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RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar a relação entre a formação de leitores e a 
narração de histórias. Para isso, busquei em minha memória as experiências 
enquanto narradora oral. A pergunta geradora e motivadora para realizar este Curso 
de Especialização foi: podemos formar leitores pela perspectiva da performance 
realizada numa sessão de contação de histórias? Formar leitores num viés mais 
dinâmico parece ser mais fácil visto num primeiro momento, mas vemos que o trabalho 
do narrador oral é tão laborioso quanto qualquer outra profissão. Para este estudo, 
pesquisei os conceitos sobre leitura e as relações entre texto, autor e leitor como 
apontam as autoras Koch e Elias, entre outros. Precisamos compreender nitidamente 
as questões acerca da leitura para sabermos quais textos e livros são mais adequados 
para cada faixa etária de crianças e de adolescentes, e também quais textos são mais 
apropriados para adultos. Ademais, precisamos antever qual será o público, 
principalmente no quesito idade e local, que estará presente numa roda de histórias, 
pois necessitamos estar atentos à imprevisibilidade, que poderá ou não ocorrer. A 
performance aqui destacada será embasada no conceito previsto pelo estudioso da 
área, Paul Zumthor. Por conseguinte, o trabalho escultório do contador de histórias 
requer tempo para aprofundar os próprios estudos. É um trabalho solitário, mas muitas 
vozes ecoam no processo de amadurecimento. Celso Sisto, um exímio contador de 
histórias, escritor e professor, trouxe-me muitos aprendizados no universo tão vasto 
da narração oral. Um longo caminho já fora percorrido, e, nessa trajetória, fui tecendo 
várias fábulas para preencher os espaços vazios. Somos na verdade A espécie 
fabuladora, como teoriza Nancy Houston, porque precisamos das narrativas para 
sobreviver; nós, humanos, temos a consciência de que nascemos e de que um dia 
iremos deixar esta morada terrena. Estamos nesta vida sempre em busca de sentido, 
e isso é para satisfazer a nossa existência, ou tentar. Sabemos que as histórias e as 
diversas leituras têm poder de mudar e, ouso dizer, de transformar a vida para melhor 
e para pior, infelizmente, quando se tem uma história só. Por tantas voltas da memória 
e das minhas experiências, vou costurando histórias. Empresto meu corpo para elas 
me habitarem. É na voz e na performance que as narrativas ganham vida, com todos 
os seus desdobramentos. O trabalho de conclusão deste Curso não tem um ponto 
final, mas, sim, pontuações, porque as histórias nunca têm fim: elas continuam 
reverberando como ondas.  

 

Palavras-chave: Formação do leitor. Contação de histórias. Performance. Poéticas 
da voz. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper aims at presenting the relationship between the formation of readers and 
the narration of stories. In order to do so, I searched in my memory experiences while 
an oral narrator. The generating and motivating question to carry out this Graduation 
Course was “is it possible to form readers from the perspective of performance 
achieved in a storytelling session?” Forming a reader in a more dynamic bias seems 
to be very easy at first, but we realize that the work of an oral narrator is as laborious 
as any other profession. For the present study, I researched concepts about reading 
and the relationship between text, author and reader as pointed out by authors Koch 
and Elias, among others. We need to understand clearly the questions about reading 
to find out which texts and books are most appropriate for each age group of children 
and teenagers, and which texts are most appropriate for adults. In addition, we need 
to anticipate what the audience will be and who will be part of the storytelling event, 
especially in terms of age and location, because we should be alert of the 
unpredictability of what may or may not happen. The performance highlighted herein 
will be based on the concept foreseen by the area scholar, Paul Zumthor. Therefore, 
the storytellers’ sculptural work requires time to deepen their own studies. It is a lonely 
work, but many voices echo in the process of maturity. Celso Sisto, an eminent 
storyteller, writer and professor, has taught me so much in the vast universe of oral 
narration. It has been a long path and several fables were sewed in this journey to fill 
the empty spaces. We are in fact The fabulous species as Nancy Houston theorizes, 
because we need the narratives to survive; us humans have the consciousness that 
we are born and that one day we will leave this earthly home. We are always in pursuit 
of meaning in this life, with the goal of satisfying our existence, or try. We know that 
the stories and the various readings have the power to change, and I dare to say, 
transform life for better, and worse, unfortunately, when you have only one story to tell. 
Through so many turns on my memory and experiences, I keep sewing stories. I lend 
my body so they can live in me. It is in the voice and performance that narratives come 
to life, with all their unfolding. This final course paper does not have a full stop, but 
different punctuations, because stories never end, they continue to reverberate like 
waves. 

 

Keywords: Reader formation. Storytelling. Performance. Poetics of voice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tempo é uma questão cultural e hoje ele é e não é contado no tique-taque 

dos relógios. Aliás, é uma ficção, assim como a nossa própria memória. Explico 

melhor. Nas sociedades originárias, o tempo é contado a partir do nascer do Sol, da 

lua (as quatro fases lunares também são referência), da mudança das estações, das 

plantações, das marés etc. O tempo passa para todos os seres vivos. Desde a 

Antiguidade, o Homem tinha a necessidade de marcar o tempo de alguma forma. Com 

isso, por volta de 5000 a.C, os babilônios observaram o Sol e a sua sombra. 

Perceberam que o astro-rei ficava a pino, sem fazer sombra alguma para os lados. 

Esse momento ficou marcado como o meio-dia. Depois disso, eles dividiram a 

trajetória restante da sombra em doze partes: seis horas antes do meio-dia e seis 

horas depois; as doze horas restantes seriam a noite. Assim o dia ficou dividido em 

vinte e quatro horas. Essa descoberta foi possível com a criação do relógio de sol. A 

primeira fábula sobre a organização temporal.  

Esse recorte no tempo exemplifica o meu tempo, que não é contado no tique-

taque dos relógios atuais. Eu vivo num relógio que muitos também vivem e sofrem. E 

muitos não se orientam mais com o relógio de sol. Por vezes, não vemos o astro-rei 

nos iluminar, pois estamos encerrados dentro de escritórios com ar-condicionado. Mal 

enxergamos as estrelas, pois a cidade, à noite, parece dias de sol que não quer 

adormecer para não perder nem um momento de vida. Cambaleantes seguem sua 

subvida, como bêbado equilibrista. Mas a vida também se faz e se regenera com os 

sonhos noturnos.  

 O tempo não para, como já dizia Cazuza. Eu tenho dentro de mim o mundo 

inteiro, aliás, eu “tenho em mim todos os sonhos do mundo” (PESSOA, 2006, p. 160), 

sim. Foi quando adentrei a Tabacaria e pude ficar frente a frente com aquele Pessoa, 

que já estava ébrio pela fumaça das ideias; ele me disse ainda num instante de lucidez 

que “O mundo é para quem nasce para o conquistar, E não para quem sonha que 

pode conquistá-lo, ainda que tenha razão” (PESSOA, 2006, p.162). Nessa hora, senti 

o meu coração acelerar, um calor vertia da minha pele e uma voz suave me 

chamava... Não posso me sentir com os pés e as mãos atados, pois sei que tenho 

asas para voar. Sou um ser vibrante, apesar da calmaria vista por fora, que requer a 

todo instante um impulso para sentir a vida em meu peito, o vento precisa tocar em 
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minha face com a delicadeza de um afago, mas também precisa ser forte para eu 

saber quem sou e para não esmorecer. Eu visto a minha persona conforme as marés. 

