender” (GADAMER, 2008, p. 17). 

 Abrem-se em meio a esses desdobramentos as veredas  pelas quais vamos seguindo no 

desenvolvimento dessa investigação. Neste trajeto torna-se possível refletir as narrativas orais 

como significação estética, suscetíveis a percepções sensoriais, rumo a reflexões incidentes 

em  modificações despertadas pelo sentir humano. Para Gadamer, entre as tantas experiências 

que vivenciamos enquanto seres naturais e históricos, a arte constitui-se como aquela 
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Que nos fala algo de modo mais imediato [...], respira uma familiaridade 
enigmática que prende todo o nosso ser, como se não houvesse aí nenhuma 
distância e todo encontro com uma obra de arte significasse um encontro 
conosco mesmos (ALMIR JUNIOR, 2005, p. 20). 
 
 

Esta formulação sugere conter os elementos fundamentais característicos das reflexões 

estéticas gadamerianas. Vale lembrar que a temática hermenêutica e estética centra-se na 

dimensão interpretativa da obra, conforme sugere Almir Júnior (2006), tendo em vista o 

questionamento de seu sentido e a investigação de seu modo de ser. É o próprio interrogar 

hermenêutico que vislumbra a compreensão estética como busca de sentido no horizonte do 

tempo e da história, sentido daquilo que a obra diz enquanto “obras criadas por homens para 

homens” (GADAMER, 2004, p. 275). Estas reflexões entrelaçam-se à contação de histórias, 

pois enquanto arte refletem experiências com sentido individual para cada ouvinte, processos 

significativos em fronteiras interpretativas.  

Revela-se o horizonte da compreensão gadameriana, com a fundamentação ontológica 

da arte, “[...] do horizonte compreensivo introduzido pela ‘coisa’ a ser compreendida e da 

linguagem que nos mergulha na língua daquilo que estamos observando e que pode algo nos 

dizer” (GADAMER, 2008, p. 325). Por essas linhas evidencia-se o nosso estofo intelectual, o 

qual nos ampara na acepção dos contos orais como significações individuais. 

Um olhar atento  para o objeto de pesquisa sugere: uma pergunta reflexiva que norteia 

o pensamento cognitivo a observar a realidade; uma interação entre tempo e espaço, a qual 

configura uma determinada abordagem do objeto. O problema desta investigação resulta de 

minha própria prática como professora do ensino fundamental que narra contos a estudantes, a 

nível tanto da educação infantil como das séries iniciais. Tal experiência possibilita trazer 

para a discussão o papel das narrativas orais, enquanto vinculado à significação onírica do 

ouvinte como experiência na compreensão e as suas prováveis repercussões na árdua missão 

do exercício pedagógico.  

O delineamento das prováveis reflexões que emergem para a Educação a partir da 

compreensão do contar  histórias como experiência estética, foi elaborado de acordo com a 

seguinte formulação: A vinculação da educação com a racionalidade instrumental do tempo 

Moderno. No intuito de  estudar para  formular uma compreensão própria  sobre a questão da 

experiência estética e sua atuação no processo do conhecimento, nos reportamos às ciências 
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humanas. Por esse motivo, nosso pensar reflexivo, volta-se para o pensamento especulativo da 

racionalidade humana constituída como fundamento da metafísica ocidental. Nessa direção 

revela-se uma das referências para compreender as significações  humanas como experiência 

compreensiva em si mesma: a teoria gadameriana.  

Por estarmos em instâncias da filosofia interpretativa este trabalho não persegue, a 

rigor, um objeto empírico ou teórico, com delimitações bem estabelecidas, como pretende a 

praxe acadêmica, mas transita em textos, escolhido como principal interlocutor o criador da 

hermenêutica filosófica.  Com isso, e seguindo a recomendação do filósofo sobre a “relação 

da compreensão, que apresenta uma relação recíproca à relação que se dá na conversação” 

(GADAMER, 2008, p. 492), vamos percorrendo objeto e método na tentativa de construir em 

conjunto um caminho para melhor investigá-lo —  pois nesse caso as narrativas orais dentro 

de uma totalidade chamam para si a experiência no saber, na luta contra a pretensão de um 

único caminho de acesso à verdade. 

Dentro dessa perspectiva, os contos orais enquanto percepção significativa, 

reivindicam para si os desafios de serem estudados no horizonte de sua problemática com a 

linguagem, experiência e história. Pensar as narrativas do faz-de-conta no campo 

hermenêutico é tomá-las enquanto linguagem, significação, presença histórica e 

acontecimentos, desprendidos de verdades mensuradas. Neste campo aberto de questões 

objetiva-se uma aproximação metodológica e introdutória a esta discussão sem esgotar 

possibilidades. Ao contrário, visamos proporcionar um frenesi de debates em torno do tema, 

bem como a sua continuidade em estudos aprofundados.  

Nossa investigação apresenta-se marcada pela teoria estabelecida pelos textos que 

pertencem em sua grande maioria ao livro Verdade e Método I (2008), de H.G. Gadamer, 

considerações que dialogam com os interlocutores mencionados na introdução desta 

dissertação, os quais nos auxiliam no entendimento do pensamento gadameriano. Estabelece-

se também diálogo com Márcio Benchimol, cujo livro Apolo e Dionísio (2002) traz o 

complexo pensamento de Nietzsche sobre arte, filosofia e cultura juntamente com Benedito 

Nunes, no livro Hermenêutica e poesia (1999). As contribuições de Nietzsche marcam 

presença também, na questão da metafísica, com o livro o Crepúsculo dos Ídolos (2008), no 

capítulo intitulado “A razão da filosofia”. No que se refere à contação de histórias os 

interlocutores principais são Celso Sisto, Gilka Girrardelo tendo como exemplar principal 
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Baús e chaves da narração de histórias (2004) e Gislayne Avelar Matos, em seus registros: O 

ofício do contador de histórias (2005) e A palavra do contador de histórias (2005). Nas  

referências sobre a experiência estética amparamo-nos além de Gadamer, em Ferreira Gullar 

na obra Relâmpagos: dizer o ver (2003). Do mesmo modo, para nos auxiliar na formulação de 

entendimentos sobre a ruptura do valor metafísico no cognoscitivo, além dos autores acima 

referenciados nos reportamos a Larrosa, mediante o livro:  Pedagogia Profana (2000).  

Diante desse quadro, nessa pesquisa compreensão e reflexão passam pela via 

pluralizada, pois é sabido que não há indissociabilidade quando se busca encontrar 

conhecimento e formação — mantendo-se a convicção de que os enfrentamentos adequados 

dos problemas oriundos de uma sociedade passam necessariamente pelo desenvolvimento da 

capacidade de instigar não só o pesquisador mas todos a pensar por conta própria. Expostos os 

caminhos e a devida relação com o objeto de estudo, descortina-se o cenário da presente 

investigação: uma abordagem filosófica. Trata-se de uma tentativa de restaurar um diálogo 

produtivo entre filosofia e educação, bem como de desvelar o caráter ideológico de certas 

tendências políticas, econômicas, educacionais, sociais e científicas, associadas aos fatores 

históricos e relacionadas às visões de mundo do homem. Estas por sua vez repercutem no ato 

de contar história em sala de aula. Nesta viela o debate torna-se complexo e surpreendente 

apesar de todos os obstáculos.  

 Desse conjunto de questões floresce, a premência de conhecer as categorias da teoria 

gadameriana. Tais temas circunscrevem-se no âmbito de determinadas referências teóricas, 

que se complementam para construir o sentido do compreender filosófico. Referências estas 

expostas a seguir.     

 

2.2 A HERMENÊUTICA QUE PERPASSA À HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 

 

 Este texto move-se em torno do modo como o conhecimento foi delineado e 

interpretado pelo homem ao longo do contexto ocidental. Estas visões transformadoras de 

ações humanas, por sua vez, repercutiram no pensamento hermenêutico e no desenvolvimento 

do compreender filosófico. Oliveira (2011) é de opinião que Gadamer, se encontra numa 

situação na qual, como filósofo, não olha para a história da hermenêutica e descreve seu curso 
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desde uma perspectiva externa. Antes o pensador volta-se para o que ele reconheceu como um 

sistema de base ou como uma estrutura básica do desenvolvimento da hermenêutica para si, 

no seu conceito de compreensão. Parece-nos que Gadamer usou a sua própria versão sobre o 

conhecimento e o pensamento hermenêutico na história ocidental, para descrever mediante  

como essa questão do saber se transformou no ocidente ecoando por conseguinte, na 

elaboração do compreender filosófico.   

Posto isso, evidencia-se o pensar – atividade especulativa própria do ser humano, 

habilidade pela qual se consegue refletir sobre as coisas e o mundo a nossa volta. Este 

pensamento especulativo remete-nos à primeira proposição de Aristóteles, na metafísica, 

todos os homens têm por natureza o desejo de saber. Decorre deste pensamento, uma 

diversidade de especulações sobre a realidade, o homem e o saber. Em decorrência destas 

indagações, a razão humana, debruça-se numa multiplicidade de modos e formas de dizer o 

mundo. Desta atividade reflexiva, emerge uma diversidade de teorias, abordagens e 

alternativas para tentar responder às perguntas que desde os gregos desafiam a racionalidade 

humana.  

 A partir destas especulações surgem os princípios ordenadores dos fenômenos 

naturais e humanos (HERMANN, 2001). Com base nestas estruturas racionais erguem-se a 

filosofia, as ciências e outros modos de pensar, irradiando do mundo grego para todo o 

ocidente o desenvolvimento do raciocínio lógico de Platão, Aristóteles, Leibniz e outros, os 

quais edificaram o saber pelo método quantificado. E assim o conhecimento torna-se 

formulado por: “[...] procedimentos empírico-formais de explicação causal, próprio das 

ciências naturais” (HERMANN, 2011, p. 15).  

Tempos depois, a esses ideais lógicos, instaura-se a dúvida a esta racionalidade 

procedimental, predominante em instâncias científicas. Para Hermann, isso ocorreu porque 

“[...] a cultura em sua totalidade foi defrontar-se com a autolimitação do método cientifico 

para obter o conhecimento” (HERMANN, 2011, p. 15).  Por esse fio, passou-se a questionar 

se o acesso à realidade, ao homem e ao saber  seria determinado apenas pela via mensurada. 

Como precursor a este questionamento, relacionado à dúvida sobre o conhecimento 

quantificado como única via de acesso ao saber, encontramos Nietzsche (1844-1900), 

pensador que de modo radical questiona as certezas desta razão eficiente e justificada por 

caminhos metodológicos. A partir de então, a hermenêutica volta-se para o processo de 
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instauração dos sentidos como segmento na interpretação do saber, numa relação todo, parte e 

mundo, como um método que entrelaça o indivíduo e o conhecimento. Para Hermann (2001, 

p. 14): “Nietzsche, talvez seja, o primeiro filósofo a tornar consciente o caráter 

fundamentalmente interpretativo de nossa experiência de mundo”. Nesse sentido a 

hermenêutica mostra-se em uma combinação de sensibilidade e reflexão.   

Isso compreendido evidencia-se o termo hermenêutica, advindo da palavra grega 

Hermenei, que significa interpretação e por isso vem carregada de significado e simbologia.  

Senão etimologicamente ao menos simbolicamente, esse termo tem em sua origem, Hermes,  

deus mediador e mensageiro dos deuses, aquele que traduziu e transmitiu as palavras divinas 

aos homens. Vale lembrar também, que etimologicamente o verbo hermaion significa: fruto 

caído, chance e vantagem.  A partir daí tem-se o entendimento de trazer, por meio da 

hermenêutica, à compreensão sobre o que está oculto. Uma visão que costurou este termo à 

ciência da interpretação de textos, decifrando-os e trazendo-os à luz da compreensão. Na 

interpretação observam-se dois mundos, o do intérprete e de quem está sendo traduzido. 

Segue-se, portanto, a ideia de que para algo ser interpretado, antes se necessita superar 

distâncias, aproximar-se do texto e deixar-se levar pelos escritos no tempo, superando o 

estranho, o diferente e o distante. Esta situação possibilita ao que está sendo interpretado, 

mostrar-se. Fato o qual relaciona a hermenêutica à tarefa de esclarecer na aventura da arte de 

interpretar. 

 Nesse horizonte a hermenêutica precede de um modo de pensar distante e proveniente 

das tradições humanísticas. De maneira geral, essas questões relativas à arte da interpretação, 

remetem aos judeus com a hermenêutica teológica (1800 a.C.) e a busca às respostas sobre a 

fé, as quais seriam reveladas por meio do livro sagrado. Baseavam-se na plausibilidade 

racional da fé, sempre, porém, apontando para o mistério que permanecerá mistério (ZILLES, 

2011). E aos romanos (100 a.C.), com a hermenêutica jurídica, servindo-se desta, como um 

manual básico ao juiz, para interpretar os textos jurídicos. Para Gadamer, a hermenêutica 

surgiu, em princípio, da necessidade de desenvolver uma técnica de interpretar escritos 

teológicos ou jurídicos. E por esse motivo, passou a ser entendida como a arte da 

interpretação. 

No entanto no século XIX, conforme Goergen (2010), o avanço do pensamento 

moderno amparado pela ciência e legitimado pelo rigor científico, impulsionou a arte da 
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interpretação a ser pensada como um projeto filosófico. Schleleirmacher (1768-1834) e 

Dilthey (1833-1911) tornam-se, então, os precursores de uma hermenêutica encarada mais do 

que uma práxis interpretativa. Esses dois pensadores descreveram a hermenêutica como uma 

metodologia em meio a procedimentos metodológicos, adequando as significações, 

percepções e sentidos individuais aos textos deixados pela tradição. Para Hermann (2011), 

esses pesquisadores edificaram fins metodológicos com pretensões a formular princípios 

interpretativos, antes do esclarecimento da própria compreensão.  

 Gadamer, é de opinião que tais pensadores descreveram rigorosamente um caminho 

para o saber, uma matriz de acordo com a qual a experiência e a observação poderiam levar a 

uma unidade, transformando o ato de interpretar como um produto acabado e rígido e desse 

modo suscetível à instrumentalidade. No entanto, esse fato, desconfigura o real propósito da 

hermenêutica. Por outro lado, foi a partir desses propósitos, que destoavam o sentido 

originário da hermenêutica, que é, conforme Gadamer (2008), o conhecimento no contexto do 

indivíduo em meio ao processo de  significações e não metodicamente construído, que 

mediante às influências do pensamento de Hurssel (1859-1938) e Heidegger (1889-1976), “a 

hermenêutica transferiu a questão central da filosofia da teoria do conhecimento para a 

ontologia10” (OLIVEIRA, 2011, p. 411). O fio condutor desta argumentação em Verdade e 

Método “expõe o caráter surpreendente que é a experiência estética e a sua força para nos 

revelar o mundo” (HERMANN, 2010, p. 50).  O esforço teórico de Gadamer, em nosso modo 

de ver, é fazer uma crítica a consciência abstrata para recuperar a dimensão ontológica da arte 

e expor seu caráter interpretativo, abrindo o caminho para a verdade revelada. Isso que dizer, 

uma forma de compreensão pela qual nos autocompreendemos.  

Nessa instância, tem-se a ideia de uma verdade não universal, neste caso, há infinitas 

maneiras de olhar e interpretar determinado contexto, objeto ou pessoa.  A verdade, conforme 

Gadamer, é finita e “o próprio conceito de todo só pode ser compreendido relativamente. 

                                                 

10 A ontologia refere-se à livre autocriação do homem, um pulso no acontecimento da percepção que 
subitamente gera um conhecimento individual e interpretativo.  Portanto, compreendido dentro do 
entendimento e da forma como o indivíduo olha para o objeto observado (nota da autora).  
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Assim a totalidade de sentido que se deve compreender na história ou na tradição, jamais se 

refere ao sentido do todo propriamente dito” (GADAMER, 2008, p. 22). Para a hermenêutica 

o compreender é o modo no qual a realidade, a resistência, o absurdo e o incompreensível 

alcançam validez no entendimento. Portanto desvelar um saber, não provoca a transparência 

total e absoluta deste conhecimento. Antes, a revelação desse  saber, sempre depende de 

outros fatores ( contexto, indivíduo, evento histórico, elementos culturais...)  sendo do mesmo 

modo simultaneamente escondidos. Pois, nesse sentido, se compreende ‘algo’ ou alguém por 

um ponto de vista, mas o outro ângulo não deixou de existir, o observador é quem não viu. 

Segundo a posição de Gadamer a hermenêutica transparece como, caminho 

reconhecedor da experiência estética, a qual gera novas experiências e alarga nosso horizonte 

interpretativo e nossa autocompreensão, pelo que nos interpela. A vivência concebida na 

experiência da arte faz algo emergir à nossa consciência, e isso de acordo com o filósofo é 

uma verdade revelada.  Nesse cenário,  a experiência da arte, apresenta-se como trilha  para o 

modo de ser do compreender gadameriano.  

Para Vattimo (1999), em meados dos anos 1980, a hermenêutica firma-se como teoria 

para legitimar os direitos da interpretação. Logo em seguida, sua divulgação é anunciada na 

história do pensamento contemporâneo em várias vertentes por diferentes autores. Como 

legitimidade a esse saber, apresenta a sua própria problemática: a necessidade de reconhecer 

as expressões humanas enquanto elementos integrantes de experiências e significados 

(ALMIR JÚNIOR, 2006). Neste caso, a compreensão e o saber, têm fases históricas 

correspondentes e perfazer o caminho do modo como à verdade é entendida torna-se, uma 

categoria básica para descrever o desenvolvimento da hermenêutica filosófica.   

 Gadamer, nos traços fundamentais de uma compreensão filosófica (Verdade e 

Método), antepôs a sua concepção em uma descritiva passagem sobre o desenvolvimento da 

hermenêutica mediante o modo como o saber era constituído. Para este filósofo, a 

hermenêutica é um processo do fenômeno da compreensão, vinculada à interpretação e à 

historicidade em diálogos vivenciados em meio a linguagem. Segundo este pensador: “ 

nascemos, conhecemos e vivemos na dimensão da linguagem” (GADAMER, 2004, p.174). O 
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mesmo equivale para o horizonte histórico, que desemboca na questão fenomenológica11. Ou 

seja, um entendimento que nos à autocompreensão. Ao apresentar este ponto de vista, o autor 

de Verdade e Método, objetiva evidenciar o compreender do intérprete “como fazendo parte 

de um acontecer que decorre do próprio objeto ou texto que precisa de interpretação” (STEIN, 

20012, p. 2). A hermenêutica reconhece a verdade como revelação a cada sentido que nos 

lança. Nesse modo de ver, abrem-se  inúmeras possibilidades de compreensões, distanciando 

os aspectos lógicos por aproximar a compreensão do acontecer do entendimento ( seja de uma 

pessoa, texto ou obra de arte).  E assim pressupõe-se o encontro com a verdade que o objeto 

observado revela. 

