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A arte de contar histórias 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Em vários países da África ocidental, existem pessoas responsáveis por preservar e transmitir 

oralmente as histórias e lendas: os griôs e as grioas. Nesta sequência, vamos conhecer um pouco sobre 

esses contadores e contadoras, a forma como transmitem suas histórias e realizar dinâmicas de con-

tação e registro de histórias inventadas e recolhidas pelos estudantes com seus familiares e com mem-

bros da comunidade escolar.  

Objetivos de aprendizagem  

Esta sequência didática tem como objetivo trabalhar a contação de histórias por meio da apre-

ciação do papel dos griôs e das grioas na preservação e transmissão da cultura de seu povo. Com base 

nessa noção e na experiência de contar histórias coletadas com seus familiares e com membros da 

comunidade escolar, espera-se que os estudantes valorizem as histórias orais como repositório de sua 

própria história. 

Para isso, esta sequência visa explorar, na unidade temática Artes integradas, os seguintes ob-

jetos de conhecimento e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas.  

Matrizes estéticas culturais – (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Patrimônio cultural – (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas.  

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

Recursos e materiais necessários 

Computador com acesso à internet, mapa-múndi ou globo terrestre, retângulos de papel-cartão de 3 

cm × 10 cm; lápis preto, borracha, papel canson, tesoura com pontas arredondadas, recortes de teci-

dos e/ou papéis diversos, aparelho para gravar e exibir áudio e vídeo (celular, tablet ou um microfone 

ligado a um computador).  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A arte de contar histórias dos griôs e das grioas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e em grupos de quatro a cinco integrantes 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios e familiarização (15 a 20 minutos) 

O professor iniciará a aula dizendo aos estudantes que nas próximas aulas eles falarão de his-

tórias, levantando algumas questões: “Quem gosta de ouvir histórias?”, “Qual tipo de histórias vocês 

costumam ouvir? Reais ou inventadas?”, “De quem vocês costumam ouvir histórias?”, “Quem já ouviu 

uma história contada pela avó, pelo avô ou por outra pessoa mais velha?”. É interessante exibir alguns 
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vídeos de contação de histórias para a turma; assim, poderão ampliar seu repertório. Alguns vídeos 

podem ser acessados na matéria da EBC indicada na seção Referências. 

Após a manifestação dos estudantes, o professor explicará que em alguns países da África oci-

dental, como Burkina Fasso e Níger, as pessoas que tradicionalmente contam histórias são chamadas 

griots (griôs), quando são homens, e griottes (grioas), quando são mulheres. Essas pessoas são encar-

regadas de preservar e transmitir as histórias de seu povo, atuando como guardiões da tradição e da 

cultura orais.  

Sugestão 
Pode-se mostrar aos estudantes, em um mapa-múndi ou em um globo terrestre, a localização dos países que compõem 
a África ocidental trabalhando a interdisciplinaridade com as disciplinas Geografia e História para contextualizar o 
tempo e o lugar onde surgiram os griôs e as grioas. 
Os países que compõem a África ocidental são Benin, Burkina Fasso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, 
Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Santa Helena, Senegal, Serra Leoa e Togo. 

Os griôs e as grioas são pessoas que têm a missão de conhecer e preservar a memória e o 

patrimônio cultural de seu povo. Eles viajam pelas aldeias e povoados contando as histórias de seus 

antepassados por meio da palavra e também da música, procurando atrair o interesse de quem ouve. 

Para ser um griô, além da habilidade com as palavras, é preciso também ter nascido em uma 

família de griôs.  

No Brasil, os indígenas mais velhos realizam um trabalho semelhante, transmitindo o que sa-

bem aos mais jovens para preservar seu conhecimento sobre a história de seu povo. Outro persona-

gem que se aproxima do griot aqui no Brasil é o repentista, músico que, explorando a oralidade e a 

habilidade com as palavras, guarda e transmite histórias locais e regionais. 

Atividade: Compartilhando histórias (15 minutos) 

Como forma de aquecer os estudantes, o professor vai convidá-los a contar histórias breves 

aos colegas. Para isso, a turma deverá ser dividida em grupos, de modo que possam compartilhar li-

vremente as histórias que conhecem e ampliar seu repertório por meio da escuta. 

Sugestão 
O professor poderá assumir o papel de contador e compartilhar alguma história com a turma. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 2 (5 a 10 minutos) 

Depois que os estudantes compartilharem as histórias em seus grupos, o professor perguntará: 

“O que acharam de compartilhar histórias com os colegas?”, “Alguém conheceu uma história bem 

interessante?”. A seguir, verificará se algum aluno gostaria de recontar, de forma breve, para toda a 

turma, uma história que ouviu de um colega. 