A necessidade da movência, do caminhar, para aquietar o outro lado, o indizível.  

 Ler é viajar sem sair de casa. Depois dessa experiência incidental, pude 

constatar que leitura é empoderamento do ser e não do ter. Sou as várias 

personagens da ficção que vestem minha imaginação. Com elas, sou mais forte e 

consigo com bravura erguer meu escudo de tantas páginas que já não consigo mais 

contar. Viajava para bem longe, construía castelos, cavalgava nas planícies e, ao final 

do dia, me banhava nas águas de Iemanjá. À noite, deitada em cima do telhado da 

casa, sob o vigiar das estrelas, criava mundos; entre uma constelação e outra, despia-

me de todas as camadas que julgavam serem para mim, para no amanhecer eu 

recomeçar por um novo caminho. O gosto e a curiosidade pelas histórias sempre 

fizeram eu me sentir mais viva. De onde isso vem? Minha ancestralidade talvez 

consiga clarear minha caminhada... 

 Conseguimos farejar e sentir o perfume delicado dos livros que o outro leu. O 

cheiro é inebriante. Sem contar o colorido que é a vida daquela pessoa que se 

encontra mergulhada nas leituras. Elas devem fazer parte do nosso dia a dia, como 

um meio de conhecimento, de estudo, de prazer, de lazer, de luta pela própria vida e, 

claro, de encontro identitário entre leitor e história. Percebemos nitidamente quem lê. 

Contudo, o leitor também tem o direito de dizer não aos alfarrábios pelo simples fato 

de não querer ler por vários motivos. Será? Quem lê tem sua vida alargada. É como 

se abríssemos as janelas da casa para tocar as paisagens, para sentir os sons, para 

ouvir as cores e para ver os aromas. 

 A escolha em participar da seletiva desta Especialização me chamou a atenção 

pelo nome: Teoria e prática da formação do leitor. E faço o seguinte questionamento: 

como formar leitores num país que ainda carece de elementos básicos como saúde, 

alimentação e educação pública de qualidade? Como vou conseguir ensinar se essa 

ausência grita? Às vezes, penso: a teoria é tão distante de nossa realidade, da prática, 

que ela se torna ficção. Só que essa ficção será contada de outra forma... Durante as 

aulas, muitas dúvidas surgiram, outras foram esclarecidas; caminhos alternativos 

foram exemplificados. Uma das disciplinas do curso que aguçou a minha curiosidade 

e que, à época, ainda era bem distante de mim (talvez nem tanto), a 

transdisciplinaridade na educação. Algo que até então não havia sido discutido e 

trabalhado em nossas aulas. Pensar em alternativas para melhorar o ensino, 
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principalmente nas escolas públicas, é algo transformador. Howard Gardner, nos anos 

80, já trazia teorias que viriam para mudar completamente o pensamento sobre a 

educação. Passadas mais de três décadas, muitas instituições de ensino ainda têm 

carências em suas metodologias. Por quê? Já percebemos que o modelo tradicional 

de ensino não dá conta para explicar o mundo contemporâneo. Gardner traz ainda a 

Teoria das Inteligências Múltiplas, que será esclarecida no decorrer deste trabalho. 

Outro estudioso que contribui para a área da educação, Edgar Morin, ressalta que, na 

atualidade, vivemos a crise geral da humanidade, que trata sobre todos os aspectos 

da relação do Homem com o meio em que vive. O mais importante é que não se pode 

criar o distanciamento com a natureza. Seria o primeiro passo para uma mudança.  

 Mais um ciclo está completando a sua função vital. As cortinas se fecham e as 

luzes, suavemente, voltam a brilhar mostrando que temos de seguir em frente. Senti 

que um vento começava a soprar de um modo diferente, soprou muito forte, era o 

vento norte (e quando esse vento se aproxima, não vem coisa boa, isso é o que minha 

avó paterna sempre dizia. Fato!), soprou tão forte que meus pensamentos foram para 

longe, bem longe. Nesta tempestade, que somada a outras menores, sobrevoei 

estados congestionados e percebi que as mãos do mundo me puxavam... Agora é só 

questão de tempo, uma nova gestação está a caminho. Essas viagens leitoras só 

foram possíveis por acreditar na poesia que é a vida.  

 Com este trabalho de conclusão, aliás, faço uma ressalva elementar: esse 

trabalho não terá o ponto final porque será como a lemniscata, infinita, pois os estudos 

jamais se esgotarão. No entanto, pretendo expor o meu desdobramento enquanto 

contadora de histórias. Qual foi o meu caminho traçado até o momento. Nessa 

estrada, já encontrei de tudo, um pouco. E tudo que encontrei, coloquei dentro de 

minha algibeira, costurada por mãos que mostram o mapa sagrado e tecida pelos fios 

mais preciosos. A moça tecelã 1  continua fazendo e desfazendo suas rendas, 

conforme sua necessidade. O que tenho para oferecer são poesias, fábulas, contos, 

romances, crônicas, e tudo isso são histórias baseadas em fatos da ficção. Será um 

relato de experiência sobre as minhas andanças e as minhas práticas. Por 

conseguinte, meu objetivo é levantar hipóteses sobre a formação de leitores e se é 

possível formá-los pela narração oral e performática, e se após uma sessão de 

contação de histórias há interesse do público pelas narrativas. Esse levantamento, 

                                                           
1 Conto de Marina Colasanti.  
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por vezes, será leve como uma folha a deslizar sob as águas e pode também ser 

pesado como uma vida sem liberdade.  

Como já venho desenvolvendo trabalho com a contação de histórias em 

diversos lugares, quero aliar essa arte com a formação de leitores. Segundo estudos, 

sabemos que há várias maneiras e métodos de aprendizagem para auxiliar no 

processo de leitura, não há uma receita única para se aprender a ler, e a narração de 

histórias pode ser uma ferramenta alternativa. Para este estudo, trarei duas 

experiências próprias que tive em 2018. Uma, no II Festival de Contadores de 

Histórias de Balneário Camboriú (II FECONTHI BC), em Santa Catarina, e a outra em 

sala de aula, para alunos que fazem parte do projeto da Fundação Tênis2, em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul. A partir disso, alguns caminhos possíveis para a formação 

de leitores serão analisados se de fato existe essa possibilidade pela ótica da arte de 

contar histórias e porque temos essa necessidade de sempre narrá-las.  

 Antes de saber e de aprender a contar histórias (aliás, este é um caminho 

constante, porque sempre estou aperfeiçoando a minha vivência, a minha prática), 

preciso buscar nos livros e, talvez o mais importante, escutar outras narrativas que 

aprendo de ouvido. Aprender a escutar com apreço é um desafio nos dias em que 

vivemos, pois tudo está conectado, tudo é imediato, tudo é tecnológico, não dá para 

perder tempo. Até as relações familiares, afetivas, comerciais são tecnológicas? Em 

alguns momentos pode-se dizer que sim. Observe agora em sua volta: você deve ter 

algum smartphone, talvez esteja lendo estas palavras e falando com alguém ao 

mesmo tempo (sim, isso é possível), pode ter também uma smart TV, computadores 

entre outros (des)prazeres tecnológicos. Mas é possível que não deva ter percebido 

(escute o tilintar da ficha caindo) que está diante de uma das tecnologias mais 

revolucionárias criada pelo Homem – a escrita! E no decorrer de toda a história desta 

criação, vemos que ela trouxe benefícios para uns e mazelas para outros, 

lamentavelmente. 