Em âmbito hermenêutico, a compreensão emerge mergulhada nas categorias da 

linguagem, experiência e historicidade, vivencia articulada e integrada por Gadamer, à 

compreensão e a autocomprensão em sendas da hermenêutica filosófica. Nesse sentido, o 

filósofo, procurou pensar o próprio acontecimento da compreensão, deixando de lado o 

motivo que principiou a própria hermenêutica, qual seja: encontrar um caminho para a 

interpretação. A partir desse pressuposto, um entendimento não só para a interpretação, mas 

como acontecimento da compreensão e que por isso gera a autocompreensão, tem-se a 

inserção no horizonte do intérprete. Emerge assim,  a fusão de horizontes, entrelaçamento 

entre objeto observado e observador, pelo qual a verdade revela-se ao indivíduo. Deste modo 

tem-se a hermenêutica filosófica cujos sustentáculos, perpassa o pensamento dos teóricos 

Schleiermacher (1768 – 1834), Dilthey e Heidegger, este âncora principal do fundamento 

gadameriano. Uma avaliação dessas três esferas teóricas, em um ampliar as condições de 

possibilidades sob as quais se realiza a compreensão (GOERGEN, 2010).  

                                                 

11 Para Rohden (2011, p. 88) a fenomenologia consiste: “em um esforço de explicitação do 
real em sua voz própria, um esforço de regresso às coisas mesmas” (2011, p. 88). Uma 
tentativa de compreender determinada situação cujo encontro nos encontramos envolvidos e, 
por isso mesmo, de alguma forma, sempre afetados.  Esta linha de entendimento traz a 
compreensão para dentro da realidade do que ou quem está sendo compreendido.  
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As experiências individuais como processo no conhecimento, intuídas por Gadamer 

em Verdade e Método, deixam transparecer como a experiência de mundo do indivíduo é 

influenciada pelo jeito de ser e estar de cada pessoa. Para Oliveira, o compreender 

gadameriano, faz ver “que as ciências constituem uma forma determinada de compreender o 

mundo, mas não definem os limites da verdade e, portanto, não esgotam as possibilidades de 

compreensão do mundo” (OLIVEIRA, 2011, p. 412). Neste contexto, destaca-se o saber 

imerso em experiência e movimentado, sobretudo, pelas significações em meio à percepção 

estética. Por esse trajeto  de acordo com Oliveira (2011, p. 412), “a experiência da arte se 

manifesta como fundamental precisamente em virtude de sua ultrapassagem da esfera 

específica do conhecimento metódico”.  

Nesse sentido a compreensão do que está sendo desvelado consiste precisamente em 

compreender o projeto prévio de nossos entendimentos, “a ideia abstrata inicial, que 

constantemente, tem, que obviamente ir sendo revisada com base no que se dá conforme se 

avança na penetração do sentido” (GADAMER, idem, 356). Por isso, em âmbito 

hermenêutico compreender a forma como entendemos algo, certamente é um encontro 

consigo mesmo. Na medida em que, a experiência em si, enquanto uma experiência 

hermenêutica, é inseparável do reconhecimento da significação, em que a consciência que 

observa é profundamente tocada por aquilo que sente, vivencia e compreende.    

A arte na visão gadameriana, provavelmente  situa-se no fio condutor do compreender, 

como sabedoria espontânea mediante pensamentos reflexivos. Ou seja, na perspectiva 

hermenêutica a experiência da arte, gera outra experiência pela qual aprendemos. São “ 

encontros reveladores que descobrem a realidade concreta como um acontecer” (HERMANN, 

2011, p.115). Uma experiência que nos ensina a universalizar em forma de compreensão, a 

partir de algo concreto, o essencial que fica de  nossas significações. Desse modo, Gadamer 

não separa a experiência da arte (que é fenomenológica) da experiência histórica do 

indivíduo. Isso quer dizer que o sujeito ao experienciar algo, vivência a experiência, dando 

um significado à ela, esta significação segundo o filósofo, é a compreensão que revela-se para 

o indivíduo.  

Descortina-se assim a experiência da arte como experiência pela qual nos damos conta 

do nosso próprio pensar, percebemos que aquilo que imaginamos, supomos ou vivenciamos, 

ao ser trazido à realidade não é aquilo exatamente como havíamos suposto -  por conseguinte 
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alteramos nosso modo de pensar mediante as reflexões transpostas à vida prática.  Gadamer, 

sugere que quando a consciência avança de um pensar abstrato para um pensar prático, 

refletido no dia a dia, a consciência, se faz unidade consigo mesma – sabe-se a si mesma. E o 

indivíduo mediante a sua  experiência e o seu modo de compreender,  reconhece o diferente e 

o familiar e consequentemente tende a  escolher de forma mais consciente seus caminhos.  

De acordo com Hermann o criador da hermenêutica filosófica, tenta esclarecer, já em 

Verdade e Método, “[...] que a hermenêutica não se vincula a uma vontade de dominação: a 

verdade vivenciada pelo  indivíduo, certamente no diálogo é  compartilhada não sendo uma 

apropriação” (HERMANN, 2002, p. 78). Por isso, a importância do diálogo no  compreender  

filosófico, para que possamos partilhar o que compreendemos por meio de respostas e 

perguntas sobre o modo como entendemos alguma coisa. Gadamer, segundo a referida autora, 

apresenta a compreensão pelo esforço hermenêutico de “ [...]  poder superar as diferenças 

culturais e temporais e produzir acordos possíveis em meio ao diálogo, pois, nesse sentido a 

diferença individual de cada pessoa apresenta-se no início de cada diálogo e não no final” 

(HERMANN, idem, 78). Assim,  o pluralismo de concepções pode alterar o entendimento em 

diálogos futuros, em função de mudança do contexto.     

Por essas trilhas a experiência é sempre superação, porque quebra com as 

generalizações e as insensibilidades. De igual modo não ensina isso ou aquilo, todavia a 

experiência ensina algo do nosso inacabado pensar. A questão fundamental para o filósofo de 

Verdade e Método, de acordo com Oliveira, “é o conceito de verdade o qual é capaz de 

legitimar filosoficamente tanto o conhecimento científico como as formas não cientificas de 

nosso relacionamento com o mundo” (OLIVEIRA, 2011, p. 412). A filosofia não se limita ao 

pensamento Moderno, anteriormente o que está em questão é a explicitação do fundamento 

pré-reflexivo na totalidade de influências do nosso ser-no-mundo e também do saber 

científico.  

A começar desta perspectiva, Gadamer pergunta como é possível a compreensão. No  

projeto interpretativo da hermenêutica filosófica, o entendimento é compreendido como 

comportamento. Portanto, influenciado por “uma universalidade de experiência” constitutiva 

do próprio modo de ser do indivíduo (OLIVEIRA, 2011). Tem-se assim a hermenêutica que 

perpassa a hermenêutica filosófica, por analogia, a compreensão que perpassa a experiência 

da compreensão gadameriana. Tal versão, traz para perto, em nossa ótica, a narrativa de 



 66 

histórias em sala de aula como, momento propulsor de experiências, expressas em percepções, 

refletidas em compreensão na vida do estudante. Por esse caminho, a consciência reflexiva do 

educando amplia-se e o pensar inusitado, inverso e às avessas da criatividade mesclada à 

intelectualidade, evidencia o aprendiz como indivíduo munido de entendimento - justamente 

por constituir a compreensão como dimensão do ser humano, em sua totalidade linguística 

articulada à experiência de mundo. Nessa medida a experiência em ouvir histórias funde-se a 

vida do estudante  e o  leva a pensar sobre a sua existência, um refletir sobre as percepções 

oníricas na vida concreta.   

Tais experiências reflexivas, em classe, germinam possibilidades de aprendizagens 

coletivas e compartilhadas mediante o diálogo entre professores e alunos. Estas reflexões, 

possivelmente despertem a atenção do estudante às consequências de suas escolhas e atos, 

devido a compreensão da forma como entende o contexto e a si mesmo. Contudo, somos 

sabedores, conforme relata Goergen, que: 

 

   [...] ao admitir que o ser humano tenha uma margem relativamente ampla 
de escolha e liberdade, para tornar-se independente, é preciso reconhecer 
que esse grau de liberdade, está condicionado pelo nível de consciência, 
alcançado pelo sujeito a respeito das possibilidades e escolhas que mais 
favorecem as suas próprias aspirações e inclinações (GOERGEN, 2009, p. 
53).   

 
 

Assim sendo,  o desenvolvimento dessa consciência não for estendido, corre-se o risco 

do indivíduo e do estudante tornarem-se segundo este autor, “[...] uma imagem espetacular do 

meio social no qual está inserido” (GOERGEN, 2010, p. 53). Nesse caso, revela-se a 

importância das significações, que falam de si mesmas como ‘eu’ e dos outros como ‘nós’. 

Estas trilhas desvelam as imagens de mundo que se entrecruzam com a visão de mundo do 

aluno, as quais estão integradas em outras experiências que seguem delineando o presente.  

Diante desse quadro, transparece a relevância da compreensão de si e do contexto, 

refletindo em discernimentos e deliberações conscientes. Mostra-se a importância de 

experienciar o saber, sem desfocar a atenção para o resultado final, pois, no processo de 

compreensão, o educando vai tecendo ponderações sobre si, seu contexto e os efeitos do 

conhecimento, sobre o planeta e o próprio ser humano. Tais ponderações, podem refletir,  
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entendimentos e posicionamentos à vida prática do estudante, como por exemplo: escolher 

entre este ou aquele líder, debater  e questionar determinadas resoluções, refletir sobre o que 

está sendo exposto por determinado dirigente, compreender e fazer a leitura ampla sobre em 

que exatamente as mudanças e decisões políticas, econômicas e sociais incidem na vida, no 

trabalho e no mundo e principalmente ampliar o entendimento do estudante para compreender 

os joguetes, as artimanhas e as possíveis manipulações em favor de interesses individuais. 

Desse modo, quem sabe, a reflexão os torne mais conscientes e aptos a escolher, argumentar e 

não apenas aceitar tudo sem nada questionar ou compreender.  

Eis o interesse, enquanto educadores, de nos aproximamos o método hermenêutico e 

de acordo com essa perspectiva, aproximar o horizonte do educando à experiência que 

perpassa e reflete o conhecimento na vida prática dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem.    Badiou afirma: “A coisa pela qual a arte educa é simplesmente a existência” 

(BADIOU, 2002, p. 21). Nesse sentido no decorrer da experiência estética, conforme este 

autor, é possível que o educando perceba, o já pensado para se pensar adiante. Diante disso o 

entendimento do presente, constantemente estará em formação, na medida em que colocarmos 

à prova nossos entendimentos, pré-conceitos e posicionamentos. Neste panorama o saber 

torna-se infinito devido as incontáveis formas de compreensão humana, e finito pelo horizonte 

humano que encontra um dia seu fim. Em âmbito hermenêutico a compreensão encontra 

entendimento naquilo que o homem indica como sentido, por isso a importância de refletir 

sobre o saber para que o educando compreenda, aplique e reflita, sobre o que está aprendendo 

e em que exatamente isso incide na sua vida.   

Emerge então,  a ruptura com a ideia do saber pronto e acabado. Vem à tona o sentido 

do entendimento em si mesmo, recolocado na vida do estudante, um conhecimento prático e 

atuante que o permite pensar e refletir sobre as decisões postas. Nessa maneira de ver o 

caminho para o saber - reaparece a cada nova ideia, por meio de posicionamentos e 

questionamentos levantados, pelos próprios sujeitos envolvidos no processo educativo. Reluz, 

neste ponto de vista, processos educacionais participativos, atuantes com e para o estudante e 

quem sabe, quiçá tal visão imprima-se na sociedade de modo geral. Eis a importância da 

significação estética que perpassa o contar histórias, eis a contribuição da hermenêutica 

filosófica para redimensionar o sentido e  a relevância dos contos orais como experiência 

estética em sala de aula.  
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Para finalizar: em lastros do compreender gadameriano, a presença da atividade 

narrativa designada como “experiência significativa” nos espaços de nossas instituições 

escolares, nos convoca a pensar sobre os significados socialmente instaurados dessa presença. 

O debate sobre essas questões expõe rastros e desafios postos à educação com vistas a 

entendimentos construídos com o educando. Tais condições, conforme Gadamer, encontram 

na linguagem dos rumores mundanos a condição de seu exercício. Questões estas, abordadas 

no próximo texto.       

 
 
 

2.3 LINGUAGEM COMO VIA DE ACESSO À TRAMA DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA À 
CONTAÇÃO  DE HISTÓRIAS E À EXPERIÊNCIA NO COMPREENDER 

 

 

O objetivo do presente texto é demonstrar, nos liames da hermenêutica filosófica, que 

o surgimento do pensamento especulativo, na Grécia do século VI a. C., representa uma 

ruptura com a oralidade devido ao enfraquecimento da tradição oral. Os mitos, antes vivos e 

expressos na língua humana, foram solidificando-se em signos impressos na linguagem 

escrita e hoje sobrevivem sedimentados pela universalização do conceito mediante a sua 

definição. Este distanciamento do vínculo simbólico, cultural e mítico das significações 

pessoais em detrimento da universalização da linguagem condensada à escrita permitiu ao 

homem comunicar algo sem que esse algo o afete ou o represente. Todavia para Gadamer,  a 

linguagem constitui o sentido da  experiência, a compreensão é linguagem, e o que é, segundo  

o autor, não pode jamais ser compreendido em sua totalidade. De acordo com Stein ( 2012, p. 

6): “Em tudo o que uma linguagem desencadeia consigo mesma, ela remete sempre para além 

do enunciado como tal." Esses ensaios gadamerianos, nos levam a interpretar que a 

compreensão revela-se na linguagem pelo diálogo, como processos de desvelamento do 

mundo e da existência humana.  

E assim em sendas da filosofia interpretativa torna-se possível associar estes fatos à 

contação de histórias, pois o pensamento especulativo da filosofia ocidental imprime na 

linguagem a instrumentalidade exaltada pelo pensamento moderno. Este, por sua vez, origina 

a função pedagógica contemporânea, a qual promove condições favoráveis para que o 
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professor, algumas vezes, narre um conto na pretensão de ensinar um suposto conteúdo 

didático por meio da narrativa. Nessa linha de raciocínio revela-se a linguagem como via de 

acesso à trama funcional no “Era uma vez” em sala de aula. Para interpretar essas projeções 

racionais na linguagem seguimos teoricamente em uma incursão pelo horizonte do problema, 

o qual supostamente originou esse fio racional. 

Para compreender a questão instrumental na linguagem, antes, se deve entender seu 

significado para a teoria gadameriana. Procedendo dessa maneira temos, conforme Gadamer 

(2008) a definição clássica do homem como ser vivo que possui logos, que na tradição 

ocidental foi traduzido como razão, na forma de homem/animal racional. “O ser vivo 

racional, que se distingue de todos os animais pela capacidade de pensar” (GADAMER, 2008, 

p. 173). Porém, para Gadamer, este termo significa, sobretudo, linguagem, no sentido de que 

o homem pode comunicar tudo o que pensa e em função desta capacidade, a de dizer ao outro, 

é possível o pensar em comum, integrado a convivência humana e social.  A linguagem nesse 

sentido é então pensada como o centro da atividade humana, pois “[...] tudo está contido no 

simples enunciado: o homem é um ser vivo dotado de linguagem” (GADAMER, 2004, p. 

174). 

Esse universo humanístico da hermenêutica filosófica desdobra-se na linguagem, 

desvelando trocas, interações, ajustes e participações, sobretudo coletivas, de novas formas de 

pensar a existência humana, além de colocar em evidência que somos fruto da história. Neste 

pressuposto, o fenômeno da linguagem adquire posição de destaque ao referir-se à essência do 

homem, pois nesse caso, para a experiência hermenêutica, a linguagem não é somente o que 

ela pode propiciar ou acessar, mas só encontra sua verdadeira existência no fato que nela se 

representa o mundo (HERMANN, 2003). 

Conforme Gadamer, os animais irracionais, não possuem mundo, mas apenas 

ambiente, porque não podem expressar dividir e compartilhar a maneira como o 

compreendem. Para Hermann, a linguagem gadameriana significa um relacionamento com o 

mundo, e “[...] a própria estrutura de nossa experiência é formada e transformada na 

linguagem, de modo que a liberdade do homem diante de seu ambiente é dada pela 

capacidade linguística” (HERMANN, 2003, p. 68). Neste sentido, a linguagem gera uma 

liberdade, pois permite ao homem expressar a mesma coisa de formas diversificadas 
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(GADAMER, 2004). Nesta compreensão o mundo do homem e ele próprio são expressos de 

maneira singular e individual, de acordo com o sentido dada a sua existência.   

A partir deste ponto de vista a linguagem encontra sua realização no diálogo e na 

conversa, uma forma de relatar ao outro como cada um compreende o mundo e do mesmo 

modo ouvir como o outro o compreende. O falar, nesse sentido, torna-se um exemplo de ser 

ouvido, de mostrar-se para o outro em meio à língua. Para Gadamer:  

 

Falar significa falar a alguém. A palavra quer ser palavra que vai ao 
encontro de alguém. Mas isso não significa apenas que a coisa em questão, 
referida pela palavra, se apresente diante de mim, mas que se apresenta 
também àquele a quem eu falo (GADAMER, 2008, p. 178). 

 
 

Este transcrito sugere que algo é aquilo que se expressa como algo — uma 

significação ontológica, um modo de ver o mundo expresso na fala. Nessa linha de raciocínio 

ter linguagem é ter mundo e a realidade se apresenta diversificada, múltipla e vinculada às 

experiências humanas e reais. Nesse horizonte as experiências individuais tornam-se infinitas 

devido às inúmeras possibilidades de vivenciar determinada situação, embora sejam finitas 

quando se trata da existência humana, que um dia encontra seu fim. Nesta via o diálogo por 

meio da linguagem evidencia a troca e a compreensão e nessa partilha a verdade acontece. 

Segundo Gadamer, a linguagem humana apresenta-se como o centro do entendimento 

desde a criação do mundo, no “Antigo Testamento, quando Deus permitiu que o homem fosse 

nomeando as coisas a seu bel-prazer” (GADAMER, 2000, p. 118). Certo deste pensamento, o 

filósofo evoca a metáfora da Torre de Babel, evidenciando a gênese da linguagem, bem como 

a sua importância relacionada à diversidade de línguas e significados na vida dos seres 

humanos. Dentro desta perspectiva a linguagem torna-se livre e viva, expressando quadros da 

vida humana, sem vontades ou intenções de impregnar fins redutivos no indivíduo. Fato pelo 

qual corresponde a aventura a um “[...] sentir a vida no todo, na extensão e na sua força” 

(GADAMER, 2008, p. 116), sendo este o significado de linguagem na hermenêutica 

filosófica, a qual nos leva a experiência da autocompreensão.  