Para encerrar esse momento inicial, o professor fará algumas perguntas para que os estudan-

tes reflitam sobre a função dos griôs: “Vocês conhecem alguém que sabe contar histórias de forma 

divertida?”, “Vocês conhecem alguém que conta histórias utilizando música?”, “Na sua família, alguém 

exerce o papel de griô?”. 
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No final, o professor pedirá aos estudantes que conversem em casa com os familiares mais 

velhos a respeito dos griôs e suas histórias, verifiquem se alguém da família gosta de contar histórias 

para preservá-las e transmiti-las aos mais jovens e descubram alguma dessas histórias para contar aos 

colegas. 

 

Aula 2 – Griô ou grioa por um dia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de quatro a cinco integrantes e em semicírculo 

Introdução: Retomada e divisão dos grupos (5 a 10 minutos) 

O professor iniciará a aula perguntando aos estudantes se conversaram em casa a respeito dos 

griôs e suas histórias e se identificaram alguém na família que gosta de contar histórias: “Vocês desco-

briram algum familiar que gosta de contar histórias?”, “Que tipo de histórias são contadas na sua fa-

mília?”, “Como os seus familiares conheceram essas histórias? Quem contou para eles?”, “Vocês já 

conheciam alguma das histórias mencionadas?”. 

Em seguida, o professor dividirá a turma em pequenos grupos para que compartilhem as his-

tórias que conheceram e, depois, criem uma história curta de forma colaborativa, misturando elemen-

tos das histórias familiares que trouxeram.  

Atividade 1: Criação da história (10 a 15 minutos) 

Sugestão 
Se o professor achar pertinente, antes desta aula, poderá levar os estudantes à biblioteca da escola para pesquisar his-
tórias e buscar inspiração, ampliando seu repertório cultural e simbólico. 
A aula de Língua Portuguesa pode ser utilizada para conhecer e explorar essas histórias. 

Cada grupo receberá dez retângulos de papel-cartão de 3 cm × 10 cm, que serão usados como 

fichas. Eles deverão organizar as ideias para a história que vão criar e, em cada ficha, escrever uma 

palavra relacionada a ela (não é preciso usar todas as fichas, dez palavras será o limite). Essas palavras 

devem ser palavras-chave que orientem os estudantes no desenvolvimento da história, baseando-se 

nas histórias que trouxeram de casa. Exemplo: 

Tema: Folclore 

Palavras: Saci; floresta; esconder; objetos; assustar; animais; enganar; pessoas. 

Depois, as fichas deverão ser organizadas na ordem em que acontece a história. 
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Os estudantes devem também criar um ritmo para essa história, utilizando palmas ou batida 

de pés para guiá-la. Exemplo: 

Era uma vez um saci (batem-se duas palmas) que vivia na floresta (batem-se duas palmas) 

escondendo objetos (batem-se duas vezes os pés no chão), assustando animais (bate-se uma vez o pé 

no chão) e enganando as pessoas (bate-se uma palma). 

É importante ressaltar que a história precisa ser rápida para que todos os grupos tenham 

tempo de apresentá-las. 

Atividade 2: Apresentação das histórias (15 a 20 minutos) 

Quando todos os grupos tiverem concluído, os estudantes deverão se sentar em semicírculo 

para assistir às apresentações dos grupos, um por vez. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 3 (5 minutos) 

Ao fim das apresentações, o professor perguntará aos alunos: “Vocês gostaram da experiência 

de contar histórias?”, “O que acharam de misturar elementos das histórias que trouxeram?”, “Como 

foi fazer o papel de um griô ou de uma grioa por um dia?”, “Vocês gostariam de repetir essa experiên-

cia?”. 

Para finalizar, o professor explicará aos grupos que deverão trazer algum aparelho que faça 

gravação de vídeo, como uma câmera, um celular ou tablet, para que possam filmar um adulto da 

comunidade escolar (professor, coordenador, funcionário, etc.) contando uma história que tenha pas-

sado de geração em geração em sua família ou um acontecimento marcante para a escola. 

É necessário apenas um aparelho por grupo, pois será um trabalho colaborativo. 

 

Aula 3 – Em busca de griôs/grioas e histórias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: cinco grupos 

Introdução: Retomada e orientação (5 minutos) 

Para iniciar, o professor relembrará aos alunos a tarefa do dia: conversar com pessoas mais 

velhas da escola em busca de histórias e gravar o vídeo de uma história sendo contada. Em seguida, 

deverá organizar os grupos. 
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Atividade: Gravando histórias (30 minutos) 

Para agilizar essa etapa, o professor deverá conversar previamente com alguns membros da comunidade escolar para 
que fiquem cientes da atividade que será desenvolvida, verificar sua disponibilidade e designar uma pessoa para cada 
grupo. 