 Em momentos de crise (seja pessoal, seja coletivo), o livro é como se fosse um 

refúgio para tentar sair do mundo caótico e ir para um mundo de paz, onde tudo é 

possível. Nestes momentos, porém, é que podemos nos fortalecer: é na crise, quando 

tudo parece que se esvai e nada mais faz sentido, que nos reerguemos. O mito da 

Fênix nos mostra exatamente isso: há sempre um recomeço após a morte. Livro é 

                                                           
2 Fundação Tênis: https://fundacaotenis.org.br/ 

https://fundacaotenis.org.br/
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resistência, seja o livro que for; ele será o nosso cão-guia que nos ajudará a não 

ficarmos mais cambaleantes. Trarei alguns exemplos de como este objeto sagrado 

despertou novamente a vontade de viver em muitas pessoas em vários pontos deste 

mundo. 

 Que todas essas peculiaridades que as leituras nos trazem, que vão além dos 

livros, possam ser bálsamos para o corpo e para a alma. Quando as pessoas tiverem 

consciência dos benefícios que a leitura traz à vida, olharão para trás e dirão: perdi 

tempo. Após esse click, jamais deixarão de lado um livro sequer. A sua mais nova 

carteira de identidade serão os livros que carregarão consigo. É capaz de se perderem 

ou perderem o horário do trem, porque estavam mergulhadas nas páginas 

amareladas; a intriga daquela ficção as deixou perplexas; como isso poderia ter 

acontecido, irão se perguntar. O livro fazia força para se fechar, mas tinha algo mais 

forte que mantinha as páginas abertas. O olhar acompanhava as entrelinhas, as 

aspas, as reticências, as vírgulas e todos os demais pontos. Pontos são encontros, 

de convergência ou divergência; basta olhar para o ponto e encontrar não aquilo que 

está à vista, mas, sim, aquilo que está latente (mas tímido) dentro de cada um – a voz 

interior. Alguns a chamam de intuição, sexto sentido, sabedoria. E por isso não 

podemos jamais deixar que a silenciem. 

 Estamos lendo a todo instante. Será? Veremos que alguns autores trazem 

teorias contrárias, mas vemos que na prática elas podem se complementar. Embora 

saibamos que a leitura tem um poder transformador na vida de qualquer pessoa. Os 

conceitos que envolvem leitura serão apresentados sob o olhar de pesquisadores da 

área no capítulo 2, “Caleidoscópios da leitura”, bem como as questões relacionadas à 

formação do leitor. Já o capítulo 3, apresenta a metodologia deste estudo, detalhando 

a pesquisa realizada. No capítulo 4, “Caminhos de uma narradora de histórias”, irei 

descrever minhas memórias e o meu fazer enquanto contadora de histórias e qual foi 

a minha trajetória até este momento. Por fim, no capítulo 5, “Considerações finais”, 

faço algumas amarras sutis, delicadas, assim como toda arte pode ser. A caminhada 

é longa. Muito chão e muito céu para percorrer: muitas vezes, temos de virar a cabeça 

para enxergarmos outras possibilidades e formas de vida. O céu infinito nos diz muito, 

talvez em alguns momentos mais do que a própria terra, fazendo desse modo uma 

conexão com o todo, ou seja, com a sinergia cósmica que nos conduz por caminhos 

cada vez mais sábios. 
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2 CALEIDOSCÓPIOS DA LEITURA 

 

 Fazendo novamente um recorte temporal, estudiosos afirmam que os primeiros 

registros escritos de que se tem notícia foram datados por volta de 4000 a.C. 

(BRENMAN, 2012, p. 27). Esses registros, na verdade, eram símbolos, imagens, 

desenhos que ajudavam a representar melhor o cotidiano do povo, e também eram 

uma forma de se organizar melhor e dar um sentido para a existência humana (não 

que outras sociedades mais antigas não tenham feito isso anteriormente; fazemos 

nossos apontamentos para aquilo que temos registro histórico). Outros povos também 

começaram a desenvolver diferentes tecnologias importantes, mas sabemos que a 

escrita é uma das mais antigas. Com ela, a população começou a sofrer rupturas entre 

aqueles que sabiam ler e escrever e aqueles que nada sabiam. Quem tinha condições 

tinha acesso ao desenvolvimento intelectual. Muito embora as sociedades de tradição 

oral não tivessem essa concepção que determinadas culturas começaram a ter, pois 

a organização social e a cosmovisão que tinham eram completamente diferentes 

daquelas comunidades mais urbanas. Paul Zumthor (2018, p. 46), estudioso da área 

da performance e oralidades, destaca algo importante sobre a escrita:  

[...] na aventura humana a escrita surgiu como uma revolta contra o tempo; 
e, passados milênios, ela conserva ainda esse primeiro elã. Neste sentido, 
poesia e escrita tendem, por meios não comparáveis, ao mesmo fim. É isto 
mesmo que funda aquilo que chamamos a literatura. Um encontro saboroso 
se produziu entre a linguagem poética e essa técnica extraordinária da 
escritura que ela encontrou em seu caminho. As origens da escrita estão 
provavelmente ligadas ao Oriente Médio, a necessidades econômicas, ao 
passo que a poesia não se liga a nada disso. Mas isso se passa 
diferentemente na China, onde a escrita, aparentemente, provém dos rituais. 
A convergência é então gritante. 

 Estamos sempre lendo, apesar de não nos darmos conta disso no dia a dia. 

Lemos com os olhos, com o nariz, com as mãos, com os ouvidos e com a língua. 

Sentimos o gosto ardente nos rasgar o peito ou a docilidade nos apaziguar a alma. 

Escutamos a melodia das ondas, mas, quando vão de encontro às rochas, o perigo 

alerta. A temperatura das mãos revela e segura os mundos que precisamos descobrir. 

Ver o invisível é sentir a vida pulsando dentro de nós. Essas primeiras leituras que 

fizemos são do mundo que nos cerca para depois chegarmos à palavra, assim como 

já dizia Paulo Freire. Esse conhecimento das variadas leituras é importante para a 

nossa convivência e sobrevivência, e já nascemos com ele.  
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 Falamos tanto em leitura, ouvimos tantas frases clichês, que ela é importante 

para o desenvolvimento, para ter mais conhecimento, por que é importante para a 

vida, para ser mais cult etc., mas ler é importante para quê, afinal? O que significa de 

fato leitura? As autoras Koch e Elias (2008, p. 10) apresentam o desenvolvimento das 

teorias de leitura, considerando três tipos de abordagem: 

 Abordagem texto-autor: 

A leitura, assim, é entendida como a atividade de captação das ideias do 
autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, a 
interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos sócio-cognitivo-
interacionalmente. O foco de atenção é, pois, o autor e suas intenções, e o 
sentido está centrado no autor, bastando tão-somente ao leitor captar essas 
intenções. 