Todavia, em contraste com esta ideia do compreender filosófico, no Ocidente 

predominou a tradução de Aristóteles: ‘homem ser vivo que possui logos’, ou seja, razão. 



 71 

Ênfase a qual sublinha um sentido superior, uma concepção de sobrepor-se às significações 

para de forma racional deduzir o futuro. Essas características, de projetar o que ainda está por 

vir, de modo universal e sem considerar a totalidade do indivíduo, colocou o homem na 

posição de destaque frente aos outros animais. Dessa maneira o indivíduo, para ter um 

“domínio” sobre a linguagem, agregou valores da estrutura lógica vinda do pensamento 

mecânico das grandes sistematizações filosóficas. Este acoplamento promoveu a ideia de uma 

linguagem estruturada e organizada nos princípios exatos da geometria, “silenciando a 

historicidade, que se realiza no horizonte da própria linguagem” (HERMANN, 2003, p.64). 

Desse modo a língua humana pouco a pouco se tornou sistematizada e submetida a métodos e 

regras, tutelada pela ciência lógico-formal.  

Um ‘novo encaixe’ em um reorganizar a forma como se constitui o saber, em 

estruturas do pensar utilitarista do método quantificado. Erguem-se sucessivamente as regras 

canônicas da metodologia científica, legitimada pela ciência, como verdades absolutas·. 

Fundem-se nessas estruturas as categorias mensuradas no saber e balizadas nos moldes 

metafísico da compreensão universal e uníssona no conhecimento. E o livre pensar e sentir do 

ser humano foram compactados, circuncidados e manipulados ao longo da história do 

Ocidente. 

A partir desses propósitos a linguagem repousa sobre o fundamento científico na 

crença da unidade do conhecimento. Estes atavismos instrumentais com vistas a manejos na 

linguagem foram sorrateiramente impondo o pensamento de que o logos (razão) pressuporia 

uma consciência articuladora na língua humana. Nessa argumentação o logos fora da 

linguagem garantiria ao homem a observação e o conhecimento desta, sugerindo ao indivíduo 

o domínio e o determinismo de suas vontades por meio da fala. 

Para Gadamer, essa situação “[...] distancia a linguagem que expressa o mundo 

humano e aproxima a linguagem como coisa-signo. Sendo esta, regida por um sistema de 

símbolos artificiais” (GADAMER, 2008, p. 536). O lado humanístico do compreender 

significativo paulatinamente é substituído pela linguagem mecânica. Esta vem representada 

pela categoria da exaltada racionalidade técnica, com vistas a exercer o controle manipulativo 

sobre aquilo que se consegue conhecer. Por esse motivo a língua humana passa a direcionar, 

persuadir e discernir meios para se dizer o que se pretende dizer e logo em seguida ser 

aplicada. Nesse âmbito a comunicação pela fala torna-se compreendida como uma forma de 
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afirmar, efetivar e promover aquilo que se objetiva dominar; uma linguagem relatada e 

compreendida de modo utilitarista. 

A partir desse quadro descortina-se na contemporaneidade, como pano de fundo, a 

mentalidade utilitarista do senso prático em sala de aula. Transparece então a objetividade na 

linguagem, evidenciada em Gadamer, e com ela o excesso de fins pedagógicos e didáticos 

incorporados, de modo geral, à arte narrativa. Visualiza-se, assim, o caráter operativo-

experimental da função pedagógica, orientada pela técnica que em determinados momentos 

conduz propositadamente, mediante a fala do professor, o contar histórias performativo e 

prático, a ensinar esse ou aquele saber. 

Nesse aspecto a técnica captura do ouvinte o prazer hilário ou o desprazer  em ouvir o 

conto. Nessas sendas as narrativas orais são predeterminadas a instruir um específico 

conteúdo de matemática, de português, de história, de geografia, entre outras disciplinas. 

Como consequencia, o sonho, o devir e o encantamento das significações pessoais 

paulatinamente são deslocados do educando. Com a linguagem desconectada das 

significações do indivíduo, as palavras tornam-se vazias e manejáveis a isso ou aquilo. O 

aprendiz, de certa forma entende, o sentido lógico das palavras pronunciadas pelo professor, 

mas em sentido figurado, sem o murmúrio do rio semântico que corre entre as palavras. Desta 

forma, a narrativa do educador torna-se somente um gesto incompreensível e ausente de 

sentido para o educando e por isso necessita ser codificada e compreendida de acordo com a 

determinação do professor. Destarte as histórias contadas apresentam-se para os alunos como 

contos ausentes de significados.  

E assim, o estudante, conforme Gadamer, não vê nada além de signos expressos em 

conteúdos ocos, isolados e sem sentido para ele. Quando as palavras tornam-se objetos que 

simplesmente expressam vontades, determinações e objetivos, a língua humana torna-se 

visualizada e compreendida somente pelo seu caráter utilitarista. Características pelas quais se  

refletem a universalização da linguagem, fato que torna possível narrar uma história 

desconectada da experiência subjetiva do ouvinte. Desvela-se, então,  a linguagem como a via 

de acesso à trama funcional pedagógica nos contos orais  em classe. Por esse fio, esta prática 

narrativa assemelha-se a uma semeadura em solo árido, impedida de produzir frutos 

abundantes e fecundos, devido ao cerco em que esta arte foi recolocada pela função 

pedagógica. 
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No entanto, mais importante para Gadamer é justamente o que subjaz a tese da 

linguagem, referindo-se a esta que possui sua própria existência somente por ser uma 

representação do mundo do indivíduo. Ou seja, a forma como o homem compreende o mundo 

só existe desse modo para ele, pois “a razão histórica existe [...] por estar inserida na nossa 

história” (OLIVEIRA, 2011, p. 417). Nesse horizonte relatam-se as pré ideias e pré-conceitos 

ao outro porque eles nos marcam historicamente. Daí, conforme Oliveira, a linguagem não é 

eu, mas uma soma de visões de mundo expressas na palavra, por isso a linguagem é um nós, 

um conjunto de significações e sentidos expressos na fala. Esse fato torna possível 

compreender determinada situação, pessoa ou objeto por outro ângulo. 

Em razão deste entendimento tem-se o amparo teórico para, no âmbito do 

compreender filosófico, sugerir outro modo de compreender a contação de histórias: como 

experiência estética significativa para o estudante, encontro hermenêutico em que se 

promovem diferentes interpretações, onde a palavra deixa de expressar a unidade de um 

conceito universal. Aflora, nesta tradução, o caráter interpretativo de nossas expressivas 

experiências como compreensão. Sem a subordinação da  linguagem a transmitir uma verdade 

metódica, resplandece o sentido natural da língua humana e a palavra passa a expressar as 

percepções individuais em sua finitude (enquanto o homem possui a infinidade  de 

interpretações) e historicidade. Para Gadamer:  

 

[...] num sentido totalmente diferente, a própria linguagem apresenta algo 
de especulativo, não somente no sentido da formação prévia e instintiva das 
relações lógicas da reflexão, mas como realização de sentido, como 
acontecer do discurso, do entender, do compreender.  Essa realização é 
especulativa, na medida em que as possibilidades finitas da palavra se 
submetem ao sentido que se tem em mente como a uma orientação rumo ao 
infinito. Quem tem algo a dizer busca e encontra as palavras pelas quais 
torna-se compreensível ao outro ( GADAMER, 2008, p. 605). 
 
 

Nesta ótica o professor deixa a história acontecer naturalmente preenchida de 

significações culturais do estudante, que volta-se para si mesmo a cada história narrada.  

Transforma-se o conto em meio o mundo interpretativo do ouvinte, na sua história, sonho e 

realidade mesclam-se, possibilitando ao aprendiz refletir a sua realidade. O educando nesta 

dimensão, observa, emociona-se e pensa sobre a sua vida.   
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Assim, a experiência estética, na medida em que é comunicada, refletida e dialogada, 

transforma-se em experiência na compreensão, as palavras do narrador de histórias,  tornam-

se perspectivas, recuperando as significações simbólicas de cada interlocutor (GADAMER, 

2008). Despontam as oportunidades interpretativas da arte e os contos orais tornam-se 

compreendidos em seu sentido originário, como percepção interpretativa que revela e esconde 

a verdade daquilo que é. Apresenta-se a vivencia de cada estudante como verdade revelada 

em si mesma. A função pedagógica, nesta perspectiva, integra-se à experiência expressa em 

um solo pátrio em que as significações são consideradas no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Isto permite dizer que, em âmbito gadameriano, as histórias orais suspendem por 

instantes a razão que racionaliza em classe. Pois, neste caso, como sugere Gadamer:  

 

[...] a experiência da obra de arte não só é desvelamento do oculto, mas, ao 
mesmo tempo, está realmente dentro de cada ser humano. Está dentro como 
em um recolhimento. A obra de arte é uma declaração que não constitui 
nenhuma frase enunciativa, porém é o que mais diz. É como um mito, como 
uma lenda, precisamente porque tanto retém o que diz, como, por sua vez, 
brinda (1998, p. 211). 

 
 

Este filósofo intui que  “Educar é educar-se”, despontando um modo de  ensinar que 

provoca uma experiência de saber em quem ensina, fazendo-nos lembrar as palavras de 

Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas: “Mestre é aquele que de repente aprende”, 

apontando para o inevitável da vida que subitamente forma. Trata-se, pois, de um processo 

possível na formação quando pensada como, movimentos impulsionadores de experiências as 

quais  instigam e modificam, afinal “[...] na formação nada desaparece, tudo é preservado. 

Uma vez que, no ato de aprender, ‘tudo aquilo que o aluno assimila não é como um meio que 

perdeu sua função’” (GADAMER, 2008, p. 47). Antes, é um processo associado a um 

conjunto de conhecimentos e quando necessário expande-se, originando uma nova 

experiência.  

Fichte (1992), inspirado em Rousseau, ao relatar sobre a educação no sentido de 

formação afirma ser possível por meio desta desenraizar o homem como uma criação por ele 

mesmo, formação e transformação da natureza humana. De acordo com estes autores, a partir 

de um autoconhecimento o homem passa a ter responsabilidades pela construção de si mesmo 
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enquanto natureza humana. E a arte, na visão hermenêutica, provoca entendimentos devido às 

reflexões que esta impulsiona. Por isso, a narração de histórias torna-se fascinante por não 

saber o que vem a cada frase dita pelo professor. O educando por sua vez descobre e acessa 

informações, conhece o desconhecido e produz a começar de seus entendimento outros 

saberes - os quais podem ser dialogados, relatados, discutidos e manifestados como exercícios 

criativos, expressos e necessários para compreensões coletivas e individuais.    

Daí se origina o desafio de se compreender a diversidade das percepções 

significativas, enquanto constitutivas de conhecimento e ao mesmo tempo contextualizá-las, 

no sentido de aprofundar e avançar as reflexões levantadas pelos estudantes, bem como 

relacioná-las ao seu atual contexto de vida, que está relacionado às tendências políticas, 

econômicas e sociais. Tais interpretações transpostas para a práxis pedagógica inspira a 

despertar nos professores e estudantes a reflexão e a capacidade crítica pessoal, para que não 

se perca de vista o porquê, o quê e o como de um saber, de uma ciência e de uma 

determinação. Uma ação educativa que valorize a potência de cada estudante em ativas  

aprendizagens, pela qual o aprendiz envolve-se de alguma maneira. Processos educacionais 

pelo qual se possibilita pensar o presente e o futuro e não somente o passado, os conteúdos 

prontos e as teorias desde sempre postas.  

Em sendas da hermenêutica, visualiza-se um ensino capaz de promover além do saber 

técnico o desenvolvimento aprofundado da habilidade escrita com incentivos à leitura e a 

interpretação para ampliar as possibilidades do pensamento, estimulando a oralidade mediante 

o pensamento verbal para que o educando argumente, debata e posicione-se de forma clara, 

sobre outros pontos de vista a partir das suas compreensões. Do mesmo modo deve-se 

considerar a expansão do pensamento lógico e da sensibilidade, imersa no pensar racional 

para ampliar a visão do todo e visualizar o outro, qual seja: o mundo ou o próprio indivíduo, 

como partes constituintes e integrantes da vida humana dignos, portanto, de respeito.  

Por isso, para Gadamer, é importante despertar a consciência em si mesma, para 

desenvolver a responsabilidade não só para consigo, mas também para com o outro, seja este 

o animal racional, irracional ou o próprio planeta. Uma ação educativa  dinâmica e aplicada à 

vida em si mesma, capaz de parir sentidos no processo da compreensão, isso significa que o 

estudante estará apto a perguntar, duvidar, criticar, generalizar, escolher, associar, formular 

hipóteses, recordar, sintetizar, formar conceitos e os relacioná-los, além de considerar o outro, 
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mediante uma visão holística da existência. Uma educação responsável e prática por 

apresentar alternativas de como e onde o estudante poderá  utilizar o conhecimento adquirido 

em sua  vida.   

   Para tanto, torna-se fundamental integrar o pensar sensível no conhecimento técnico. 

Ambos não são excludentes.  É necessário compreendê-los, interligá-los e mostrá-los para o 

estudante como uma dimensão ativa e fundamental da realidade, em que a técnica oportunize 

melhores condições de vida e as significações apontem para uma vida solidária, coletiva, com 

uma compreensão ética da realidade e da organização da própria ação humana. Exibem-se, em  

sendas da hermenêutica, alternativas de conciliar a função pedagógica  ás significações da arte 

em classe. Com efeito, a presença artística passa a ser visualizada como via de revitalizar e 

reconhecer o saber como compreensão expressiva para o educando, a qual reverbera no 

autoconhecimento, na formação da (Bildung)12 e na autonomia, algumas por se tratar de uma 

interpretação, das prováveis repercussões dos contos orais como experiência perceptiva na 

educação. Estes são os temas discutidos no capítulo a seguir.   

 

 

 

 

                                                 

12 De acordo com Mazzari (2006, p. 11) o termo Bildung é considerado de difícil tradução, 
assim como os termos paidéia e humanitas. Sendo assim, o conceito de formação é uma 
palavra intraduzível, mas a “coisa” não é. Desse modo, acumulação, sistematização e 
transmissão de identidade cultural atuam sem dúvida como constantes antropológicas 
fundamentais para cada delimitação de uma comunidade cultural em relação a elementos 
estrangeiros e atuam também como canal [médium] de autodefinição coletiva. Sendo assim, 
a palavra grega paidéia e a latina humanitas diferenciavam a própria comunidade social dos 
bárbaros mediante o uso da língua, o emprego da escrita e a história comum; na mesma 
medida equivale para a Bildung um conceito de formação amplo no sentido de “elevar”, “de 
trazer consigo”, de um “dever para consigo mesmo” - aquilo que difere o indivíduo dos 
demais, mas que ao mesmo tempo o identifica. 
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3. O CONTAR HISTÓRIA NO CAMINHO DA HERMENÊUTICA 
FILOSÓFICA 

 

“A suprema tarefa da formação é apoderar-se de seu si - mesmo 
transcendental – ser ao mesmo tempo o eu de seu eu” (Novalis).  

 

 

3.1 A NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA 
COMPREENSÃO 

 

Este capítulo busca descortinar reflexões sobre - o estranhamento e o relativo fascínio 

do estudante na presença da contação de histórias, como experiências na compreensão. Numa 

visão privilegiada pela hermenêutica filosófica, a qual revitaliza as percepções significativas 

como vivências que dão sentido ao conhecimento.  

E assim, ao nascer, o homem insere-se num conto que o antecede e que irá tecer 

posteriormente ao costurar a sua própria vida. No intento de conhecer e se autocompreender, 

o ser humano lança-se a estudar as civilizações anteriores. Com o objetivo de identificar os 

fatores que ocasionaram no evento histórico, o motivo de hoje assim estar e ao retornar desta 

reflexão à qual este humano chegou, os sentidos são tocados alargando, por conseguinte o seu 

horizonte de entendimento. Dentro dessa compreensão pode-se dizer que o homem está dentro 

de um conto, no tempo histórico humano. E, ao observar o contexto torna-se possível uma 

autocompreensão, mediada pela interpretação.  

Situados nessas trilhas encontramos a hermenêutica,  compreensão que conduz o saber 

pelas “condições humanas do discurso e da linguagem, forma de entendimento com raízes nas 

relações pré-científicas e pré-reflexivas” (HERMANN, 2002, p.83). Esta abertura ao diálogo, 

ao outro e às relações com as coisas a serem estudadas, direcionadas à educação permite 

encontrar possíveis sentidos para a ação educativa, tornando o processo da aprendizagem 

esclarecido pelo próprio aprendiz com suas próprias bases de justificações. Com isso, tem-se a 

aventura em vivenciar o entendimento, em um mundo que somente cada estudante consegue 
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visualizar e perceber, trata-se da vida singular de cada humano - questões que por analogia 

percorrem a experiência no sentido de ampliar saberes e vivências. 

Nessa medida a hermenêutica reconhece o processo educativo como experiência do 

próprio educando. Se para Gadamer, toda a experiência deve ser compreendida na totalidade, 

logo o contar histórias, deve ser compreendido como experiência que ecoa espontaneamente 

em alguma compreensão. Quando nisso se acredita, o educando deixa de ser passivo, para 

tornar-se capaz de constantemente reconstruir com o que se conta, novos saberes com o que 

está sendo contado. (SISTO, 2005) E, as imagens, sensações, percepções, entendimento ou 

deduções, feitas pelo estudante, passam a contribuir na formação de novas compreensões. 

Afinal, a contação de histórias, enquanto arte configura o universo simbólico de cada ouvinte 

e herda a ambiguidade da arte, atividade ao mesmo tempo racional, que supõe reflexão e, 

irracional - na medida em que permanece distante das tarefas cotidianas que ocupam a maior 

parte da nossa existência. Por isso torna-se uma mescla de pensamento abstrato diluído em 

pensar racional.     

No entanto é preciso ter consciência que a reflexão ocasionada pela arte, é um 

acontecimento singular e pessoal, sem regras a quem vivencia (DELEUZE, 1998). O que a 

obra de arte representa conforme Gadamer: [...] é o mais claro imperativo de que a 

consciência científica reconhece seus limites” ( 2008, p. 18). Não sendo a arte um mero objeto 

de apreciação e sim algo que amplia nosso horizonte interpretativo. O pensador revitaliza 

nosso átimo de entendimento, despertado mediante a obra, como compreensão em forma de 

verdade revelada para o observador. A verdade está naquilo que a experiência estética 

interpela como significado para o indivíduo, percepção estética que nos ensina por meio da 

própria experiência a universalizar, a partir da percepção  algo concreto. Assim as imagens  

sensoriais e oníricas, elaboradas pelo educando, ao viver as vicissitudes de um personagem 

das narrativas orais, os alcança devido a algo efetivamente universal, no sentido de que a arte 

tem algo a lhe dizer.  