Após definir quem será o griô / a grioa de cada grupo, o professor deverá liberá-los para que 

possam conversar com a pessoa. 

Os estudantes deverão estar cientes de que é preciso pedir autorização da pessoa para iniciar 

a filmagem. Também é preciso orientá-los para que os vídeos tenham no máximo 5 minutos e para 

que gravem com a câmera/celular na posição paisagem (ou seja, com a câmera ou celular “deitado”, 

ou na horizontal). 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Ao retornar para a sala, o professor pedirá aos alunos que falem um pouco sobre a experiência 

de investigar histórias dentro da escola: “Com quem vocês falaram?”, “O que acharam da história que 

ouviram?”, “A história tem alguma relação com a escola?”, “Foi difícil gravar a história sendo contada? 

Que tipo de dificuldades enfrentaram?”. 

Para encerrar, o professor informará aos estudantes que, na aula seguinte, assistirão aos ví-

deos das histórias gravados pelos grupos. Para isso, o professor deverá transferir os vídeos para um 

computador e, com a ajuda do professor de Informática Educativa, gravá-los em CD ou DVD ou pre-

pará-los para exibição utilizando um projetor de vídeo conectado ao computador se a escola dispuser 

desse recurso. 

 

Aula 4 – Festival de histórias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: sentados no chão 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Para iniciar, o professor relembrará a turma dos vídeos que gravaram na aula anterior e que 

serão vistos nesta aula e levantará algumas perguntas: “Vocês se lembram da história que foi contada 

no vídeo que gravaram?”, “Quem contou essa história?”, “Vocês acham que os colegas vão gostar da 

história?”. 

Depois, o professor organizará os alunos sentados no chão para que assistam aos vídeos. 
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Atividade: Assistindo a histórias (25 a 30 minutos) 

Neste momento, o professor exibirá as histórias registradas para toda a turma. No início de 

cada vídeo, deverá convidar os estudantes a se manifestarem apenas a fim de identificar o grupo res-

ponsável pela gravação e dar andamento à atividade. 

É importante orientar a turma para que mantenha o silêncio durante as exibições. 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

Ao terminar as exibições, o professor organizará uma conversa com os estudantes: “O que 

vocês acharam das histórias?”, “De qual delas vocês mais gostaram? Por quê? Foi o conteúdo ou o 

jeito como foi contada?”, “Alguma das histórias tem um desfecho que vocês considerem surpreen-

dente? Por quê?”, “Há alguma história que vocês não tenham compreendido?”, “Vocês gostariam de 

descobrir mais histórias contadas por membros da comunidade escolar?”. 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser feita por meio de uma proposta de colagem com recortes 

em folha de papel canson, a qual represente uma das histórias contadas nos vídeos apresentados, 

verificando se os estudantes entenderam quem são os griôs e as grioas e compreenderam a importân-

cia da contação de histórias como meio de transmitir heranças e valores culturais (aula 1), se exercita-

ram a criação e contação de histórias de forma colaborativa (aula 2) e também a investigação de his-

tórias com pessoas mais velhas, tanto na família como na escola (aulas 1 e 3), bem como seu registro 

e apreciação por meio de gravação e exibição de vídeo (aulas 3 e 4), por exemplo. 

Questões para aplicar aos estudantes 

As questões podem ser realizadas oralmente em uma roda de conversa. 

 

1. Explique, da forma que entendeu, qual é o papel de um griô ou uma grioa. Você acha que esse é 
um papel importante? 

2. Como foi a experiência de investigar histórias com familiares e membros da comunidade escolar? 
Que diferenças você percebeu entre as duas situações? Alguma delas o deixou mais ou menos à 
vontade? Por quê? 

3. O que você achou das histórias registradas pelos colegas? Qual delas você escolheu para 
representar na sua colagem? Por quê? 
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Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes deverão explicar o que entenderam sobre o papel dos griôs e 
das grioas, bem como sobre a importância do trabalho que desempenham. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre as investigações de histórias que fizeram, 
tanto em casa como na escola, avaliando as diferenças percebidas para realizar o trabalho nas 
duas situações. 

3. Resposta pessoal. Os estudantes deverão expor suas impressões sobre as histórias apreciadas ex-
plicando por que gostaram ou não de alguma(s) dela(s) e justificando a escolha feita por eles para 
representar por meio da colagem proposta. 