 Assim, para se chegar nesse degrau de compreensão de leitura, muito trabalho 

já foi realizado. As autoras ainda destacam que o texto é entendido, grosso modo, 

como um produto que o autor produz. Contudo, veremos outras abordagens sobre 

leitura. 

 Abordagem com foco no texto: 

 “A leitura é uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua 

linearidade, uma vez que ‘tudo está dito no dito’. [...] nesta concepção, cabe-lhe o 

reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto.” (KOCH e ELIAS, 2008, 

p. 10).  

 Abordagem autor-texto-leitor:  

Na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são vistos como 
atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – constroem 
e são construídos no texto, considerado o próprio lugar da interação e da 
constituição dos interlocutores. Desse modo, há lugar, no texto, para toda 
uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis 
quando se tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos 
participantes da interação (p.10 e 11). 

 Nesse viés, na interação, ler é atribuir o sentido; por trás disso, conta com todo 

o conhecimento prévio de cada leitor. A tríade autor-texto-leitor é fundamental para se 

ter uma leitura mais enriquecida, ou seja, a leitura vai além do livro, ela vai modificar 

a vida do leitor. Há comunicação e, ao mesmo tempo, comunhão com o que foi lido. 

O texto transforma. Quando lemos uma frase que seja, algo que talvez pudesse estar 
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adormecido dentro de nós acorda. Há um novo leitor, com um novo olhar, mais atento, 

mais perspicaz, como o lince, pois ninguém é o mesmo quando fecha um livro. 

 As autoras Romão e Pacífico (2006) trazem apontamentos que contribuem para 

uma leitura mais eficaz e abrangente. Elas destacam a leitura plural, polissêmica e 

polêmica: nesse viés, a leitura vai além da decodificação de signos, pois coloca o leitor 

como protagonista da ação do ato de ler:  

[...] o que questionamos não são os traços comuns, a leitura literal do texto, 
mas, sim, a leitura trabalhada, que exige do leitor um posicionamento sócio-
histórico-ideológico, uma memória-do-dizer e um conhecimento prévio. 
Enfim, uma leitura dinâmica, entendida como interpretação e como interação 
do leitor com o mundo, possibilitando-lhe agir no mundo e não apenas um 
receptor de sentidos estereotipados (p. 10). 

 Nesse sentido, ninguém começa uma leitura do zero, mesmo que seja uma 

criança que está sendo alfabetizada, pois ela traz consigo a própria leitura de mundo 

e experiências, como apontou Freire. O que se pretende é alargar os vários caminhos 

que um texto pode trazer; isso não é mágica, é trabalho árduo. E a polissemia de uma 

leitura se refere às várias possibilidades de interpretação de um texto, o que resulta 

em uma atividade dinâmica. 

Trazendo agora o autor Leffa (1996, p. 10), que também trouxe contribuições 

para compreendermos melhor as acepções sobre leitura. Ele destaca quatro 

apontamentos, e o primeiro diz:  

A leitura é basicamente um processo de representação. Como esse processo 
envolve o sentido da visão, ler é, na sua essência, olhar para uma coisa e ver 
outra. A leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por 
intermediação de outros elementos da realidade. Nessa triangulação da 
leitura o elemento intermediário funciona como um espelho; mostra um 
segmento do mundo que normalmente nada tem a ver com sua própria 
consistência física. Ler é, portanto, reconhecer o mundo através de espelhos. 
Como esses espelhos oferecem imagens fragmentadas do mundo, a 
verdadeira leitura só é possível quando se tem um conhecimento prévio 
desse mundo. 

 Num segundo momento, o autor aborda o ato de ler como atribuir sentido ao 

texto – esse ato é compreendido como o leitor sendo o protagonista da ação; já extrair 

significado do texto, quem tem mais relevância será o próprio texto. A sua quarta 

questão, envolve a relação das três anteriores:  

Ao definirmos a leitura quer como um processo de extração de significado 
(ênfase no texto) quer como um processo de atribuição de significado (ênfase 
no leitor) encontramos, em ambos os casos, uma série de problemas mais ou 
menos intransponíveis. A complexidade do processo da leitura não permite 
que se fixe em apenas um de seus polos, com exclusão do outro. Na verdade, 
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não basta nem mesmo somar as contribuições do leitor e do texto. É preciso 
considerar também um terceiro elemento: o que acontece quando leitor e 
texto se encontram. Para compreender o ato da leitura temos que considerar 
então (a) o papel do leitor, (b) o papel do texto e (c) o processo de interação 
entre o leitor e o texto (p. 17).  

 Vemos nos autores supracitados, que os conceitos de leitura dialogam entre si. 

As relações entre autor-texto-leitor são fundamentais para uma leitura potencial, isto 

é, o foco não está somente num lado, e isso contribuiu para o leitor ser cada vez mais 

autônomo e independente a cada leitura. Precisamos fazer a bandeira da leitura 

tremular, pois se trata de resistir frente às adversidades. 

 A leitura e as ficções podem ser bons remédios; saber indicar livros é 

fundamental, pois as narrativas podem nos fortalecer em momentos de crise – 

amorosa, existencial, de saúde, de luto. Ler é resistir, é sobreviver. Michèle Petit, que 

é antropóloga, destaca isso (2017, p. 22):  

Em tais contextos, crianças, adolescentes e adultos poderiam descobrir o 
papel dessa atividade na reconstrução de si mesmos e, além disso, a 
contribuição única da literatura e da arte para a atividade psíquica. Para a 
vida, em suma. A hipótese parecerá paradoxal em uma época de mutações 
tecnológicas na qual é a eventual diminuição da prática da leitura o que 
preocupa. Parecerá mais audaciosa, até mesmo incoerente, visto que o gosto 
pela leitura e a sua prática são, em grande medida, socialmente construídos. 
[...] A leitura é uma arte que se transmite, mais do que se ensina.  

 Contar histórias e trabalhar com leitura sempre será necessário 

independentemente de década e de país, uma vez que, enfrentamos medo de modo 

irrestrito, sejamos nós crianças ou adultos. Fazer com que mais pessoas percebam 

que o ato de ler é uma questão também de empoderamento. Ser um leitor autônomo 

é imprescindível para o próprio amadurecimento, e isso se conquista com o tempo, 

degrau por degrau. 

 Na última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 4, publicada em 2016, 

constatou-se que os brasileiros estão lendo mais. Isso também pode ser atribuído 

como um reflexo pelo uso da Internet. Muitas pessoas têm acesso à rede, mesmo que 

seja para ler suas redes sociais, jornais, revistas, blogs, sites com assuntos variados. 

Ainda, segundo essa pesquisa, o livro mais lido não teve surpresa alguma: a Bíblia. 

Ficam as perguntas: por quê? São de fato todos religiosos? Ou as pessoas estão 

desacreditadas de tudo e se agarram a esse livro como se fosse o bilhete premiado 

para o paraíso? Ou ainda porque fazem como o urutau? Seja qual for o motivo tanto 

o aumento da leitura, quanto a preferência pela Bíblia, ainda estamos vivendo uma 

época em que a interpretação textual é falha. Esta questão de ter referência de um só 
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livro, de uma só visão foi abordada pela escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que 

discute em suas palestras o problema de uma história só. Além dela, Nancy Houston, 

em seu livro A espécie fabuladora (2010, p. 127), traz a voz de Danilo Kis: “Uma 

multidão de livros nunca é perigosa, mas um livro só é perigoso”. Para modificar esse 

contexto, temos muito trabalho pela frente.  