Uma forma de ligação entre a história narrada e o ouvinte, conexão necessária entre 

vivência e linguagem. Já que, de acordo com Gadamer ( 2008) as palavras, todo o amplo 

espectro da linguagem, distanciadas das experiências humanas, são vazias de sentido para o 

individuo. Afinal o que significa a palavra ódio fora da experiência de ódio? A significação, 

ela mesma, permanece invisível em toda a compreensão e carece de ser desvelada. A arte 
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possibilita uma forma de nos compreendermos, na medida em que nos confronta conosco 

mesmos e revela algo acobertado em cada observador. Por isso apresentamos a contação de 

histórias como experiência estética na compreensão, no sentido de sugerir as significações 

individuais vindas da arte como possíveis experiências não idealizadas e refletidas em 

compreensão na sala de aula.  

Em instâncias gadamerianas, conforme nossa interpretação, ouvir histórias interpela, 

transforma e propicia ao estudante o entendimento da sua própria compreensão, movendo sua 

autoestima como ser pleno de algum saber —  o que equivale a dizer que na experiência “[...] 

algo se torna uma outra coisa, de uma só vez e como um todo, de maneira que essa outra  

coisa em que se transformou passa a constituir o seu verdadeiro ser, em face do qual o seu ser 

anterior é nulo” (GADAMER, 2005, p. 166). Isso porque a obra de arte é a “[...] experiência 

da própria historicidade” (GADAMER, idem, p. 467), um encontro consigo mesmo, 

ultrapassando a relação fracionada entre sujeito e objeto – “nos permitindo um  estranhamento 

a respeito de algo que nos afeta” ( HERMANN, 2010, p. 53).  Esse diferente nos chama a 

acolhê-lo a tomá-lo para nós e nos interpela a perguntar e responder o que sentimos, vivemos 

ou estamos experimentando mediante a presença da obra. O sentido dado para as nossas 

percepções são compreendidos por nós, na medida em que vamos entendendo  por meio das 

nossas perguntas e respostas a própria experiência. Uma forma de “caráter dialogal porque 

reconhece que algo vem à luz como resultado do enfrentamento do sujeito com a obra de arte” 

( HERMANN, idem, p. 53).     

A experiência estética na visão gadameriana, nos permite vivenciar a própria 

percepção em si, dentro da nossa historicidade e nos possibilita também responder e 

compreender esta vivência na realidade, unindo pensamento abstrato à compreensão da 

realidade concreta. Por esse motivo, para Gadamer: “o homem deve aprender a saber discernir 

seu limite de ser humano” ( GADAMER, 2008, p. 466)  conhecer o que é real, estar aberto a 

novos saberes e principalmente compreender que o tempo não retorna, porém é possível 

refletir sobre o que ocorreu e repensar as decisões futuras. Isso significa que não apenas nos 

tornamos inteligentes, ou que aprendemos com a ilusão a desilusão ou com a experiência da 

arte transformada em compreensão  e,  sim aprendemos a reconhecer que é possível aprender 

com o que não pode ser revogado. Este é um enfrentamento dos limites diversos para a 
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manutenção da vida e da inserção social, abrindo à aceitação da falha humana, que por isso 

deve permanentemente aprender com erros, além de aprender com o outro. 

 Tal acepção direcionada à via educacional, sugere o movimento em que o aluno 

afasta-se de si, para apropriar-se do sentido dado por ele ao conteúdo a ser ensinado.  Isso 

transposto para a interpretação dos contos orais,  evidencia a ideia de o estudante  voltar-se a 

si mediante  o enredo da história e  a partir do sentido dado por ele ao conto, refletir sobre  a 

sua existência – fato este,  que ressoa em novos entendimentos. Nesta perspectiva o professor 

deve provocar o diálogo entre os estudantes para que eles relatem o modo como estão 

compreendendo a história ou o próprio tema que está sendo ensinado. Uma prática educativa 

em que o estudante é ouvido e considerado como detentor de algum conhecimento e por isso 

capaz de articular, integrar e até mesmo criar conceitos novos, em um ensino pelo qual se 

propõe, vivenciar novas experiências de aprendizagem. Daí a afirmação de Gadamer sobre a 

formação: “Algo mais elevado e mais íntimo o modo de perceber que vem do conhecimento, 

do sentimento, do conjunto e do empenho do homem e que se expande harmoniosamente na 

sensibilidade e no caráter” (2004, p. 46). Visto que a ação educativa, enquanto reflexão 

hermenêutica, reverbera na compreensão de algo, como uma autocrítica em um 

autoconhecimento.  

Desse modo o processo educativo é interpretado como algo não objetivado e 

constantemente sujeito à pluralidade de entendimentos, vindas das experiências dos atores 

envolvidos no processo, com seus inevitáveis preconceitos e compreensões. Por esse fio as 

interpretações estão constantemente expostas a outras compreensões em função de possíveis  

mudanças de contexto (HERMANN, 2002). Este campo compreensivo estabelece pontes e 

possibilidades de o indivíduo refletir seu presente, projetar expectativas, planos e planejar 

suas decisões futuras. Isso sugere processos educacionais direcionados  à vida do educando, 

em todas as suas dimensões e não apenas voltado para o mercado de trabalho, com vistas ao 

saber técnico. Onde o conhecimento é identificado como a aquisição de um saber pronto e 

assimilado de maneira automática, nessa visão o ato educacional é reduzido  à mera aquisição 

de um saber pronto e inquestionável.  

Nos liames do compreender filosófico é possível idealizar um processo de ensino-

aprendizagem amplo pelo qual perpassa a arte, a filosofia, a ética, a técnica e a teoria. Uma 

ação educacional aberta à experiência no ato de aprender e ensinar, pela qual se desperta a 
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sensibilidade para debater temas como: a  morte, a violência, a discriminação social e racial e 

as possíveis alternativas para minimizar tais questões e tudo isso de forma integrada e 

articulada à vida cotidiana do estudante. Sem uma linha divisória que demarca fronteiras entre 

o “eles” e o “nós”, como se não fôssemos responsáveis ou alcançados por tais feitos. Ao 

contrário, dialogar sobre o fato de que essas linhas não existem, e que tais atos, mesmo 

distantes, podem refletir em nós mesmos. 

Reconhecer o que é real e o que é imaginário, bem como as barreiras  humanas (pois 

um super-homem voa no faz-de-conta de uma história e, até o momento, não na realidade), 

explica a genialidade presente no “Era uma vez”, o qual, por metáforas, faz compreender 

limites e possibilidades. Em Nunes (1999) encontram-se exemplos das grandes metáforas, que 

possuem valor didático e imortal pelo seu valor poético nas expressivas experiências no saber. 

São exemplos: “o rio de Heráclito, a esfera de Parmênides, a linha de Pitágoras, a caverna de 

Platão, a pomba de Kant, etc” (NUNES, 1999, p. 15). Para este autor “aprendemos pelos 

poetas a conhecer becos sem saída do pensamento, a sair pelo telhado desses nossos becos 

sem saída. Isto é, sair com a relativa claridade, vendo a nossa natural razão” (idem, ibidem). 

Neste movimento pendular, ora pensamento lógico, ora pensamento que aprecia 

abrindo-se para novas experiências, trilhamos por veredas que  mostram um pouco mais sobre 

nós e até sobre o outro, quando perguntamos a este outro o que foi que ele aprendeu com a 

sua vivência. Todavia, a dimensão universal da hermenêutica, de acordo com Hermann: 

 

 [...] está relacionada a palavra interior, pela qual nosso dizer significa 
sempre mais que aquilo que expressa. Nós não temos autodomínio sobre a 
linguagem: vivemos a partir do diálogo e dentro dele. Nenhuma palavra dá 
conta do que somos e isso se relaciona com a nossa finitude”   (2002, p. 75).  

 

Dessa maneira torna-se inevitável o diálogo, para discutir com  os outros sobre  aquilo 

que estamos compreendendo e assim reconstruir e novamente interpretar, nosso movediço  

processo de compreensão. O compreender filosófico, não adota atitudes de superioridade 

diante do saber, mas sente a necessidade de submeter a exame seu suposto entendimento, 

colocando em xeque seus próprios pré-entendimentos. Isso confere ao professor que narra 

histórias, oportunidades ricas e inesgotáveis a cada conto, como compartilhar conhecimentos - 
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visto que após o desenrolar de uma narrativa é possível dialogar, compreender, formular 

hipóteses, associar e comparar situações fictícias ou reais. Para Hermann abrir o sentido da 

educação pela metáfora é “ ampliar as possibilidades compreensivas e deixar o espaço para a 

pluralidade  de entendimentos” (HERMANN, 2002, p. 82). Isso repercute, também, em  

reconhecer a existência de significações,  na compreensão, mediante o ato de contar  histórias 

em sala de aula.  

Este cenário, segundo Gadamer, lembra a amplitude educativa da experiência, que 

revela as expectativas e traz a dor do crescimento: “[...] o que o homem aprende pela dor é a 

percepção de seus limites, por isso, a experiência humana é a experiência da finitude” 

(HERMANN, 2009, p. 155) relacionada à existência do homem. Desse modo, uma percepção 

significativa, no sentido gadameriano, não tem fim, nem dá acesso a uma forma suprema de 

saber, mas está presente por inteiro e no sentido mais autêntico nas vivências de cada ser 

humano. Nessa medida ouvir  histórias  interpela o educando,  mediante o sentido dado por 

ele a cada conto, tais significações estabelecem pontos de contato com entendimento 

anteriores do  estudante - os quais os conectam a outras questões  tecendo novas experiências 

no compreender.  

Com base neste entendimento, torna-se possível visualizar  não só a contação de 

histórias, mas a arte de modo geral, como parte constituinte de experiências compreensivas no 

processo de ensino e aprendizagem: evento pluralizado e reflexivo na aquisição de valores, 

conceitos e perspectivas na vida do estudante. Pois, segundo Gadamer, para haver reflexão, o 

aluno deve antes perguntar: que importância tem isso para a vida? Desse modo o mestre 

torna-se um orientador na arte de ensinar. Para Larossa esta é  “  [...]  uma bela imagem para o 

professor: alguém que conduz alguém até si mesmo” (2000, p. 51).  

Para concluir: a compreensão em vias da hermenêutica, é composta em tessituras  

voltadas para o desenvolvimento pessoal do estudante, com vínculos do “eu”  e do mundo 

externo, por esse motivo reconhece a grandeza das produções culturais, que  possibilitam dar 

sentido àquilo que vem de fora do indivíduo como conhecimento. Entendemos, enfim, que o 

encanto e o estranhamento de uma história narrar, se traduz, entre outros fatores, em 

compreensão tecida em formação, autonomia e autoentendimento. Estes são os itens  

debatidos no próximo texto.         
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3.2 UM OLHAR SOBRE AS NARRATIVAS ORAIS: EXPERIÊNCIA TECIDA EM 
COMPREENSÃO, FORMAÇÃO, AUTOCONHECIMENTO E AUTONOMIA  

 

O título do presente capítulo representa uma das possíveis frestas que se deixam 

visualizar entre a combinação hermenêutica filosófica e os contos orais como experiência 

estética – cuja compreensão sugere interpretações significativas  para o educando. Daí parte o 

autoconhecimento, por descobrir a forma como entendemos determinado contexto, objeto ou 

pessoa. De igual modo resplandece a autonomia, pois, um autoconhecimento ressoa em 

escolhas  conscientes, mesmo que nem sempre as mais corretas - tais questões derivam-se da 

formação que repousa no fundamento gadameriano como:  uma forma de potência criativa 

que revigora o prazer de ver,  uma questão sob diferentes perspectivas antes de emitir um 

entendimento. Tais significações, de acordo com a leitura que fazemos em Gadamer, 

apresentam-se nos contos orais e reverberam para o estudante em forma de compreensão, uma 

tessitura composta em  formação, autoconhecimento e autonomia.   

Conforme Gadamer (2008), por meio da  expressão artística, presenciamos um outro 

lado da experiência de veracidade, a percepção significativa que devemos acolher e partilhar 

com o outro, transformando-a em ponto de partida para compreensões sobre o sentido da 

sabedoria vivenciada. Daí a valorização entre outros  das metáforas, poemas, obras de arte e 

histórias narradas, como parte integrante do processo ensino-aprendizagem. Nessa medida 

abrir o sentido da educação pela simbologia das metáforas amplia entendimentos, em uma 

visão pluralizada e interpretativa. E o mundo se torna legível pela acepção que damos às 

significações, desse modo,  não há “ uma essência a penetrar e portanto não há um método 

decisivo para chegar à verdade” (HERMANN, 2002, p. 87). O entendimento hermenêutico 

nos possibilita acessar o mundo pelo fato de que estamos desde já implicados no processo de 

conhecimento e este de algum modo nos mostra alguma direção. De acordo com Hermann:  

 

Para nos orientar nessa direção temos que reconstruir e interpretar o processo 
de uma forma convincente. O sentido que a hermenêutica busca é validado 
pelo diálogo com outras possíveis interpretações, amplia e enriquece a nossa 
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própria experiência de mundo. Não somos conduzidos na interpretação pela 
pura subjetividade, mas sim pela linguagem, que é médium de nossa 
historicidade. Somente no encontro com outras pessoas que pensam de outra 
forma podemos superar nossos próprios horizontes interpretativos                  
(HERMANN, 2002, p. 74). 

 

  Reluz por essas trilhas o autoconhecimento e autonomia, pois, o vivenciar, expressar 

e pensar sobre o significado que damos a algo, revela em um átimo de percepção sensorial,  o 

sentido de algo como algo para nós. Nesta tradução ressalta-se as interpretações explícitas 

despertadas pela nossa necessidade implícita em conhecer alguma coisa. O surgimento de 

novas interpretações gera novas necessidades e estimula futuras interpretações.  

O modelo de compreensão evidenciado por Gadamer, reconhece tanto a construção 

como a  desconstrução como momentos necessários do processo interpretativo. Assim o 

ensejo de uma acepção interessante segundo Hermann:  

 

depende não do sujeito ou do objeto, mas da própria interpretação. 
Interpretações que são mais autoconscientes não apenas trazem à luz 
características não-observadas do objeto da interpretação, mas também as 
condições e os procedimentos da interpretação (HERMANN, 2002, p. 81).  

    

Tal entendimento por sua vez, engendra-se no indivíduo o qual munido desta 

sabedoria  torna-se consciente de si, conduzindo esta experiência compreensiva  às suas 

escolhas futuras. Indubitavelmente autocompreensão para Gadamer,  não se refere aqui a algo 

interno, privado. Antes, oportuniza a interpretação que refletirá o indivíduo que interpreta e 

por outro lado, “o intérprete depende de sua interpretação do mundo, incluindo suas crenças e 

ações” (HERMANN, 2002, p. 82). Este fato confere à cada pessoa a possibilidade de se 

constituir, de criar seu próprio eu, numa ação moral orientada pelos preceitos que o formaram 

ao longo da vida -  os quais por sua vez regem a ordem da vida social, “[...] um saber que 

ultrapassa seus interesses e se concretiza na situação específica em que atua” (HERMANN, 

2010, p. 82). Não se trata de encontrar padrões morais ou princípios absolutos, mas de 

encontrar neles orientações que sirvam como pontos de referência à reflexão de uma aplicação 

prudente e adequada a cada nova  situação. 
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Esta versão voltada às narrativas orais em classe ultrapassa a visão geral, contrária ao  

sentido desta arte, como um ato consolador narrada de modo geral para passar o tempo, 

esperar o sinal bater, aguardar o professor de Educação Física chegar ou obter o silêncio na 

sala de aula. Para ser  visualizada como um momento sublime de entrega à magia do poema, 

uma inspiração a quem a ela se rende; pois, de acordo com Ortiz: “Uma história não é uma 

arma, nem uma fraude, nem uma chantagem, nem uma liçãozinha de moral, nem um castigo, 

nem tampouco um sermão. Um conto é afeto e verdade” (2004, p. 107). Nesta linha, o mundo 

interior do estudante e o mundo social exterior se entrelaçam, representando a existência 

humana por inteiro. Nessa argumentação um conto deixa de ser só mais um “continho”, 

tornando-se inacreditavelmente aquilo que é imaginado por cada ouvinte: uma sonoridade 

composta por palavras significativas e carregadas de élan, as quais principiam eventos de 

criação, provocação, discussão, formulação de hipóteses e “[...] possibilidades infindas e 

indefinidas de nos transformarmos e de sermos diferentes do que somos” (FISCHER, 2009, p. 

94). E tudo isso apresenta-se deflagrado em uma tímida história narrada pelo professor. 

Isso subentendido  revela-se a formação, no sentido do projeto filosófico educacional 

platônico, que de acordo com Paviani (2009, p.109):  

  

Compreende a educação como o caminho para a efetivação do espírito da 
paidéia grega como modo de viver segundo o saber, uma formação ético-
política totalizante, cuidado de si, e como formação integral. 

 

Nessa medida a formação rompe com os limites da mera aquisição de aptidões e 

habilidades, transformando-se no empenho abrangente e articulado da totalidade e do 

autêntico sentido da vida. Desse modo o sentido da educação não emerge conforme Hermann 

(2002, p. 87): “ de uma abstração, de uma subjetividade pura, nem encontra sua produtividade 

quando se entrega à rede de técnicas e procedimentos metodológicos, mas da entrega à 

própria experiência educativa”. Dito isso, evidencia-se as percepções significativas 

relacionadas à formação integral do homem: um aspecto que compreende a experiência 

humana de modo indissolúvel do ato de educar — e nisto está o mérito da formação, despertar 

o saber não somente pelo lado técnico, nem pelo encanto da arte, mas pelo ato de formar-se de 

modo intelectual, humano e integral. A formação nesse horizonte desponta para o 
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autoconhecimento e a autonomia e a subjetividade permeia o saber racional em um 

conhecimento incomensurável.  

Por isso a formação torna-se um tema precioso para todos aqueles que se envolvem 

com a Educação. Para Bombassaro e Hermann (2009, p. 34) isso é provável “pela força do 

legado espiritual da cultura, efetivada em diferentes experiências históricas que trouxeram um 

traço inovador para a compreensão humana”. Um processo, portanto, inacabado e que pode 

ser frustrante ou gratificante, porque possibilita ao homem refletir sobre a sua estada em 

determinado contexto histórico. Dentro destas considerações destacam-se as formações 

consideradas clássicas: a Paidéia grega, a humanitas renascentista e a Bildung do idealismo 

alemão: “Contribuições que interpretaram o processo formativo como o estabelecimento do 

vínculo ético-político entre os homens a comunidade a criação de si mesmo e a interioridade.” 

(BOMBASSARO E HERMANN, idem, ibidem). 