 Este estudo traz também a avaliação sobre outro suporte importante para a 

leitura: os livros digitais, uma ferramenta consideravelmente nova. A pesquisa apontou 

um crescimento no faturamento, mas também que já houve um leve decréscimo nos 

últimos anos. O curioso é que poderia nos parecer que os livros digitais deveriam ter 

tido um aumento nas regiões com poucas livrarias e/ou bibliotecas; os índices 

mostraram o contrário: onde se tem mais leitores de livro físico, é onde também mais 

pessoas leem na ferramenta digital. Podemos inferir, por um lado, que o livro digital 

ainda não alcançou aqueles que não leem, e, por outro, que o livro digital alcançou 

uma parcela mais escolarizada da população. Pelos dados apresentados, os e-books 

não garantem o aumento nos índices de leitura. No entanto, o livro digital está a nosso 

favor para contribuir e, quem sabe, reverter os baixos índices de leitura no País. Todos 

os suportes de leitura são sempre bem-vindos. 

2.1 LEITOR, LEITORANDO 

 O leitor sempre está num processo de amadurecimento da própria leitura, por 

isso o leitorando, que é algo contínuo, que não está acabado. O gerúndio, termo da 

língua portuguesa, traz a ideia de processo. Entender os diferentes níveis de leitura 

em que cada leitor está é deveras importante para podermos indicar o texto e/ou livro 

mais adequado. Para compreendermos melhor essa questão, a autora Nelly Novaes 

Coelho (2000, p. 32), argumenta que:  

Para que o convívio do leitor com a literatura resulte efetivo, nessa aventura 
espiritual que é a leitura, muitos fatores estão em jogo [...]. Embora a evolução 
biopsíquica das crianças, pré-adolescentes e adolescentes divirja de uns para 
outros [...], a natureza e a sequência de cada estágio são iguais para todos, 
conforme o prova a psicologia experimental. Assim, a inclusão do leitor em 
determinada “categoria” depende não apenas de sua faixa etária, mas 
principalmente da inter-relação entre sua idade cronológica, nível de 
amadurecimento biopsíquico-afetivo-intelectual e grau ou nível de 
conhecimento/domínio do mecanismo da leitura.  

 Entendido isso, a pesquisadora estabelece categorias que podem ser utilizadas 

para termos um caminho na seleção de livros para cada faixa etária de leitores. Essa 

categorização não pode ser entendida como regra geral, tudo vai depender do nível 
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de leitura em que cada criança, adolescente e adulto se encontram. A seguir, as fases 

estabelecidas pela estudiosa:  

 Pré-leitor (duas fases): a primeira fase vai até os três anos de idade: os livros 

indicados para estes indivíduos têm em sua maior parte imagens (gravuras, colagens, 

ilustrações), podendo em algumas obras ter pequenos trechos de textos. É nesse 

período que as crianças começam a descobrir com as mãos o mundo ao seu redor, 

tudo que está próximo é tocado. A segunda fase é dos três anos até os seis: a crianças 

passam a ter uma percepção sobre si mesma, valores e vínculos familiares devem ser 

considerados; os livros mais adequados devem trazer questões que abordam temas 

familiares, com predomínio de gravuras, de ilustrações, e podem ter uma pequena 

parcela de texto.  

 Leitor iniciante (a partir dos seis/sete anos): nesta etapa, a criança já tem o 

(prévio) conhecimento do alfabeto. A linguagem apresentada nos livros tem um 

equilíbrio entre o verbal e o visual. A narrativa geralmente é simples, com personagens 

bem definidos de suas personalidades.  

 Leitor-em-processo (a partir dos oito/nove anos): etapa em que a criança já tem 

domínio de leitura; vale destacar que a presença de um adulto durante a leitura ainda 

é importante para estimular a criatividade, sanar dificuldades etc. As obras indicadas 

podem trazer imagens, mas diálogos com texto; texto com construção de frases 

simples e períodos compostos por coordenação; histórias que tenham começo, meio 

e fim, além de narrativas humorísticas.  

 Leitor fluente (dez/onze anos): fase em que já conseguem compreender os 

mecanismos da leitura, da abstração, valores hipotéticos e confronto de ideias. 

Período que inicia a pré-adolescência (os adultos já nem são tão bem-vindos para 

ajudá-los na leitura). Os livros já têm maior predomínio de texto, imagens são bem 

poucas, os heróis são os personagens preferidos, a linguagem narrativa é mais 

elaborada, com construções sintáticas mais formais do que coloquiais; podem-se 

oferecer gêneros textuais como o conto, a crônica, novelas (com temas de desafios 

entre personagens, enigmas etc.). 

 Leitor crítico (doze/treze anos): os adolescentes já têm domínio total sobre a 

leitura e linguagem escrita; têm maior compreensão sobre diversos assuntos, 

conseguindo um maior aprofundamento nos temas que as obras trazem. É nesta fase 

que eles já precisam ter uma base sobre teorias da literatura, pois se trata da arte da 

escrita. Obras que explorem o valor literário devem ser apresentadas aos leitores.  
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 Esses esclarecimentos nos auxiliam no momento de selecionarmos os livros 

mais adequados quando vamos contar histórias conforme a audiência, ou para serem 

trabalhados em sala de aula. Este conhecimento ajuda-nos a compreender as fases 

de desenvolvimento e o que de fato as crianças e os adolescentes precisam aprender 

em cada etapa de vida. 

 Nestes tempos em que o tique-taque dos relógios está alterado, lidamos com 

situações delicadas. Muitas vezes, as crianças e/ou adolescentes não têm interesse 

nos livros e não estão entusiasmados para ler e/ou escutar uma história numa roda 

de contação. Muitas questões vêm à tona: as narrativas não os agradaram? Não 

desenvolvi bem o meu papel enquanto narradora? Estão interessados em mundos 

virtuais? Podemos pensar também numa crise geral da humanidade?  

Um dos estudiosos mais respeitados da área da antropologia e das ciências 

sociais, Edgar Morin, aponta, sim, para esta crise de pensamento, crises éticas, 

morais, ou seja, crise da humanidade como um todo. Esta busca incessante por 

ocidentalizar, tudo precisa progredir, tudo é imediato, tudo está conectado, mas ao 

mesmo tempo é uma conexão virtual, acabando, assim, por nos desconectar de nós 

mesmos e com a nossa própria natureza; isso já está fragmentando as sociedades 

mais tradicionais. Um exemplo disso são as culturas indígenas, que sofrem com o 

avanço das cidades, que cada vez mais invadem as matas nativas.  

 Podemos levantar essas questões em sala de aula ou até mesmo numa sessão 

de contação de histórias, propondo narrativas que dialoguem sobre esses problemas. 

O estudioso Howard Gardner, nos anos 1980, desenvolveu a chamada Teoria das 

Inteligências Múltiplas, ou seja, aprendemos não somente por um caminho, mas por 

vários, por exemplo:  

• Linguística: conseguir usar palavras para se expressar  

• Lógico-matemática: fazer cálculos e fazer deduções 

• Físico-cinestésica: usar o corpo para obter resultado ou fabricar produtos 

• Interpessoal: compreender o outro e se relacionar na sociedade 

• Intrapessoal: compreendermo-nos a nós mesmos 

• Espacial: ver o mundo de outras formas 

• Musical: aptidão para tocar algum instrumento, apreciar ou compor 
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 Mais tarde o estudioso acrescentou a Natural: reconhecer e ter contato com o 

meio ambiente e espécies. E a Existencial: compreender a si mesmo e sua relação 

com o mundo (reuniu intra e interpessoal num só termo).  

 Pesquisas já apontaram que nós, seres humanos, podemos aprender de 

diversas formas, mesmo tendo maior aptidão para x ou y, pois na verdade tudo está 

interligado, não podemos fatiar os estudos como se tem feito durante décadas.  

Talvez esse seja um dos problemas enfrentados pela educação de nossa 

época, como se os estudos estivessem separados em caixinhas. A leitura de diversos 

temas e de autores de todas as nacionalidades contribui para o alargamento de ideias 

e para a troca entre as culturas; a partir disso, podemos discutir com o público ou com 

os alunos, pois, assim como disse Rousseau, “educar é ensinar a enfrentar os 

problemas da vida”. As histórias têm muito para nos ensinar, mas temos de perceber 

o momento de cada leitor, a fim de sugerir a leitura apropriada, ou seja, aquela que 

irá explorar o que ele sabe e incentivar a curiosidade. É preciso ensinar o que é ser 

humano. É preciso ensinar a desarmar as armadilhas do conhecimento. No entanto, 

temos de ensinar aos nossos alunos e público não somente a literatura nacional, o 

cânone, mas a literatura universal, como aponta Houston (2010, p. 129):  

Mais do que isso: ensinar as crianças a simplesmente se apaixonar pela 
leitura. Suscitar nelas o desejo – e a capacidade – de devorar a literatura do 
mundo inteiro. Se as crianças não enxergam de que forma ler pode lhes fazer 
bem, elas não se interessarão pela leitura; é bom que saibamos, então, por 
que ler é bom.  

 Hoje ainda há crianças e adolescentes que torcem o nariz quando se fala em 

leitura, porque não “estão muito a fim”, talvez estejam mais interessados nos mundos 

virtuais e paralelos. Elas têm até certo direito de não querer ler no tempo que o 

docente pede. O escritor Daniel Pennac (2008, p. 51) já discorreu sobre esse assunto 

em seu livro Como um romance. Ele pondera e mostra uma saída:  

Uma só condição para se reconciliar com a leitura: não pedir nada em troca. 
Absolutamente nada. Não erguer nenhuma muralha fortificada de 
conhecimentos preliminares em torno do livro. Não fazer a menor pergunta. 
Não passar o menor dever. Não acrescentar uma só palavra àquelas das 
páginas lidas. Nada de julgamento de valor, nada de explicação de 
vocabulário, nada de análise de texto, nenhuma indicação biográfica [...]. Não 
se força uma curiosidade, desperta-se. Ler, ler e ter confiança nos olhos que 
se abrem, nas cabeças que se divertem, na pergunta que vai nascer e que 
vai puxar uma outra pergunta. 

Fazer com que crianças e adolescentes gostem de ler é uma tarefa árdua tanto 

de pais, de docentes, como de contadores de histórias. Creio que o papel do narrador 
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oral é singular, visto que auxilia e contribui significativamente para dar asas à 

imaginação, criar outros mundos com o “Era uma vez”, ir para longe e voltar com 

sabedoria e força para seguir.  

 Em sala de aula ou numa roda de contação de histórias, o que sempre deverá 

prevalecer são as narrativas. Elas vêm para nos apaziguar, motivar-nos, dar-nos 

forças para agir e para transformar o que precisa ser feito. A leitura realizada por cada 

pessoa deve ser vista como um caleidoscópio, pois ele nos faz enxergar o mundo de 

uma forma diferenciada: ao girá-lo é outra realidade que está diante de nós. A leitura 

nos proporciona isso, ao aproximarmos o aparelho óptico de nossos olhos e 

movimentá-lo, teremos um mundo mais colorido, talvez até mais leve. Cada teoria 

sobre leitura pode discutir sobre um determinado ponto, uma pode refutar a anterior, 

mas, no fundo, o que se espera é que cada vez mais conseguiremos progredir para 

sermos leitores mais dinâmicos e competentes. Os contadores de histórias e 

escritores Gomes, Pedrosa e Moraes (2018, p. 31, 32) conseguiram poetizar esse 

encontro: “No caleidoscópio, toda a engrenagem tem o tempo certo de se encaixar. 

Assim como na magia única dos contos – feita da matéria de sonhos – nos 

reinventamos, também no encantamento nos despertamos e na fantasia nos tornamos 

mais fortes para traduzir as cores da realidade.” 
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3 METODOLOGIA  

 O interesse em aprofundar os estudos na área da arte de contar histórias se 

deu pelo fato de colocar essa atividade em prática. Como já fora mencionado, o 

interesse pelo Curso de Especialização era relacionar a contação de histórias com a 

formação de leitores e perceber se, após a sessão, seria possível perceber o interesse 

do público e do aluno acerca das histórias. 

 Esta pesquisa qualitativa, que parte de uma revisão bibliográfica, investiga a 

performance do contador de histórias enquanto sujeito social, que pode ser 

considerado também um agente cultural contribuindo para a formação de leitores. 

Além disso, toda a minha trajetória artística também será considerada neste estudo. 

Duas experiências próprias e distintas serão analisadas sob o aporte teórico dos 

estudiosos da área da contação de histórias, como por exemplo Celso Sisto (2012) e 

Regina Machado (2015). 

 A primeira experiência ocorreu no II Festival de Contadores de Histórias de 

Balneário Camboriú, em Santa Catarina (II FECONTHI BC), no Teatro Municipal 

Bruno Nitz, em setembro de 2018. O teatro estava lotado de crianças do Ensino 

Fundamental I, acompanhadas de suas professoras, da rede municipal de ensino. 

Saber que todas as poltronas estavam ocupadas é muito gratificante, mas estar no 

palco a uma certa distância da plateia não contribui para que se possa sentir a energia 

vinda do público. 

Já a segunda apresentação foi para os alunos, de 7 a 14 anos, que fazem parte 

do projeto da Fundação Tênis, núcleo Pão dos Pobres, em Porto Alegre/RS, em 

dezembro de 2018. A sessão de contação de histórias foi realizada numa sala de aula; 

os estudantes estavam acompanhados de seus professores, que não tinham falado 

que teriam uma aula diferente, ou seja, foi surpresa! Um dos alunos não queria ficar 

na sala, queria ir para o ginásio jogar tênis. Para a surpresa de todos, no entanto, o 

aluno superou as expectativas dos professores, pois mesmo considerado muito ativo 

e inquieto ficou do início ao fim prestando muita atenção nas histórias.  