No entanto esta esfera educacional formativa, embora não abandonada totalmente, 

deixou de ser abordada com o passar do tempo, em detrimento de uma educação que se 

esvazia ao ser exposta a diferentes manejos, nos mais variados moldes transformadores da 

sociedade. Isso se deu de tal forma que a educação ganhou contornos de produto, estando à 

deriva das exigências do mercado, que somente solicitam o domínio de competências 

(PAVIANI, 2009). Tal horizonte evidencia o risco do empobrecimento do ato educativo, o 

qual prioriza estudantes aptos à realização de um saber técnico, porém destituídos de 

argumento e entendimento. Esta incipiência leva-nos a escolhas aleatórias sem uma 

compreensão do que ou como estão decidindo ou optando pelo futuro destas e próximas 

gerações. Abre-se, com isso, espaços, como sugere Paviani (2009), para uma perigosa 

banalização da vida. 

Pode-se acrescentar, por meio deste entendimento, a angústia humana de vivermos 

numa sociedade técnico-científica, que prioriza o avanço da racionalidade instrumental e 

consolida de forma sistemática o predomínio exato e consumista nas questões da vida. De 

acordo com Flikinger (2010, p. 62), “estas questões contribuem em larga escala na 

concorrência, violência, fracasso pessoal e a perda do diálogo pelos meios tecnológicos”. E de 

acordo com Gadamer (op. cit.), esta ideologia condiciona o homem ao isolamento e à falta de 

contato com o outro, já que estes processos sistemáticos envolvem e ocupam a família e toda 

a experiência educativa livre, sem tempo para dialogar, compartilhar e celebrar. 
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Está desaparecendo a arte do diálogo? Não observamos na vida social de 
nosso tempo uma crescente monologização da conduta humana? É um 
fenômeno geral de nossa civilização que se relaciona com o seu modo de 
pensar técnico-cientifico? Ou são certas experiências de auto-alienação e 
solidão do mundo moderno as que calam os homens? Ou é um decidido 
rechaço a toda vontade de consenso e à rebelião contra o falso consenso, 
reinante na vida pública, a que outros chamam incapacidade para o diálogo? 
(GADAMER, 2008, p. 92). 

 

Com isto, e partindo da evidência de que em meio a todas as instabilidades o ser 

humano necessita de pontos de referência, fica claro que continua sendo indispensável à 

construção de parâmetros capazes de atender à fluidez da realidade e à permanência 

indispensável da vida individual e coletiva (FLIKINGER, 2010). Desta maneira, parece claro 

que a educação, em todos os tempos, remete a uma dimensão incontornável da organização e 

preservação da vida em sociedade. Para Bombassaro (2009), a experiência formativa 

caracteriza essa dinâmica devido ao processo de formação, e como sua concepção é 

compreendida pelos seres humanos no âmbito da pedagogia, torna-se possível compreender a 

nós mesmos, pois a educação realiza-se como um processo de compreensão amplo que parte 

do compreender-se. 

Nesse âmbito transparece a hermenêutica, uma abertura em um modo de compreensão 

do indivíduo e de seu contexto, indicando “que o que está em questão no compreender, não é 

o que se faz, o que se devería fazer, mas o que acontece conosco além do nosso querer e 

fazer” (GADAMER, 2004, p. 14). Nesse sentido a hermenêutica reconhece a compreensão 

como uma dimensão ampla, pluralizada e pensada por quem vivencia o processo do 

entendimento. E por isso considera o saber, como um processo de compreensão, pelo qual o 

estudante relaciona-se com o objeto de estudo, as pessoas e o mundo.  

Esta é uma visão compreensiva que nos remete a olhar para o contexto histórico 

considerando, a prática, o gesto, o modo de ser, estar e a forma de compreender o mundo: 

“Uma espécie de visão de totalidade que visa compreender o desnovelar da relação do 

observador e observado, a partir de determinadas circunstâncias ou a partir de determinado 

texto” (STEIN, 1996, p. 95). Daí efetiva-se uma abertura hermenêutica, iluminando os cantos 

esquecidos por esquemas de dominação do saber científico. 
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Não obstante, tais esquemas compreensivos, na visão de Descartes, perturbavam a 

verdade por não serem submetidos a métodos analíticos, justificando por esse modo de pensar 

a transformação da experiência da arte em técnica apta a desenvolver determinada habilidade 

(como visto no Capítulo I). No entanto, depois do longo predomínio da concepção cartesiana, 

mostra-se a face oposta a este método. E sob a ótica da totalidade, no panorama 

contemporâneo, a experiência o diálogo, o consenso e as questões relativas ao ser humano, 

como a poesia a metáfora e a sensibilidade, erguem-se trajadas em compreensão pela 

hermenêutica. Uma luz refratária  ao saber científico, cujo conhecimento é endossado por 

bases e requisitos consistentes da lógica e da correspondência dos fatos. Para Stein (1999, p. 

107), estamos em “[...] um novo modelo que se move onde nós nos movemos, juntamente 

com os textos que vamos ler ou enfrentar, no contexto”. Isso requer outra maneira de 

compreender a realidade, “saindo da rigidez analítica e nos enfiando na dinâmica que o texto 

ou o momento apresenta” (STEIN, idem, ibidem). Ainda, para o autor, na produção de uma 

dinâmica de leitura diferente da sistematizada que analisa os aspectos gerais de um ponto, será 

possível: 

 

[...] romper com o modelo analítico para incorporar ao nosso discurso, a 
solidariedade entre as linhas do texto ou da história, fazendo a leitura do 
não-escrito do não dito, talvez até perseguindo o não-pensado e sobretudo 
nos concentrando na não universalidade, e sistematicidade de um texto, mas 
celebrando a sua singularidade. (STEIN, 1999, p. 108) 

 

 Isso quer dizer que, mediante a perspectiva do compreender gadameriano, o homem 

abre-se ao outro por meio da linguagem para discutir, dialogar e conhecer o que dentro da sua 

experiência e forma de compreender o mundo lhe provoca novas experiências e vivências. E 

nessa dinâmica por consequência ele também se modifica, pois nesse caso “[...] tudo aquilo 

que precisa ser compreendido traz sempre consigo um horizonte que se encontra em algum 

momento com o horizonte daquele que realiza o ato da compreensão” (STEIN, idem, p. 63), 

na medida mesma em que os dois horizontes experimentam uma integração mútua. 

Observam-se o outro, os valores, os sentimentos e as emoções humanas como processos na 

experiência da compreensão. 
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Passa-se então a valorizar, de acordo com Stein (op. cit.), a experiência como parte 

integrante na formação da compreensão, nos levando a pensar e atribuir a importância de 

nosso relacionamento com as manifestações artísticas, representadas e expressas na arte. Para 

Ricoeur (2006, p. 23), “a arte é uma imitação da realidade humana. Não se trata, porém de 

uma cópia ou representação direta da realidade e sim uma representação através de uma 

composição lingüística”. Por isso que Gadamer, no livro Verdade e Método I, ao referir-se à 

obra de arte, afirma haver uma linguagem própria à arte e essa linguagem  interpela-nos. Toca 

as nossas significações e revela alguma sabedoria. Emerge diante disso o diálogo como 

condição própria da hermenêutica, dando lugar a experiência do conhecer, “ que acontece no 

diálogo, o que implica o deslocamento da possibilidade do sujeito para dar relevância à 

conversação” (HERMANN, 2002, p. 90). E o aprender realiza-se mediante o diálogo, de 

modo a tornar  mais nítido os vínculos entre aprender, compreender e dialogar.   

Descortina-se assim uma apreciação mais detida dos recônditos da realidade humana, 

observando detalhes e relações que fogem do óbvio e do método dedutivo, conferindo ao 

pensar um grau de sofisticação; revelam-se, sob esta ótica, as possibilidades de um amplo 

entendimento interpretativo. E amplia o sentido da educação para além da superioridade da 

normativa técnico-científica, originada pela racionalidade instrumental do tempo Moderno. 

Isso significa que o  processo educativo na via do compreender filosófico, segundo Hermann ( 

2002, p. 84): “ [...]  é uma experiência do próprio aluno, que se realiza pela linguagem”.  A 

partir deste  entendimento a experiência estética, torna-se um caminho a compreensão e as 

verdades são representações para cada observador. Nessa medida a totalidade de sentido para 

o espectador revela mediante a sua interpretação alguma erudição.  

Sobre a compreensão, perante a obra de arte, Hermann cita Oscar Wilde (1854-1900): 

“é somente por meio da obra que podemos conseguir alcançar a perfeição. A arte nos preserva 

dos perigos sórdidos da vida real [...]. Todas as artes são imortais [...]. E a finalidade desta  

consiste simplesmente em criar estados de alma” (HERMANN, 2010, p. 59). Os estados de 

alma alimentam e desvelam situações, experiências e vivências situadas no universo da 

interpretação. Na educação tal ideia implica em estender a compreensão do educando, 

ampliando as possibilidades de conhecer a si, de estar e ser no mundo. Afastando-se do saber 

determinado por conceder lugar ao desconhecido.  Desse modo o educando passa a conhecer 

o mundo  a partir de si mesmo e das relações de convivência estabelecidas com o meio e com 
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as demais  pessoas. Com isso a criatividade mostra-se como um exercício compreensivo do 

aprendiz e mobiliza a própria experiência humana como saber. Assim o educando segue 

estabelecendo entendimentos por si próprio em um permitir-se a liberar instintos, habilidades 

e talentos. Pois, os conteúdos, na visão hermenêutica, não devem ser ensinados ao aprendiz 

somente pela via instrumental,  mas, deve sim, apresentar como e onde o educando poderá 

utilizar  determinado  saber.   

Diante desta compreensão a sensibilidade desponta em movimentos que instigam o 

cognitivo mediante as reflexões, distinções, escolhas e a aplicação destas na vida do 

indivíduo. Encontra-se amparo intelectual para este pensamento em estudos aprofundados por 

Eric Fromm (1900-1980) o qual relata em Galli que: “Nossa tarefa principal é dar nascimento 

a nós mesmos a cada experiência que nos sensibiliza” (GALI, 2006, p. 60). Mostra-se com 

base no desenvolvimento moral e cognitivo, o modo como interpretamos emoções e afetos, os 

quais nos direcionam ao autoconhecimento. Em razão disso destaca-se pensadores 

contemporâneos que defendem a importância da sensibilidade para o cognitivo humano, são 

eles: Herbert Marcuse (1898-1979) e os antropólogos primatas  Frans de Waal, (1948) e 

Michael Tomasello. E Benetido Nunes no livro hermenêutica e poesia ( 1999, p. 19) cita: “ 

Heidegger, (1889-1976), Jean Paul Sartre (1905-1980), Merleare – Ponty (1908-1961), 

Cezánne (1839-1906) e Hölderlin (1843-1770)”  os quais enfatizam o pensar sensível aguçado 

pela experiência da obra.   

Porém, neste caminho estético, com contornos diferenciados por formulações clássicas 

de Kant, Hegel e Adorno, segundo Hermann entram em evidência: 

   

No século 20, quando a estética sai de um confinamento sobre o que é arte, 
belo, sublime, para adentrar no cotidiano, situando-se no âmbito das novas 
discussões da filosofia e das ciências humanas. Em que estão presentes 
temas como percepção e sensibilidade, mito e arte, corporeidade. De modo 
geral, diante de uma desconfiança das promessas emancipatórias e das 
dificuldades com as configurações racionais das relações da vida (conforme 
proposições da filosofia da história), se estabelece uma reação de 
reabilitação do sensível e do não conceitual, trazendo a sensibilidade como 
experiência ao cognitivo (HERMANN, 2011, p. 125). 
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Seguindo este pensamento e de acordo com Hermann, a retomada dessa discussão 

iniciou no século XX na década de 80, com “Welsch (1946) que retoma o conceito de 

aisthesis da filosofia de Aristóteles, que significa percepção pelos sentidos. Uma sensibilidade 

recolocada no âmbito da experiência estética na vida contemporânea” (HERMANN, 2011, p. 

125). Assim, o acontecimento estético passa a ser interpretado do ponto de vista de um novo 

conceito de razão em um incorporar o sensível entendido como parte da existência humana. 

Por isto, a experiência não pode ser padronizada, uniformizada, desejada ou 

racionalizada, dentro de um rigor cientifico que garanta seu uso. Se assim o for, a arte deixa 

de ser acontecimento, de ser um pulso que desconcertantemente ensina. Contrariamente a 

esses propósitos racionalizados, a experiência da arte deve ser aguçada, despertada e 

provocada, um processo que ressoa nos estudantes e os estimula a descobrir por si mesmo o 

verdadeiro sentido do conhecimento e de suas dificuldades.  

Essas provocações sugerem a sensibilidade e a reflexão em um permear o caminho 

individual e social, onde o homem articula a inspiração vinda da arte e as técnicas de manejo 

oriundas da instrumentalidade; a começar por essas integrações o próprio sujeito engendra o 

conhecimento e o articula como uma autodeterminação, fato que o instiga a buscar e a 

construir diferentes maneiras de ser e estar neste momento histórico — Um modo de pensar 

significativo que pode alterar a sua realidade ou levá-lo a compreender que na vida há fatores 

históricos determinantes, vindos de  acontecimentos aleatórios e não suscetíveis a mudanças. 

Por isso, para Gadamer (2000, p. 20), “A experiência humana não se resume à mera aplicação 

de regras, ela assim como a arte são irrefutáveis”, pois levam a refletir sobre as escolhas 

presentes e futuras. 

Diante disto, em uma dimensão hermenêutica, o contar histórias pede uma postura do 

professor aberta ao novo, ao estranho, ao outro, um modo de posicionamento que rejeita 

modelos fixos e sedimentados em bases legitimadas pela lógica. De forma tal que o diálogo, a 

interação, a troca, o afetar e afetar-se são visualizados pelos docentes como gestos de minar o 

senso comum, difundindo em meio ao ato de educar uma metodologia de perguntas irônicas, 

incômodas e provocativas a estudantes que por si mesmos encontram as respostas. Revela-se 

então o encontro entre hermenêutica e histórias orais como uma possível trilha promissora.  
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Neste encontro provocativo há saber pessoal aguçado pelo “Era uma vez”, que ecoa 

em classe e traz a possibilidade de integrar a sensibilidade subjetiva a procedimentos didáticos 

vindos do senso prático. Isso sugere que no término da contação de histórias o professor 

“costure” os comentários, as reflexões e as problemáticas levantadas pelos estudantes sobre os 

conteúdos da aula, os quais, conforme o planejamento do mestre, são interligados a fatores 

políticos, econômicos e sociais, globalizados e/ou regionalizados. Há também, segundo o 

planejamento do educador, o ato de espontaneamente contar uma história com fantoches, 

músicas, sombras, desenhos,  dentre outras múltiplas possibilidades sensoriais de uma 

apreciação artística.  

Girardello (2004) vislumbra o ato narrativo como um evento com luz própria na sala 

de aula, uma clareira imaginativa durante os minutos da narração, uma centelha que vibra em 

um sentido comum afinal:  

 

Na educação a via narrativa pode ser usada para iluminar mesmo os 
recantos do currículo em que seja exigido o pensamento mais abstrato. 
Nunca vou esquecer, por exemplo, a introdução à álgebra feita por minha 
professora da segunda série, “Fechem os olhos, disse ela.” Imaginem que 
vocês estão no meio de um espaço infinito, sem começo nem fim, sem 
estrelas nem planetas ao redor. Vocês têm na mão um carretel de linha 
dourada. Agora caminhem dez passos no ar, soltando a linha, que vai 
desenhando no ar uma reta... Ela seguiu soltando a linha de sua história e eu 
aprendendo. Essa professora era uma mestra na possibilidade de estimular 
imaginação e saber. (GIRARDELLO, 2004, p. 128). 

  

Este é o cenário defendido nesta investigação: o ato de narrar histórias na totalidade 

dentro do âmbito da hermenêutica, uma arte que possibilita “explorar” todo o potencial de 

uma experiência interpretativa. Estimula-se, dessa forma, o pensar reflexivo dos estudantes, 

tornando-os ativos e aptos a elaborar, problematizar e formular hipóteses para  além do óbvio 

e aquém do conteúdo obrigatoriamente situado. 

Repercutem por esse fio, decisões provenientes de uma série de questionamentos de 

modo a tornar a existência nítida, clara e mais consciente, portanto menos determinista. Para 

Gadamer, a obra de arte permite ao homem compreender-se, por confrontá-lo consigo mesmo, 

revelando algo que não conhecía. Para Hermann: “A experiência artística nos abre uma 

dimensão de mundo juntamente com um horizonte, e amplia nosso autoentendimento, porque 
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revela o ser” (2003, p. 27). Ao compreender a arte estaremos nos compreendendo tal qual 

fazemos ao interpretarmos uma história. 

Assim, a significação estética ao ser apreciada, modifica e  amplia o entendimento a 

cada acepção, contraposição ou antagonismo. Um conhecimento de pertencimento único para 

quem o vivencia. Como consequência surge à autonomia pelo fato de o estudante 

compreender o seu contexto e a si próprio: uma abertura que oferece ao educando incentivos 

ao desenvolvimento do pensamento, centrado numa proposta de ensino cuja meta visa 

elaborar, desenvolver, associar e refletir soluções e possibilidades para problemas desde 

sempre postos. Redimensionando a visão, para problemas a serem investigados e não para um 

agir pedagógico centrado no produto final a ser ensinado, tais reflexões combinam com a 

formulação de Fávero, o qual afirma que  : 

 

Não há autonomia intelectual num paradigma educacional em que o 
educando não problematiza, não se envolve com questionamentos por si 
mesmo, não cria hipóteses e nem desenvolve alternativas de solução e, por 
conseguinte, professores e alunos não se permitem uma reflexão 
cooperativa (2007, p. 10). 

 

No entanto, para o autor, evidenciar o fato de não haver um “produto final 

predeterminado ao qual o ensino possa chega não quer dizer que o processo educativo seja 

algo sem objetivos e metas a serem atingidas. Ao contrário, esse processo exige uma clareza 

de conteúdos do que se almeja atingir” (idem, p. 23). Essa postura requer do mestre a 

compreensão da inferência de caminhos para a experiência do conhecimento. Por esse 

enfoque o professor torna-se um orientador, como sugere Gadamer (2008), na busca pelo 

conhecer, ampliando, interligando e redimensionando o processo ensino-aprendizagem. 

Revela-se, em instâncias da filosofia interpretativa do compreender filosófico, a 

relação dos contos orais com a formação, autonomia e autoconhecimento, experiências 

singulares, mescladas a expressivo entendimento, uma vez que “fantasia não é exatamente 

uma fuga da realidade. É um modo de entendê-la” (LLOYD, 2006, p. 20). São linhas que 

encontram seu alinhavo nas palavras de José Saramago, citado por Herreiras, (2011): “E 

assim, talvez, a educação inclua urgentemente outro tipo de conhecer, uma consciência 
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criativa, ética com diálogo e participação de todos. Uma sabedoria que para formar-se não 

tivesse que esperar até a velhice”. Na expectativa de seguir adiante nesta reflexão, 

vislumbramos a noção de bildung que perpassa as histórias do faz-de-conta, estas são as 

reflexões do outro texto.     