A partir dessas duas apresentações, podemos traçar alguns pontos para a 

discussão sobre a arte narrativa e sobre a formação leitora, a partir do viés teórico. O 

estudo será delimitado apenas com essas experiências, por questões de tempo. No 

capítulo seguinte, minhas memórias enquanto contadora de histórias, a importância 
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da narração oral para a formação do leitor e um breve panorama sobre o início dessa 

arte aqui no Brasil. 
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4 CAMINHOS DE UMA NARRADORA DE HISTÓRIAS 

 

Quero que as palavras formosas, grávidas de poesia, me acompanhem com o 

seu manto sagrado:  

 Ela ganhou a vida porque outro tentou vir a este mundo e não teve forças para 

continuar o seu trajeto; o ser deve estar acompanhando-a de outra dimensão! Ops, 

mas ela não estava no script, se perguntam com admiração. O que faremos? Os mais 

sábios vão mostrar o caminho, eles sempre sabem de tudo; dizem se olhando com 

uma firmeza jamais vista anteriormente. 

 Era uma vez uma menina que já estava com a mochila nas costas desde a 

primeira respiração. Foi num sábado, muito frio e chuvoso, e foi num dia de temporal, 

que deu seu primeiro grito de liberdade, em meio aos raios que cortavam o infinito 

céu. E essa voz que rasgou o silêncio da sala, fez a água que estava dentro do copo 

vibrar. Tão forte e cheia de energia, em comparação aos outros que já haviam 

habitado aquela circunferência aquática, era de fato a mais robusta. Aquele líquido 

amniótico3 já estava saturado, precisava fabular em outro carrossel. Ela será ela 

sendo outros elos... A menina, então, veio para pintar e bordar, tecer e aquecer, 

construir e divertir, para compor o leitor com muito amor. 

 O dia carregado, prestes a chover muito mais do que a nuvem pode oferecer, 

não foi à toa na vida daquela menina, explica muitas coisas, muito mais do que Freud. 

Quando aquela massa cinzenta, com toda sua imponência, que destrói tudo por onde 

passa... não, risca tudo, passa a borracha e recomeça novamente. Precisa ficar 

bonito, não pode se perder tanto assim, as pessoas não vão entender nada, cadê o 

sentido? Mas eu preciso me perder para eu me (re)encontrar, diz a voz (da menina?), 

que voz é essa? E porque precisa ficar bonito? Para quem? Assim se é pelo simples 

fato de ser. 

 Poderia ser e foi. Tudo precisa dar continuidade para a boniteza aflorar nos 

jardins e campos, longínquos. Ela tem a necessidade de ver em profundidade o 

horizonte, não se pode tentar fechar os olhos enquanto ela se descobre em cada ponto 

de vista da natureza circundante. Aquela linha muitas vezes foi confundida com o fim 

do mundo; o que estava além era o desconhecido, o inabitável, ou então seres jamais 

contatados viviam por lá. Aquele fio a levava para as profundezas de seu próprio criar; 

                                                           
3 O termo faz referência ao livro Teoria da viagem: poética da geografia, de Michel Onfray. 
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mergulhava nas incertezas de seu pensar. Viajava pelos subterrâneos, como o 

cardume que dança num perfeito balé. 

 Ela ainda não sabe o que veio fazer aqui. Então ela inventou. O que veio antes 

imaginou. O mundo já foi classificando tudo o que via pela frente, pouca coisa sobrou 

para ela criar. E porque dar nome para tudo o que se encontra? É por isso que as 

pessoas ficam fabulando pelos cantos; cantos estes que ecoam as muitas vozes que 

já foram silenciadas, mas ela tem a própria voz, que só fala quando convém, pois as 

palavras têm poder, temos de ter muita cautela e sabedoria para dar sons aos nossos 

pensamentos; caso contrário, eles tolhem o nosso labor. 

 Pelas imagens congeladas nos papéis avulsos, ela configura uma parte de si, 

já esquecida. Cada vez que revisita aquelas fotografias, ela tem uma surpresa. Leva 

um susto ao se deparar que há outros olhares ao redor, e os murmúrios dizem que foi 

num dia especial. Em sua face ruborizada, ela se esconde entre os móveis distorcidos, 

assim como sua memória. Ela gosta do silêncio. De volume, só quando toca aquela 

sinfonia ou então a fúria da natureza, em alguns dias, mas a suavidade também tem 

seus momentos. Naquela vista que a levava para o jardim, um beija-flor pousou no ar, 

ele é a ligação mais sublime entre o sagrado e o profano. Beijou seu ombro e deixou 

uma mensagem dos seus ancestrais. Aquela suavidade dançante foi para outro lugar 

encontrar-se com outras flores. Ela ficou estupefata, não sabia o que fazer. Fechou 

os olhos e seguiu o seu caminho.  

 Daquele dia em diante, algo mudou dentro da menina. Ela queria ter mais uma 

companhia, uma amiga que tivesse as qualidades e os defeitos que qualquer um pode 

ter. E assim aconteceu. Sua amiga sempre esteve ao seu lado; sempre prestativa, 

atenciosa, e concordava com tudo. Ô, que bela amizade. Elas cresceram juntas. 

Passavam uma parte das férias juntas. Contudo, um detalhe peculiar, ninguém sabia 

delas, da amizade de ambas. As famílias não se conheciam. Como os pais tinham se 

descuidado? Isso é perigoso, podem enganar e querer raptar. Fala-se muito em tráfico 

de crianças, sequestro, e tantas outras coisas que é melhor nem pensar num momento 

delicado como esse. Sim, os pais e a família toda tinham descuidado da menina. 

Agora ela queria visitar mais o silêncio, pois ali ela conseguia escutar as vozes dos 

seus antepassados, e tudo o que eles queriam e precisavam dizer. Havia sussurros, 

e os pensamentos não a deixam em paz. A menina não compreendia nada daquilo; 

pesquisava nos livros, lia, relia e ficava com mais dúvidas. Os livros não são os nossos 

tira-dúvidas? Por que ficamos mais confusos? Talvez não seja o livro mais adequado 
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para o momento. Mas esse é o dicionário, e as palavras nele registradas deveriam 

sanar tudo. Não? Teoricamente, sim. E assim a menina visitava outros livros para 

ativar ainda mais a sua memória. 

 Ela sempre esteve muito atenta aos detalhes, mas isso não a classificava como 

bisbilhoteira, que fique entendido. A curiosidade a despertava, antes mesmo do 

relógio de sua avó. Ficava sempre em cima das árvores, porque assim ela enxergava 

a linha do horizonte bem mais longe da casa. A de que ela mais gostava era a 

goiabeira, aproveitava também para se deliciar com os frutos macios e fabulosos, nem 

passava pela cabeça de encontrar aquele bichinho que falavam que era proteína e 

que fazia bem, ela dava outra vida para aquele ser que ousava habitar aquela rosa 

fruta. E essa outra vida fica para depois. Outra árvore de que ela também gostava e 

deixava o tempo passar, era a caneleira; não só pela grandiosidade, mas pelos 

benefícios para a saúde, pelo encantamento mágico, sagrado. 

 A pedra, o cascalho bem dizer, também chamava a atenção. Espera, os 

geólogos vão dizer que não é pedra, que o termo correto é rocha. Para ela, será 

simplesmente pedra. Quando o arco-íris riscava o céu, ela sabia que havia não só um 

pote de ouro, mas pedras no caminho que a levavam até aquele colorido; chegando 

lá para buscar as preciosidades, ela encontrava as pedras já sem cor alguma. 