 

3.3 A BILDUNG QUE PERPASSA O JOGO DA COMPREENSÃO NAS HISTÓRIAS 
NARRADAS  

 

Este texto busca aproximar o  conceito de formação (Bildung) ao contar histórias na 

perspectiva da experiência estética. Por essa via, os ideais puramente práticos, vestidos pela 

funcionalidade nos contos orais, são preteridos. Abertas as expectativas nesse preâmbulo 

descortina-se o texto a seguir.  

Segundo o pensamento de Gadamer, nossa época talvez tenha sido determinada muito 

mais pela racionalização crescente da sociedade e pela técnica – científica, do que o próprio 

período moderno. Para este escritor “o espírito metodológico da ciência impõe-se por toda a 

parte” (GADAMER, 2008, p. 15). A prova disso, está na sucessão de eventos e mudanças 

estruturais na economia, na política e na sociedade, após o apogeu da modernidade. Uma 

civilização que propagou e consolidou uma forma de entendimento, baseada “na radical 

crítica ao pensamento dogmático de seu tempo [...] caracterizada por uma mudança conceitual 

e profunda na qual toma corpo a ideia de uma compreensão racionalizada e utilitarista do 

mundo e do homem” (BOMBASSARO, 2009, p. 194). Nessa linha de compreensão, 

percebemos o reducionismo que direciona a nossa visão ao entendimento pela ótica 

instrumental. Nesse raciocínio, transparece, no horizonte de nossas relações cotidianas atuais, 

o fato da mera apropriação das coisas. Questão que demonstra o quanto nossas relações com 

os outros e com o mundo são superficiais e atraídas pelo resultado final.  

Nesse panorama, a concepção de educação como um processo de formação vê-se 

profundamente afetada. Para Flickinger “não é mistério algum que as sociedades capitalistas, 

nas quais vivemos, estejam girando em torno do trabalho” (2009, p. 66). Sendo este, que 

providencia meios materiais de subsistência e reconhecimento frente à sociedade. Em função 
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disso, quem almeja alcançar um mínimo de independência terá que adentrar na lógica deste 

mercado e concentrar esforços no aperfeiçoamento de determinadas habilidades para acessar 

esse sistema social. Desse modo, “a análise marxista da economia capitalista que diz respeito 

à exposição do homem à lógica coisificadora do mercado continua valendo” (FLICKINGER, 

2009, p. 66). Por essas veredas, observam-se mudanças expressivas na educação e na 

sociedade, impulsionadas pelo aperfeiçoamento da lógica econômica, a qual estrutura e 

redefine, segundo Flickinger (2009), o contexto atual de acordo com o mercado de trabalho 

vigente. Este panorama evidencia indivíduos aptos ao sistemático saber-fazer, mas, vazios de 

um pensar meditativo. 

Nesse sentido  Paviani, aponta para a “necessidade de uma educação integral, sendo ao 

mesmo tempo, arte e saber, ética e técnica” (2009, p. 144). Uma formação não reduzida, “à 

teoria e nem a um comportamento teórico em oposição ao conhecimento prático. E, sim, [...] 

um conjunto de determinações essenciais do pensar humano” (GADAMER, 2008, p. 47). 

Urge, então, uma formação que eleve o homem e o sensibilize a pensar a sua existência, numa 

postura de abertura ao outro e a novas provocações, em diferentes experiências. Estas quando 

consolidadas em vivências do dia a dia mostram diferentes alternativas para o pensar 

reflexivo. E, não somente o estreito corredor do conhecimento metodológico dedutivo, o qual 

atualmente, demonstra incertezas. Pois, se as gerações anteriores possuíam, com raras 

exceções, “garantias de construir um lugar relativamente seguro como integrante do mercado 

de trabalho, as novas gerações enfrentam uma situação bem diferente” (FLICKINGER, 2009, 

p. 68). De acordo com este filósofo, no atual cenário, não é mais possível contentar-se com 

uma única formação. A rapidez aliada à competitividade do mercado exige e desvaloriza 

constantemente o conhecimento unilateral.  

Assim, ao que tudo indica não há mais como confiar em um único saber fixo, 

determinado e estático. Impõem-se novas maneiras de interpretar uma formação integral que 

vise à autonomia na formação no sentido da Bildung.  Segundo Reichenbach (2003), a livre 

conjunção do geral e do particular da compreensão humana e da compreensão mundial, define 

um campo da versão  racional, perpassando pelo entendimento pessoal e do mundo. Ou seja, 

compreender-se diante do seu contexto para então decidir por qual caminho trilhar. Dada sua 

extensão, importância e complexidade, a Bildung, caracteriza-se, segundo Bombassaro como: 

“a experiência pedagógica formativa própria do esclarecimento. Considerada em uma 
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perspectiva histórico-conceitual, este termo alemão, está originalmente vinculado a dois 

momentos distintos e constitutivos da cultura ocidental: a paidéia grega e a humanitas latina” 

(2009, p. 196). Por isso, ainda no pensamento deste filósofo, esta formação pode ser 

compreendida como parte de uma herança cultural que visa ao aperfeiçoamento como um 

todo do ser humano.  

Esse pensamento integra-se às palavras de Gadamer, que se refere à Bildung: “como 

um caminho da formação, que perfaz a essência do formar-se, não como um alheamento, mas 

como um retorno de si [...], um processo que realiza a elevação histórica do espírito universal, 

um elemento onde move aquele que se formou” (GADAMER, 2008, p. 50). Dito isso, 

conclui-se que a formação, no sentido deste conceito, busca colocar diante do aprendiz 

experiências que revelem possibilidades diversificadas e amplas, sem direcionar o 

entendimento a alguma visão meramente subordinada a alguma habilidade ou aptidão. Ao 

contrário, no processo em que se efetiva o conhecimento é que a formação do indivíduo se 

manifesta. Para Bombassaro, esse movimento, demonstra a “autoconciência e a 

autoderminação” (2009, p. 196). Desse modo, a formação humana vem entendida como 

possibilidade de realização, autossuperação e autocompreensão. Um contexto, em que os 

atores, de determinado evento histórico, passam a elaborar, sugerir, discutir e propor 

alternativas para o meio no qual estão inseridos.   

É por isso que para Reichenbach, a Bildung pode levar à liberdade no sentido de dar-se 

lei ou sobre “a orientação com respeito aos ideais universais de moralidade, beleza e verdade” 

(REICHENBACH, 2003, p. 1). Um processo de formação que mostra o sentido da educação 

associado ao modo próprio da constituição. Procede e aproxima a experiência formativa, 

unindo-a ao conhecimento. Desvela-se, assim, o motivo do esforço teórico de Gadamer, que 

consiste em apontar para uma formação não desejada, não objetificada e/ou não direcionada a 

alguma finalidade. Para este pensador: “A formação não pode ser um objeto,  não pode ser 

desejada, a não ser na temática reflexiva do educador” (GADAMER, 2008, p. 47). Em vista 

disso, a formação perpassa, acontece, expande-se e ganha propósitos significativos em cada 

indivíduo e a este compete o modo que vai aplicá-lo de forma prática na sua vida. Nesse 

sentido, cabe ao educador e às teorias educacionais promoverem e oportunizarem situações 

variadas ao desenvolvimento de significativas experiências formativas ao educando.  
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E, é justamente nisso que o conceito de formação supera o mero cultivo de aptidões 

preexistentes, um mero meio para o fim. Nesse início de milênio contemporâneo, segundo 

Paviani (2009), evidencia-se a desconexão entre aprender e  educar. Prioriza-se a forma 

compactada e isolada do contexto global e regional, cujo reflexo transparece no processo de 

síntese dos educandos. Estes por sua vez, têm dificuldade em associar, articular e ter, como 

referencial, o saber aprendido na escola, bem como saber utilizá-lo. 

E, isso vem ao encontro do que estamos anunciando nessa pesquisa, mas que talvez 

não tenha ficado suficientemente claro: a possibilidade de ver e compreender a contação de 

histórias, pelo ângulo da experiência estética. Sem uma linha divisória, entre saber e 

imaginação. Ou, ainda, sem uma concepção que promova regras rígidas, metódicas e 

artificiais que almejam mecanicamente extrair e produzir saber. Por esse corredor, transita a 

bildung, instigando o conhecimento atuante, prático, crítico, de experimentação e de 

inventividade, o qual nos convoca a olhar para as questões diárias, presente no dia-a-dia na 

expectativa de encontrar possibilidades e alternativas para os problemas evidenciados.     

 Para Gadamer, a experiência formativa possibilita ao aprendiz, integrar-se e apropriar-

se do conhecimento. Pois, “a formação é um conceito genuinamente histórico e é justamente o 

caráter histórico da ‘conservação’ o que importa para a compreensão das ciências do espírito” 

(GADAMER, 2008, p. 47). Desse modo, o conhecimento plasma-se ao horizonte do 

estudante, provoca-lhe diferentes compreensões que a outras decisões e compreensões o 

levam. Por isso, em comum acordo com Casanova, o termo compreensão centraliza o 

pensamento hermenêutico de Gadamer. Nas palavras do escritor: 

 

Não é exagero afirmar que é a partir do compreender, que o autor 
desenvolve sua concepção acerca da dinâmica da realização da 
interpretação. E, que em função dela, se vê diante da necessidade de 
repensar a essência da linguagem e que é também por meio do 
entendimento que despontam efetivamente os traços peculiares de seu 
próprio caminho na filosofia.  (CASANOVA, 2008, p. 59) 

 

 Gadamer, interpreta a compreensão como um jogo. No sentido de jogar como uma 

brincadeira em um estar envolvido, inebriado e imerso no ato. Desse modo, quem joga “[...] 

possui uma referência essencial própria para o jogo, não visando jogar para uma finalidade” 
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(GADAMER, 2008, p. 154). Apenas entrega-se à emoção do ato em si e deixa-se descobrir 

sobre o que ainda está por vir.  Revela-se, então, o caráter lúdico como suporte para entender 

a experiência estética, pois, a experiência da arte assemelha-se ao movimento do jogo, do 

estar imerso, comprometido nesse envolvimento artístico (GADAMER, 2008). 

De acordo com Gadamer, o jogador não sabe, não percebe essa seriedade. Ele apenas 

imerge nessa vivência. “[...] só cumpre a finalidade que lhe é própria quando aquele que joga 

entra no jogo” (GADAMER, 2008, p. 155).  Visto que sabe o que está fazendo ali, mas “não 

sabe o que ele sabe nisso” (GADAMER, 2008, p. 155). O jogo assemelha-se a brincar, 

dançar, ouvir uma música, olhar um quadro e até ouvir uma história. Revela-se a entrega o 

querer estar jogando ou brincando, por vontade própria sem obrigações, um momento 

pertencente ao querer de cada um e à subjetividade própria de cada pessoa. 

Evidencia-se, dentro desse entendimento, o “[...] modo de ser da própria obra de arte” 

(GADEMER, 2005, p. 154), que encontra o seu verdadeiro ser ao transformar-se em 

experiência.  A presença da arte diz algo a cada um gerando a verdadeira experiência, a “[...] 

experiência da própria historicidade” (GADAMER, 2005, p. 467) imersa pela entrega do 

observador. E, é essa experiência estética, segundo Gadamer, que ultrapassa a relação 

fragmentária entre sujeito e objeto, ocasionando uma modificação no observador. Por essa 

linha, entende-se a experiência de ouvir uma história, a qual nos faz saltar via imaginação a 

realidade. E, uma vez compenetrados desta sensibilidade reflexiva do mundo do faz-de-conta, 

seguimos contagiados pela possibilidade de criar. Para Gadamer, em conformidade com o 

pensamento de Hölderlin:  

 

A linguagem de um poema pressupõe a total dissolução de todas as palavras 
e modos de falas habituais. E, o poeta se sente tomado em toda sua vida 
interior e exterior, pelo tom puro de sua sensibilidade originária [...] Se 
vendo, diante de um mundo novo e desconhecido; e assim, a soma de todas 
as suas experiências, de seu saber, de sua intuição, de sua reflexão, arte e 
natureza, como se apresentam nele e fora dele, tudo parece como se 
estivesse presente pela primeira vez, e justamente por isso é inconcebido, 
indeterminado, dissolvido em pura matéria e vida.  (GADAMER, 2008, p. 
607)  
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Pode-se, pois, compreender a experiência narrativa como: um momento formativo que 

ao longo de outras vivências já experimentadas, auxilia o interlocutor à reflexão de novas 

possibilidades de ser e estar na  realidade. Reforça-se a ideia de que a vivência formativa 

integra-se à vida, compondo o indivíduo com um conhecimento integral e não somente 

conhecedor de um fazer prático e/ ou técnico. Pois, de acordo com Gadamer:  

 

[...] o resultado da formação não se produz na forma de uma finalidade 
técnica, mas nasce do processo interior de formulação e formação 
permanecendo assim em constante evolução e aperfeiçoamento                       
( GADAMER, 2008, p. 46) 

 

Esta por sua vez é uma vertiginosa  visão que valoriza: “[...] o despertar da consciência 

humana sobre seu querer-saber e poder-fazer, a fim de que aprenda a lidar com mais cuidado 

com as ordenações naturais e sociais de nosso mundo” (GADAMER, 2008, p. 15). Em vias 

educacionais isso sugere, que o educando torne-se seu próprio educador, o que implica em 

construir a si mesmo, em encontrar por si próprio sentido para o processo ensino – 

aprendizagem. O professor nesta dimensão, intui saberes, desafia e orienta o processo da 

compreensão e desperta o cultivo de si no estudante.  Para Larossa essas questões são: “uma 

bela imagem para alguém que aprende: não alguém que se converte num sectário, mas alguém 

que, ao ler com o coração aberto, volta-se para sim mesmo, encontra sua própria forma, sua 

maneira própria” (LARROSA, 2000, p. 51). Contudo é preciso ter claro: aquele que 

compreende não adota uma atitude de superioridade, “ mas sente necessidade de submeter a 

exame sua suposta verdade, põe em jogo seus próprios preconceitos. E isso ocorre mediante o 

diálogo em uma atitude de autocrítica” (HERMANN, 2002, p. 86). Este pensamento, 

direcionado à experiência educativa, enquanto hermenêutica, “ exige  a exposição ao risco, às 

situações abertas e inesperadas, coincidindo com a impossibilidade de assegurar a tais práticas 

educativas uma estrutura estável, que garanta o êxito da ação interventiva” (HERMANN, 

2002, p. 86). Para concluir: a aplicação prática da narração de histórias como experiência 

estética em classe é o objetivo do próximo item, no intuito de apresentar um modo de 

experienciar esta arte oral em sala de aula.   
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3.4 UMA VIVÊNCIA PARA CONTAR HISTÓRIAS COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 
EM SALA DE AULA 

 

Tomada em seu conjunto a arte de histórias contar nos remete, em nosso 

entendimento, a pluralidade de vivências marcadas por incessantes inspirações, despertadas 

na vida do estudante. Como tratado em capítulos anteriores, um dos primeiros nomes de que 

se tem registro de autores que influenciaram os contos orais no Brasil,  é Monteiro Lobato um 

dos autores exponenciais da literatura brasileira. Vale lembrar, das grandes aventuras narradas 

por dona Benta no Sítio do Pica-pau Amarelo, e a curiosa boneca de pano Emília, “a 

madrinha brasileira da imaginação criadora, sempre capaz de achar em seus badulaques 

aquele que serviria para resolver cada problema do momento” (GIRARDELLO, 2004, p. 6). 

Poucas vezes um personagem terá conseguido tornar-se, tanto como ela, o espelho e o retrato 

de uma criança curiosa. 

Cabe assinalar que o presente texto não pretende ser prescritivo, pois, não 

consideramos que a única maneira de contar histórias seja o nosso jeito de vivenciá-las. Isso 

compreendido, compartilhamos nossas experiências – aquilo que, de tanto ouvirmos, nos 

intrigou e nos fez buscar  aprofundamentos daquilo que, de tanto exercitar, errar, inventar,  

acertar e descobrir, podemos sugerir como alternativas no movediço campo dos contos orais. 

Destacamos o desenvolvimento da narrativa, de acordo com os ouvintes, na medida em que 

for surgindo a história. A ideia é interpelar o estudante mediante o conto, para que a entrega à 

história flua naturalmente. Assim em meio à surpresa e à imaginação nosso objetivo neste 

capítulo é tecer possibilidades à narração de histórias como experiência estética em sala de 

aula: um encontro lúdico de vivências expressivas para o espectador. Como estamos em 

instâncias do compreender filosófico, o universo onírico manifesta-se livremente do ponto de 

vista físico, afetivo e intelectual. Portanto, deixa aflorar, por reconhecer  a emoção, a 

sensibilidade e a afetividade, como segmento da sabedoria.    

Nessa perspectiva a sensibilidade, a timidez, o medo, a insegurança e tudo aquilo que 

a lógica define como limites para o saber são potencializados em experiências pelas quais de 

repente se aprende. Afinal, conforme Gadamer, “a experiência é posta em funcionamento pela 

própria experiência” (GADAMER, 2008, p. 465). Traduzindo essa questão de forma poética, 
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poder-se-ia dizer que quanto mais florido e colorido um jardim maior a beleza, que não está 

somente na individualidade das cores de cada flor, mas na composição do todo para o qual as 

singularidades são condições. E de acordo com Girardello “a arte narrativa faz parte do tecido 

da cultura humana” (2004, p. 12) e por esse motivo essas coisas não se dizem, sentem-se e aí 

ficam. Um estranho encantamento em que a história diz algo para o ouvinte.    

 Imersos nesse ponto de vista ocorre-nos a história de Moisés. Uma criança 

abandonada em uma cesta de vime às margens do rio Nilo. Se a princesa não tivesse a 

curiosidade em olhar o que havia na cesta, a descrição do conto seria diferente. E do mesmo 

modo ela poderia ter entregue a criança a outra pessoa. E o enredo, juntamente com a sua 

significação seria diferente. Nessa consideração transparece o valor significativo dado pelo 

indivíduo a cada  metáfora,  história e poema. Afinal,  precisamos ser tocados por nossas 

quiméricas visões para, então, ouvir o que as nossas significações dizem e assim compreender  

o sentido que damos para algo.           

  Mas como despertar  as percepções  pessoais  em meio aos contos do faz-de-conta? 

Em nossa compreensão, o professor deve envolver-se na história, brincar e sensibilizar-se 

mediante o conto, contá-la com prazer, entrar na narrativa, sentir o gosto, o aroma e a alegria 

em vivenciar a trama do “Era uma vez”. Quando o professor vivencia a história, ele aprende 

com seu corpo mediante os sentidos e o  imaginário. Assim ele próprio a cada desenrolar de 

um novo conto dá à luz a jeitos e maneiras de interpelar os ouvintes.  Segundo Sisto, o 

envolver-se no relato da história, “está no equilíbrio entre o que se conta e o que se cala, 

porque naquilo que não é dito há um caudal de insondável beleza” (SISTO, 2004, p. 79). Por 

esse motivo ao narrar o conto o educador  deve quebrar a rotina, romper com a intenção 

didática e por instantes tirar a vestimenta de mestre para, então, vestir a indumentária do 

contador de histórias. Tornando-se um artífice das palavras para evocar as simbologias de  

cada estudante,  as quais por sua vez, são  autorretratos do próprio educando.   

Por essa ótica, o que seriam os contos senão as nossas próprias percepções simbólicas 

que assim se revelam? Isso nos faz pensar que a narração de histórias pode ser acompanhada 

de violão, pandeiro, flautas ou qualquer instrumento musical. Também podem ser narradas 

sozinhas ou “[...] compartilhadas por três narradores a partir de diferentes pontos de vista” 

(FOX e GIRARDELLO, 2004, p. 120). Conforme estas autoras, uma narração íntima, 

minimalista, pode trazer um conto “aos olhos do espírito” de crianças que o escutam. Outra 
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narração pode se valer “[...] de gestos amplos e uma sugestão de figurino e adereços, para 

envolver os telespectadores” (FOX E GIRARDELLO, idem, ibidem). Para Matos e Sorsy ( 

2005, p. 7): “ as expressões do corpo, os gestos, o ritmo e a entonação de voz imprimem 

sentido às palavras e desvelam para o  ouvinte as emoções por trás do texto”. Nessa 

consideração recomenda-se visualizar mentalmente as cenas e os contos, para fazer parte 

deles e sentir o ritmo  que pulsa em cada narrativa.  

O contador de histórias,  se preferir, pode manejar durante o conto  bichos de pelúcia, 

de plástico ou de pano, brinquedos, figuras familiares, sombras, fantoches entre outros 

objetos. Da mesma forma deve valer-se  das rimas e das ilustrações dos livros e estimular a 

imaginação dos ouvintes. Em consequência disso, o professor pode  correr, pular, abaixar-se, 

rir ou chorar, enfim encenar e encontrar jeitos e maneiras de encantar o público. E da mesma 

forma vale enriquecer o repertório das histórias com aventuras, descrições e diálogos. Ainda é 

possível estimular a visão crítica de mundo dos estudantes, por meio de histórias misteriosas e  

fictícias e também mediante os contos sobre  romances, separações, exclusão social, racismo e 

até a morte. E por fim  os contos  ressaltam autores, títulos, linguagens e estilos de narrativas. 

Esses são dados importantes para o educando que espontaneamente, vai adentrando no 

maravilhoso mundo da leitura e da literatura.   

Não há métodos prontos para narrar histórias, como não há respostas exatas para o 

saber. Existem, sim, teorias sobre o processo de ensino-aprendizagem e a melhor maneira de 

desenvolver a performance artística. No entanto, cada indivíduo após a compreensão dessas 

teorias desenvolve e articula a sua habilidade de acordo com o seu querer, suas pretensões e 

possibilidades, relacionadas as suas características e o momento. Nisso consiste olhar para os 

contos orais como experiência estética, uma arte que nos mostra e afeta, de forma movediça, o 

quanto precisamos estar engajados com alguma coisa para darmos sentido a ela. Uma fruição 

artística  não  controlada, mas vivida em um modo de ser de cada estudante.  

 Em razão disso as possibilidades intuídas neste capítulo, sob os auspiciosos desígnios 

de cada educador, são potencializadas em inúmeros caminhos para jeitos e modos atrativos e 

sedutores de histórias contar. Tem-se nessa ótica, inúmeras maneiras de narrar um conto. 

Cabe ao professor ampliar, adequar e aperfeiçoar a narração de histórias de acordo com a 

turma, o planejamento e a situação. Emerge diante disso o pensar por si mesmo inclusive no 

educador. Se almejarmos em meio à arte atrair para o âmbito escolar a reflexão, o 



 103 

desassossego e a análise do estudante diante da realidade, faz-se necessário também repensar 

espaços provocativos à criatividade, para que a novidade e a invenção aproximem-se dos 

educandos. 

 Entendemos, em nosso modo de ver, que a racionalidade instrumental,  como na 

maioria das vezes, pano de fundo da função pedagógica em sala de aula, deveria repensar 

espaços para a imaginação e direcionar a função pedagógica para estimular o pensar do 

educando sobre as coisas que estão sendo ensinadas, para que o próprio estudante, munido 

desse saber, organize o conhecimento como referencial para si. Porém, é preciso ter claro: “da 

arte nada se espera” (BADIOU, p. 72 2002), isso significa conhecimentos vivenciados e 

interpretados em determinada situação. São experiências incapazes de serem manipuladas.  

Tal compreensão certamente marca o limite da função pedagógica, quando 

compreendida exclusivamente pela via utilitarista, a qual no mais das vezes cerceia as 

histórias do faz-de-conta, mas, não cessa as possibilidades na educação, na arte e no processo 

ensino-aprendizagem.  Afinal, o que o conhecimento instrumental não consegue mobilizar no 

estudante provavelmente pode ser alcançado no movimento da percepção estética. Ou seja, o 

sentido onipresente e não visualizado dos conteúdos didáticos e, por conseguinte o sentido 

dado à vida pelo educando.  

Com este entendimento o docente percebe-se como orientador de modos e maneiras de 

construir em meio ao diálogo, reflexões entre estudantes e educadores, sobre o sentido dos 

conteúdos a serem ensinados. Mostra-se, então, um dos  possíveis reflexos  na educação  ao 

contemplar os contos orais como experiência estética no caminho da hermenêutica filosófica, 

um ato lúdico convidativo a ações reflexivas e significativas na vida de cada educando.    

“A noite caiu somente para os que se deixaram cair na noite. Para os que são vivos, o 

sol é novo a cada dia” (HERÁCLITO, apud VIEIRA 2007, p. 58). Tocados por este 

pensamento, tecemos as considerações finais de nossa investigação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Sempre fica algo de não-dito quando se diz algo” 
(Gadamer) 

 
 

O que confere particularidade especial à relação entre hermenêutica e contação de 

histórias no pensamento de Gadamer? Consideradas as discussões até aqui apresentadas no 

tocante à experiência narrativa, como uma representação do vir a ser do ouvinte, a nosso ver 

evidencia-se a experiência estética — a qual por meio da linguagem aponta para o invisível 

das nossas emoções enigmáticas. A reflexão sobre as percepções individuais, tal como 

fundamenta Gadamer, nos faz recuar teoricamente à história desse conceito. Para 

compreendê-lo precisamos acompanhar um pouco o contexto em que foram tecidas as visões 

de mundo, emanadas das experiências humanas e assim romper com a artificialidade do saber 

racional. Nesse sentido vemo-nos remetidos à tradição ocidental e ao consequente 

embotamento do homem, em que a individualidade se perde, juntamente com as significações 

humanas – as quais foram bloqueadas com a hegemonia do conceito no forjar da compreensão 

universal. Fundamentos estes prescritos pelo pensamento filosófico na Grécia do século VI 

a.C. e difundidos por meio de conceitos sistematizados no mundo Ocidental. 

Do horizonte das resoluções racionais no século XVIII deriva-se o cartesianismo 

moderno. O sujeito deste tempo observa o mundo, a natureza e a si próprio, como algo que se 

deixa compreender e apreender em categorias, as quais determinam e manipulam a realidade, 

a natureza e o conhecimento, objetivando, sobretudo o indivíduo. Por esse projeto, cujo 

modelo advém da certeza e do cogito13, do “eu penso e logo racionalizo” para construir, 

                                                 

13
Para Descartes o cogito ergo sum (penso, logo existo) é o primeiro princípio da filosofia, inaugurando uma 
revolução que consiste em partir da presença do pensamento e não da presença do mundo: à crítica cartesiana à 
experiência como conhecimento (JAPIASSU E MARCONDES, 2001). 
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dominar e manipular, a ciência ergue-se e solidifica as conquistas da tecnociência. Nessa 

visão prioriza-se o exercício da técnica, ordenado pela razão humana, a qual anuncia a 

instrumentalidade como fundamento para o saber legitimado pelo rigor científico. 

Não obstante, a supremacia das explicações lógicas e técnicas relegaram a experiência 

humana a uma secundária posição no tempo Moderno. Por consequência, mostra-se a dúvida 

quanto à produção de entendimento pelo modelo mecânico da ciência. Tais desconfianças, 

entre outras, foram lançadas pelos representantes da Escola de Frankfurt, entre eles 

Horkheimer e Adorno. Estes autores denunciaram o domínio da racionalidade instrumental, 

que inclui a autoinstrumentalização do homem, transformando este em meio para alcançar um 

fim. Transparece neste breve enfoque o esboço pelo qual a educação moderna foi delineada. 

Tal traçado revela as características projetadas na teoria educacional contemporânea e 

despontam em processos educacionais direcionados a conhecimentos restritivos, em 

condições impostas por um sistema econômico, político e social. 

Nesse perfil, a educação se subordina ao rigor científico, de princípios imperativos do 

senso prático, um entrelaçamento da técnica no ato educativo que proporciona ao estudante 

um saber fragmentado e isolado do seu contexto. Com efeito, a percepção sensível e a ideia 

das múltiplas experiências interpretativas afastam-se do educando. Sob essa ótica revela-se a 

instrumentalidade na função pedagógica e o possível assédio por parte desta sobre as 

narrativas orais (BELLO, 2008). Diante deste quadro e com a intenção de buscar um olhar 

avesso à visão instrumental, refletida segundo Perroti (1986) e Sisto (2002) na contação de 

histórias, nos aproximamos da teoria gadameriana - a qual sugere a compreensão como 

processo imerso na experiência de mundo do indivíduo. 

Assim a percepção estética revela nossas significações, compreensões não objetivadas 

e que dão o sentido sobre o entendimento de algo para cada ser humano (GADAMER, 2008).  

De acordo com Paviani a experiência estética “não pretende que o conhecimento das pessoas 

sirva para controlá-las, mas, antes disso, desencadeia um processo compreensivo que exige 

quebrar nossas resistências para se abrir ao novo” (PAVIANI, 2009, p. 156). Um encontro 

com o inusitado de que nem sempre o que sabemos é o suficiente para compreender a 

situação. 
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Com base em tal compreensão, relacionamos os contos orais como testemunhos de 

vivência singular, com marcas subjetivas e interpretadas pelo estudante em seu modo de 

pensar e estar no mundo – uma experiência estética que ressoa modificações inesperadas em 

ações vindouras. A racionalidade, no mais das vezes, aponta para a instrumentalidade no 

saber e o pensamento de Gadamer propõe um diferente caminho para a compreensão. Este 

filósofo aclama a visualização de um campo de conhecimento mediado por uma constelação 

de significações pessoais, as quais se mesclam e se interpenetram como numa partitura de 

muitos acordes. Neste sentido, cada compreensão e argumento expressos traduzem vivências 

comunicadas e interpretadas por quem presencia a experiência. Dessa maneira o referido 

filósofo desenvolve os fundamentos de uma hermenêutica em que a compreensão do método 

da ciência não se constitui em uma única via de acesso à verdade. Antes, a verdade revela-se 

para o indivíduo no acontecer de suas experiências.  

Neste raciocínio, segundo Almir Júnior (2006), o método não vincula a verdade a um 

único modelo de conhecimento, mas antes a compreensão do método como um caminho 

viável para a verdade promove determinado saber. Convém então ressaltar o esforço teórico 

de Gadamer em não invalidar a ideia de um método como elemento de investigação e de 

compreensão dos fenômenos, “mas fundamentalmente seu objetivo é assinalar os limites do 

método científico, sob o risco de que sua pretensão de monopólio e de referencial único no 

saber, possa impossibilitar ou mesmo falsear outras experiências de verdade” (ALMIR 

JUNIOR, 2005, p. 191). Tal compreensão remete-nos a Verdade e Método I, que parece 

querer mostrar os elementos fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Desse modo, o autor traz para perto, por meio da crítica do subjetivismo e da 

demarcação da verdade absoluta no tempo Moderno, o fato de ser possível conhecer como 

verdade as experiências pessoais e coletivas, conferindo a elas legitimidade filosófica 

(ALMIR JÚNIOR, 2005). Neste cenário, seja qual for o modelo de saber, ao retomar o 

pensamento de Gadamer reconhecem-se a amplitude e a diversidade do conhecer humano, 

deixando-se visivelmente perceber um espaço privilegiado para as vivências e experiências na 

formulação de saberes. Começando por este delineamento de compreensões ampliadas às 

significações humanas e à abertura a diálogos ocorridos no horizonte do indivíduo, 

aproximamos os contos orais a hermenêutica filosófica com a ideia de estender, compreender 

e visualizar diferentes possibilidades para a arte de narrar histórias em sala de aula. 
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Potencializa-se com isso, a experiência individual de cada estudante como conhecimento 

significativo e reflexivo.  

A partir desta postura compreensiva estendemos a discussão à educação, mediante a 

repercussão dos contos orais enquanto experiência estética na via educacional. Gadamer 

novamente nos oferece sua contribuição para repensar processos educativos articuladores de 

espaços imaginários, sem restrições ou especulações sobre o que se deve aprender com a 

experiência da arte. O fenômeno do compreender em meio à interpretação como caminho para 

o entendimento traz para perto do educando o sentido em ouvir histórias: um saber 

pertencente à experiência de mundo de cada aprendiz, uma vez que o universo inefável da 

fantasia desperte o educando em si mesmo e este por si próprio encontra significado em suas 

compreensões. A partir daí surgem a pergunta e  o desassossego em buscar modos e formas  

no ato de ensinar e aprender, as quais  despontam  o pensamento reflexivo que se dá na e com 

a experiência. Um movimento constitutivo da experiência estética, que não se esgota na 

subjetividade, nem na objetividade, mas revela-se na própria vivência da obra,  pelo caminho 

da tradição fenomenológica -  a qual interpreta o papel que a arte desempenha na experiência 

de mundo e na compreensão. Esta aproximação é influenciada, sobretudo, pelos ensaios de 

Heidegger sobre a obra de arte, a linguagem e a poesia ( HERMANN, 2010).  

Todavia, entendemos que a esta compreensão sugerida por Gadamer em instâncias 

escolares sobreleva-se a dinâmica da transformação social. Desse modo a visão crescente do 

mundo do trabalho, vigente na economia capitalista, baseia-se no princípio básico de que: 

“[...] quem quiser alcançar um mínimo de independência pessoal terá que concentrar todo o 

esforço no aperfeiçoamento das condições que o acesso ao mercado de trabalho exige” 

(FLICKINGER, 2011, p. 179). Visto desse ângulo, não é de admirar que hoje a busca da porta 

de entrada para a sociedade de trabalho passe num primeiro momento pela qualificação do 

indivíduo e em um segundo momento pela necessidade econômica. Tal processo repercute no 

sistema escolar, cujo espaço altamente regrado e burocratizado, conforme Flickinger (2011), 

cada vez menos consegue acompanhar a dinâmica do desenvolvimento dos conhecimentos e 

das mudanças no mundo da vida dos jovens. 

Ainda de acordo com Flickinger (op. cit.), a prova disso está na área da informática, 

em que normalmente os professores aprendem com os alunos. Do mesmo modo o autor 

destaca a influência inequívoca das mídias no processo educativo; são exemplos disso a 
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sedutora ideia pela qual as propagandas tentam nos convencer a usar algo de determinada 

marca, como na sugestão de que para obter sucesso profissional basta cursar tal universidade 

ou usar um específico relógio. No campo familiar, os maus-tratos ou o abandono de crianças 

evidenciam as precárias condições sociais de muitas famílias, cuja capacidade de cumprir seu 

papel de educar seus filhos vem enfraquecendo de forma significativa. Nesse sentido o Estado 

se vê na obrigação de intervir no processo educativo destas crianças e inclui a educação 

infantil no sistema educacional, como revela o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

os PCNs ( Parâmetros Curriculares Nacionais). Dessa maneira as intuições escolares, além de 

lidar com as questões diárias relacionadas ao ensino, passam a assumir a responsabilidade 

integral pelo indivíduo. No ensino universitário a globalização, influenciada por fatores 

sociais, políticos e também econômicos, mostra-se pelo processo de Bologna14 como: “a base 

de uma estratégia de nivelamento geral, a qual visa cumprir seu papel de unificar os critérios 

subjacentes ao ensino universitário” (FLICKINGER, 2011, p. 186). 

Essas experiências e ações humanas transformadoras da realidade por sua vez 

repercutem na educação. Como se vê, no sistema educacional contemporâneo delineia-se o 

objetivo de edificar condições à lógica econômico-social vigente. Quem não corresponde a 

essas expectativas “corre o risco de ficar fora, contribuindo assim à formação de camadas 

periféricas da sociedade” (FLICKINGER, op. cit., p. 187). O entendimento desse amplo 

contexto educacional, relacionado às visões de mundo do homem ocidental e suas 

consequências no contar histórias em classe, nos levam a formular a seguinte compreensão — 

ancorada nos diversos autores referidos no decorrer da pesquisa, em especial Gadamer: a 

repercussão dos contos orais como percepção significativa na educação ressoa em histórias 

expressivas para os estudantes e pode levá-los a refletir a sua realidade, mediante a 

                                                 

14 A Declaração de Bolonha (Bolonha – Itália, 19 de Junho de 1999) desencadeou o denominado Processo de 
Bolonha, documento assinado em conjunto pelos Ministros da Educação de 29 países europeus. A Declaração 
marca mudanças em relação às políticas ligadas ao ensino superior promovendo reformas nesse sistema de 
ensino (GOERGEN, 2011). Tais determinações influenciam inclusive o ensino universitário no Brasil. 
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formulação de entendimento com um sentido para eles, sem utilizar um único modelo 

didático-pedagógico como regra estática para desenvolver o saber. E antes um processo 

educativo permeado por imaginação, reflexão e conhecimento. 

Esse pensamento reverbera no fato do professor não almejar uma erudição meramente 

técnica, e sim uma sabedoria integrada à vida do educando e relacionada a conhecimentos 

práticos e teóricos. Uma educação em que se valorize a interdependência – em que espaços 

imaginários, reflexivos e técnicos, articulem por si mesmos experiências na vida de cada 

educando, que por si próprio encontra modos e formas de ser, agir e estar no mundo, em 

correspondência com suas necessidades e seu entendimento de uma vida autônoma. São 

processos “autoreflexivos”, pelo qual renascemos cada vez que somos dissolvidos no mundo 

de nossas experiências (GADAMER, 2008). 

Imagine uma educação não direcionada a desenvolver habilidades específicas e 

saberes utilitaristas para gerar lucro; um processo educacional com vistas a desabrochar nos 

estudantes aquilo que eles são e trazer à tona as suas propensões naturais mediante reflexões 

sobre si e seu contexto, uma sabedoria que fomentasse em cada educando um espírito criativo 

no sentido de buscar aquilo que cada pessoa tem dentro de si; uma educação aliada à 

sensibilidade que desperta reflexões como:  como chegamos a ser quem somos? Porque 

estamos no mundo? Qual o meu papel na sociedade? E quais são as minhas responsabilidades 

para comigo, com o país e com o outro? 

Desabrocham-se nessa visão as inusitadas inquietações individuais e coletivas, como 

infinitas possibilidades interpretativas de visões de mundo como conhecimento. Diante disso 

o saber em classe poderá ser interpretado pelo tripé não especulativo e linear – experiência, 

vivência e reflexão. Por este tripé, no mais das vezes, cada estudante torna-se ativo e apto a 

elaborar, problematizar, argumentar e formular hipóteses, modos e maneiras próprias de viver 

a sua vida. O processo de aprender torna-se um evento não somente determinado e 

direcionado a um entendimento específico; antes, de acordo com Gadamer (2004), passa a ser 

doloroso, frustrante e também prazeroso e reintegrador de atos, ideias e reflexões conscientes 

e vivenciadas na vida do estudante. 

No campo hermenêutico, na dimensão gadameriana, compreender a narração de  

histórias como experiência estética implica pensar projetos educacionais em que a 
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contemplação no saber atua na vida do educando e na formulação de entendimentos 

articulados em um mundo comum, com aquilo que a sensibilidade percebe em cada situação. 

O mestre, nessa acepção, instiga processos imaginários e mediante o diálogo facilita, intui e 

sugere possíveis caminhos para a compreensão de conteúdos reflexivos, interligados entre si e 

pensados com o estudante, uma educação em que o aprendiz é ouvido e visualizado como um 

ser humano dotado de saber. Desse modo quem sabe torne-se possível ensinar determinado 

conceito, que atualmente chega pronto tanto para o professor quanto para o aluno, com a 

consciência do significado e da formulação desse conceito para o estudante. 

Este agir pedagógico, em nosso modo de ver, estimula a pesquisa, a invenção e o 

questionamento não só de conceitos e definições, mas de ações pensadas para o coletivo e não 

somente para o bem estar de alguns. Desse modo, quiçá, em comum acordo com o 

pensamento de Mosé, seja possível resgatar o valor da vida, do corpo não como mercadoria 

ou probabilidade de serviço, mas o corpo como parcela de vida “[...]que vibra, sente, pensa, 

quer; e que se relaciona com outras intensidades, outros quereres [...] um corpo que compõem 

com outros corpos, que se constitui nessas junções, por isso os respeita” (MOSÉ, 2012, p. 56). 

Nesse fio interliga-se a complexidade do processo educacional vinculado a fatores humanos, 

culturais, físicos, biológicos, sociais, mentais e psicológicos, indivisíveis e simultâneos entre 

si. 

A tarefa posta é árdua, uma vez que, ao contrário das expectativas anunciadas, como 

vimos em linhas anteriores, as projeções do mundo contemporâneo vêm moldando espaços 

cada vez mais privados aos segredos, interesses e vontades individuais. Tais mudanças 

permitem, no fundo, que se repense o ato de ensinar e de aprender com o propósito de 

aprofundar a complexidade que os constitui: quem ensina? Quem aprende? Como se ensina e 

se aprende? O que se ensina e para que se aprende? O questionamento posto dessa forma nos 

convida a discutir uma política de formação discente e docente, em que se abordem a 

dimensão e a complexidade do processo ensino-aprendizagem, e que não se restrinja a 

aspectos parciais como, por exemplo, à restrita pergunta de “como” e o “quê” ensinar.  

A educação olhada na visão hermenêutica sugere a vulnerabilidade no ato educativo, 

para o qual não temos garantias sobre o ato de educar, pois Gadamer, sobre a formação, nos 

lembra que o ser humano não está disponível, não há uma categoria conceitual capaz de 

defini-lo e conduzi-lo à autonomia ou à  autoconsciência. Cabe aqui, o aviso de Nietzsche: “ 
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Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmos somos desconhecidos  - 

e não sem motivo. [...] Pois continuamos estranhos a nos mesmos” (1988, p. 247). Nessa 

perspectiva a objetividade no processo de ensino-aprendizagem não é possível. O conceito de 

Bildung (formação) na versão hermenêutica sugere e reconhece a capacidade de luta do 

indivíduo em se autoeducar, em ter consciência de suas ações e prioritariamente em saber que 

pode agir e pensar para além das adaptações e vontades de todos os projetos de sentido que 

lhe são oferecidos (HERMANN, 2011). Resplandece nesta visão a liberdade para o estudante 

enquanto pessoa plena e dotada de algum saber e por isso capaz de determinar-se na sua 

própria formação. Sob a ótica hermenêutica o que é irrevogável no processo educativo é a 

capacidade humana de se constituir a si mesmo num vínculo com o mundo, consigo e com a 

sensibilidade diluída na racionalidade. Mescla de pensar sensível e racional que ressoa em 

reflexão na vida do educando.  

As indagações e reflexões delineadas nesse estudo nos convidam a debates acerca da 

amplitude da ideia do processo ensino-aprendizagem e da necessidade de compreendê-lo de 

modo cada vez mais versátil e dinâmico. Tal interpretação nos direciona a problematizar o 

próprio conceito de educação e de formação. Por fim ressaltamos novamente, por ser um 

desejo “explícito da pesquisadora”, que as questões trazidas nesta pesquisa abrem 

possibilidades de aprofundamentos em outros âmbitos. Cabe ainda salientar que todas as 

sugestões levantadas nesta investigação têm marcas de alguém que atua no ensino e narra 

histórias para os estudantes. Isso significa que o que apresentamos é apenas um dos possíveis 

olhares sobre essa arte oral em sala de aula, suscetível portanto a outras interpretações. Afinal, 

é possível visualizar clarões de luz numa noite sem lua. 
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ANEXOS 

 

Leitura dos resumos sobre contação de histórias: 

 

 

Assunto: Definido conforme a identificação temática do título e do texto contido no resumo e 

também de acordo com a interpretação do pesquisador. 

Tipo de fonte pesquisada: Portal CAPES:  Banco de Dados de Teses e Dissertações.  

Área de pesquisa: Contação de histórias. 

Total de sínteses: 69 

Ano: período de 1999 a 2010 

  

Embora a pesquisa não seja quantitativa optou-se por apresentar os dados numéricos 

de modo a facilitar a compreensão. Isso posto, o conjunto de pesquisa evidencia duas 

categorias de investigação: 

 

 

 

QTDE CATEGORIAS 

28 C.h. integrada em outras áreas investigativas 

41 C.h. associada à função pedagógica 
C.h.: Contação de história 
 
 
FIGURA 1: Categorias de pesquisa sobre a contação de histórias 
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Estes dados geram os seguintes gráficos: 

 

FIGURA 2: Narrativas orais integradas à função pedagógica 
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Nesta direção identificam-se outras pesquisas sobre as narrativas orais. São elas: 

QTDE CATEGORIAS 

3 
A contribuição da contação de histórias para crianças 
hospitalizadas  

1 Histórias que os professores preferem narrar 
7 Estudo de narrativas regionais  

10 Contos orais como prática poética e imaginária 

2 A utilização de contos de fadas e atividades simbólicas na 
compreensão de crianças vítimas de violência e abusos sexuais 

1 Histórias para a terceira idade 
1 Contando histórias no sistema prisional 

1 
O que as crianças contam – As narrativas de um grupo de 
educação infantil 

2 Estudos da memória bibliográfica dos narradores de histórias 
Destes dados deriva o seguinte gráfico: 
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FIGURA 3: Pesquisas que relacionam os contos orais a outras áreas investigativas  

 

 

 

Com o objetivo de identificar o referencial teórico das referidas investigações, foi 

elaborado o seguinte quadro: 

 

 

Quadro 1 – Demonstrativo/ quantitativo das sínteses lidas: 

Total de 
resumos 
lidos 

Ano Local Números de resumos 
com referencial teórico    

Números de resumos 
sem referencial  

teórico  

69 1999 a 2010 Portal 
Capes 

 
22  

 
47 
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Quadro 2 – Demonstrativo das áreas  de atuação dos  autores referenciados nas pesquisas 
sobre contos orais: 
 
 
Áreas de atuação Autores  

Filosofia 
 
 
 
 

 Edgar Morin, Félix Guattari,  Gilles Deleuze, Guy 
Debord, Hannah Arendt, Ivan Bystrina, Johan Huizinga, 
Michel Foucault,   Michel de Certeau, McTaggart, Mikhail 
Bakhtin, Paulo Freire, Roland Barthes, Umberto Eco, 
Vilén Flusser,   Vladimir Propp,  Walter Benjamim. 

 
Educação (pedagogia, letras, 
doutorado em Educação) 

Algirdas Julius Greimas, Ângela Kleiman, Ana Teberosky 
Betty  Coelho, Celso Cisto,Célia Linhares, Edmir Perrotti, 
Estrella Ortiz, Harry Pross,   Jean Marie Gillig, Joseph 
Campbe, Johan Huizinga, João Wanderley Geraldi,  Marisa 
Lajolo, Maria Zaira Turchi, Maria de Lourdes Patrini,  
Nelly Novaes Coelho, Paul Zumthor, Regina Zilbermam, 
Roger Chartier,  Tatiana Belinky Teresa Colomer, Vera 
maria Tiezmann Silva,   Walter Ong, Vera Maria 
Tiezmann Silva. 
 

  
Psicologia Carl Gusrav Jung, Jean Piaget, Maria Mattar Yunes. 

 
Direito 
 
 

 
Daniel Kemmis 

 
Sociologia 
 
 

Bruno Bettelheim, Eliot Freidson, Michel Thiollent. 

 
matemática 
 
 

Reinaldo Moura. 

 
Comunicação Social e 
Jornalismo 
 

Alessandro Baitello, Geoff Fox, Gilka Girardello, Harry 
Pross, Kátia Canton. 

 
Psiquiatria 
 

Francisco Assis de S. Lima, Mario Corso.  
 
 

Antropologia Erich Fromm 
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A partir deste conjunto de informações, compreende-se de modo geral, por qual 

caminho seguiram as investigações disponibilizadas no Portal CAPES, sobre os contos orais. 

Os dados númericos das referidas investigações, caracterizam um possível “assédio” da 

função pedagógica, sobre as narrativas do “Era uma vez” e evidenciam a necessidade de 

trazer para o ambito escolar discussões que privilegiem um outro modo de olhar para esta 

prática oral em sala de aula. Sobreleva-se  a contraproposta: a contação de histórias como uma 

experiência estética — na perspectiva da hermenêutica filosófica- no sentido de valorizar e 

promover uma educação integrada à arte e à experiência subjetiva do educando.  

 
 

 

Pesquisas contidas no Portal CAPES 1999 – 2010 
 

Ano  Autor(es)  Título pesquisa Universidade/Estado 
1999 GOMES Adriano 

Lopes  
Tudo era uma vez no tempo 
em que sempre será: o 
contador de história na 
perspectiva da formação do 
leitor 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – Rio 
Grande do Norte 

    
2000 BENETI Hercília 

Maria Fayão 
Grupos de contadores de 
histórias: possibilidades 
educativas de incentivo à 
leitura 

Universidade Federal de 
Minas Gerais - Minas 
Gerais 

KOCOUREK Sheila  Sofrimento infantil e método 
clínico: redefinindo caminhos 
na prática profissional e na 
prática de pesquisa no serviço 
social 

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul - Rio Grande do Sul 

    
2001 FREITAS Alessandra 

Cardozo  
Os filhos da carochinha: a 
contribuição da literatura na 
estrutura da linguagem em 
crianças de educação infantil 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - Rio 
Grande do Norte 

GOMES Adriano 
Lopes 

A contação de história no 
ensino de literatura e na 
formação do leitor: um estudo 
de caso 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - Rio 
Grande do Norte 

    
2002 LUNARDELLI 

Rosane Suely Alvares  
A função discursiva da 
digressão na contação de 
histórias 

Universidade Estadual de 
Londrina - Paraná 
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2003 FERREIRA Marisa 
Auxiliadora Mayrink 
Santos  

A influência da vida escolar na 
escolha da profissão e na 
formação docente 

Universidade de Uberaba – 
Minas Gerais 

  
 
 

 
 

 

2004 FIDALGO Lúcia 
Maria da Cruz  

Cadê a escola que estava aqui? 
Uma procura e alguns indícios 
de uma escola, colhidos 
através da leitura das histórias 
infantis 

Universidade Federal 
Fluminense 

 FONSECA Adriana 
Beatriz da Silva  

"Era uma vez"... : a prática 
docente revisitada pela 
contação de histórias 

Universidade de Uberaba – 
Minas Gerais 

 RUIZ Hérica Elaine 
Barbosa  

A importância dos marcadores 
cinésicos e supra-segmentais 
na contação de histórias 

Universidade Estadual de 
Londrina - Paraná 

 VASCONCELOS 
Regina Ilka Vieira  

Narradores do sertão: história e 
cultura nas histórias de 
assombração de sertanejos 
cearenses 

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - 
São Paulo 

    
2005 BERMUDEZ Maria 

da Graça Queiroz  
Literatura infantil e a relação 
lúdica com a leitura: prática 
docente em oficinas de 
histórias nas séries iniciais 

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul - Rio Grande do Sul 

DONATO Daniela  Recontando histórias: a leitura 
e a visão de mundo do pré-
escolar 

Universidade Federal de 
São Carlos – Rio de 
Janeiro 

MANZAN Adriana 
Lino Alcantara 

Contando histórias na 
sociedade do espetáculo 

Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás - Goiás 

MINCOFF Luciane 
Braz Perez 

Um estudo sobre inserções 
parentéticas em relatos orais e 
escritos de narrativas infantis 
consagradas 

Universidade Est. Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho/Araraquara – São 
Paulo 

SILVA Ana Lúcia 
Gomes da  

Histórias de leituras na terceira 
idade: memórias individuais e 
coletivas 

Universidade Federal da 
Bahia - Bahia 

SILVA Antônio 
Messias Nogueira da  

Elementos cinésicos e 
paralingüísticos nas narrativas 
orais paraenses 

Universidade Federal do 
Pará - Pará 

TONELLI Juliana 
Reichert Assunção  

Histórias infantis no ensino da 
língua inglesa para crianças 

Universidade Estadual de 
Londrina - Paraná 
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2006 DALBOSCO Jocilei A representação dos 
contadores de histórias em 
Saragana 

Universidade de Passo 
Fundo - Rio Grande do Sul 

 MANOLA Terezinha 
da Penha de Jesus  

O desenvolvimento da 
narrativa na criança pequena 

Universidade Federal do 
Espírito Santo 

 MARRA Silvia 
Cristina  

Contando histórias para 
crianças com deficiências: uma 
possibilidade de atuação 
fonoaudiológica na 
estimulação da linguagem 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – São Paulo 

 RIBEIRO Maria 
Cristina  

O estilo do conto oral: um 
estudo das marcas estéticas em 
contadores rurais 

Universidade Federal de 
Minas Gerais - Minas 
Gerais 

 ROCKENBACH 
Maria Helena Bezerra 
Cavalcanti  

Vivências musicoterápicas 
com a literatura infantil: 
musicoterapia e literatura para 
crianças hospitalizadas 

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul - Rio Grande do Sul 

    
2007 ALVES Heliana 

Castro  
Utilização de contos de fadas e 
atividades simbólicas na 
compreensão de crianças 
vítimas de violência 

Universidade Federal de 
São Carlos - 

ANDRADE Debora 
de Oliveira  

Contando histórias: 
produção/mobilização de 
conceitos na perspectiva da 
resolução de problemas em 
matemática 

Universidade São 
Francisco 

ÁVILA Angélica 
Scherer  

Estilos narrativos de mães ao 
compartilharem livro de 
gravuras com seus filhos 

Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - Rio 
Grande do Sul 

BATISTA Glaucia 
Aparecida  

Entre causos e contos: gêneros 
discursivos da tradição oral 
numa perspectiva transversal 
para trabalhar a oralidade, a 
escrita e a construção da 
subjetividade na interface entre 
a escola e a cultura popular 

Universidade de Taubaté - 
São Paulo 

BLOS Anelise Toni  Narrativa oral: uma arte 
milenar 

Universidade de Passo 
Fundo - Rio Grande do Sul 

CERIBELLI Carina  A mediação de leitura como 
recurso de comunicação com 
crianças e adolescentes 
hospitalizados: subsídios para 
a humanização do cuidado de 
enfermagem 

Universidade de São 
Paulo/ Ribeirão Preto – 
São Paulo 

COSTA Marcele 
Arruda Cabral  

Identidade étnico-racial em 
contexto lúdico: um jogo de 
cartas marcadas? 

Universidade Federal do 
Ceará - Ceará 
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DANNA Taís  Literatura e imaginação: 
realidade e possibilidades em 
um contexto de educação 
infantil 

Universidade Federal de 
Santa Catarina - Santa 
Catarina 

MANTOVANI 
Rosalvo Leal  

O contador de histórias no 
âmbito escolar: procedimentos 
para sua formação e atuação 

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 

MELO Rosangela 
Assis Feliciano de  

Jovens leitores de meios 
populares: histórias e 
trajetórias de leitura 

Universidade Federal de 
Minas Gerais – Minas 
Gerais 

 POEYS Bernadete 
Gama Gomes  

A contribuição dos contos 
infantis no processo ensino-
aprendizagem para crianças de 
04 a 06 anos 

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro - 
Rio de Janeiro 

ROSA Claudia 
Belardinelli da  

Educação infantil e contação 
de histórias: memórias e 
práticas 

Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - Rio 
Grande do Sul 

SEIDEL Eleni 
Santiago  

O professor, a história e a 
criança: as aventuras e 
desventuras entre o ERA uma 
vez e o FORAM felizes para 
sempre 

Universidade Federal de 
Santa Catarina - Santa 
Catarina 

SILVA Rosangela 
Trajano da  

A contação de histórias e a 
aquisição do conhecimento 
filosófico – retratos de uma 
experiência 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - Rio 
Grande do Norte 

    
2008 DOHME Vania 

D`Angelo 
Comunicação & 
encantamento: as histórias de 
fadas como mídia entre a 
realidade do mundo adulto e a 
realidade fantástica da criança 

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - 
São Paulo 

MELLONE Karin 
Dormien 

Tatiana Belinky: a história de 
uma contadora de histórias 

Universidade de São Paulo 
– São Paulo 

ROSA Aline Paulino 
da  

É o professor quem diz quando 
se fala? A tomada de turnos de 
fala em atividades diferentes 
em uma turma de primeira 
série em educação bilíngue  
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