Chorava. Ela chegou tarde novamente, as cores já tinham ido pintar em outros 

mundos! E isso aconteceu em algumas ocasiões. Foi recolhendo as pedras no 

caminho, colocou-as dentro de um saco. Já em casa, lavou todas as pedras, grandes 

e pequenas, e deixou que o vento as secasse. Selecionou as cores mais pertinentes 

para o encontro. Pintou-as. Agora, sim, o arco-íris tinha ficado bem perto e ela quase 

sentiu o afago em sua face. Aquelas pedras com cores vibrantes não poderiam ficar 

num só lugar, coloridas elas precisavam ganhar outros destinos. Como a menina já 

tinha escutado os pais falarem em dinheiro, não pensou duas vezes, iria vendê-las, 

mesmo com o coração apertado. 

 O tempo cura todas as feridas. A menina tinha deixado as pedras coloridas de 

arco-íris no tempo, veio a chuva e levou as pinturas para bem longe, que chegou a 

tocar o aquífero Guarani. Para ela tudo é profundo, embora nem tudo seja cor-de-rosa 

na vida, até porque uma só tonalidade seria muito entediante e limitante. Tem dias 

que o preto ousa aparecer quando não foi convidado, pegando todos de surpresa. 

Demoramos a acreditar, alguns levam a vida toda e não compreendem que as cores 

escuras fazem parte não só da vida, mas também de nossa constituição enquanto 
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seres vivos. Ela percebeu que os rostos dos familiares estavam úmidos, mas por trás 

daquele líquido havia um profundo pesar. Ela já tinha escutado a palavra morte, já 

tinha se deparado com isso vendo os animais sendo sacrificados ou mortos por outros 

animais ou meios de transporte dos humanos. Ele era muito trabalhador, honesto, 

uma pessoa de um coração enorme. Por que ele se foi enquanto têm tantas pessoas 

ruins? (Cochichavam). Ela percebeu que a vida acaba para os bons e para os maus, 

independente do que se faça nessa morada. 

 O cheiro de ovos fritos e café com leite a fizeram pular da cama num pé só; 

comeu com pão de milho. O restante do líquido preto com branco fora colocado dentro 

da térmica, que iria alimentá-los durante toda a manhã, na roça. O sol já brilhava com 

toda a sua intensidade. As vacas já tinham ido para o mato passar o dia de esconde-

esconde. E só no repouso da bola de fogo, que as reses voltavam pelo chamado da 

voz que as conduzia para o leito delas. A carroça já estava fazendo o seu trajeto 

habitual; os bois a puxavam numa bravura enérgica como Sísifo. Todos a bordo 

naquela nave. A mais velha conduzia com as cordas em riste. O tempo passava de 

um modo bem diferente naquele meio de transporte. Levava para outras lonjuras. 

Quando desembarcava corria para sentir o vento beijar sua alvura de pele, e os 

cabelos esvoaçavam naquela liberdade que fazia o chão tremular. Essa carga 

genética já estaria traçada na vida da menina, sem ela saber, sem ela ao menos 

imaginar e sem ela querer.  

 Ela não queria deixar aquele mundo para trás. Ela descobria cada coisa em 

cada canto, que a deixava fascinada. Quem já tinha pisado e passado por aquelas 

terras? Os dinossauros? Talvez ela pudesse começar a fazer escavações para 

encontrar algum fóssil, por que não? Talvez seres de fora do planeta? Outras pessoas 

bem mais velhas do que seus bisavós? Ela não tinha respostas para seus 

questionamentos, nem mesmo sua família. A térmica já estava vazia, era hora de 

voltar; subir naquela nave e encarar a vida real. O real era tomar banho, tirar aquela 

sujeira, arrumar a mochila (mais uma vez), almoçar, vestir uma roupa legal e ir à 

escola. A menina gostava de se encontrar com outras crianças, mas não gostava de 

ficar trancada numa sala. Gostava mesmo quando o sinal tocava para voltar para 

casa, sentia-se livre novamente e sabia que poderia viajar mais uma vez naquela 

nave, no mesmo dia. E naquela nave ela descobriu muitas coisas. 

 O que a menina não sabia era a pertença a uma raça – Homo sapiens – homem 

que sabe, ou homem sábio. Mas ela sabia tão pouca coisa, por isso que as pessoas 
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diziam homo (ens)? Mulheres não sabiam, não eram sábias? Foi por isso que a 

colocaram em uma escola? É nesse lugar que aprendemos tudo sobre o mundo? Mas 

ficar no sítio sentindo aqueles aromas naturais era bem melhor do que ficar num lugar 

fechado como era o colégio que frequentava, até era difícil de respirar, havia muitas 

criaturas que também sugavam o ar e que às vezes o deixavam rarefeito, feito 

tormenta para os pensamentos.  

Num dia qualquer, a menina se deparou com um atlas. Na capa estava 

representado o planeta Terra. Aquelas cores azuis e verdes, e traços pretos e brancos 

dividiam aquele círculo, eram as fronteiras, simplesmente fantástico. Nunca tinha visto 

uma fronteira na vida real, na vida adulta ela veria, com certeza. Depois de ter visto 

aquela cartografia estava decidida: seria astronauta para conseguir enxergar o planeta 

sob outro ponto de vista. Não parou mais de viajar, física e emocionalmente, pois 

queria ser chamada de Mulher sapiens. E para se tornar uma sabedoura dos causos, 

precisava percorrer este vasto território para compreender as gentes, tão diferentes e, 

às vezes, tão semelhantes.  

 A menina ainda tinha uma vaga lembrança daquela sua amiga, que tinha todos 

os defeitos e qualidades que podemos ter. Sentia uma saudade, mas ficava contida 

em seus pensamentos. Não podia falar muito alto para não chamar a atenção, e 

precisava cuidar também porque as paredes tinham ouvidos de gigante. Então ela 

falava bem baixinho, para não acordar outros seres, e adormecia nas suas quimeras. 

 A água causava um frisson na menina. O difícil é encontrar palavras para 

descrever a sensação. Era outra pessoa, se transformava completamente, voltava 

renovada para casa. Mais leve, mais livre, mais completa, mais ela. É lindo de ver 

daqui de cima, daqui dos lados; ela flutuava como aquele colibri. Na água ela se 

encontrava, deveria fazer algum contato com outros mundos. E isso é possível. Ela 

não queria sair daquela piscina. Por que tudo que é bom precisa ser deixado de lado? 

Na vida não tem só coisas boas, alguma voz mais grave respondia, e a cara feia já 

chegava também. Deixava para trás o mundo aquático, esse, sim, não a sufocava, 

bem pelo contrário, dava mais vida. Os dedos enrugados mostravam que era hora de 

sair. Amanhã tem muito mais.  

 O que ela ainda não sabia era que o seu encontro com o mar estava próximo. 

Toda família partiria de madrugada, rumo ao litoral. Ela fazia muitas perguntas, para 

si mesma, pois ela gostava do silêncio, mas sua cabeça nunca parava, sempre a 

trabalhar. Durante a viagem ela adormeceu nas suas fábulas por tanto criar. E sonhou. 
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O sonho se concretizou naquele lindo dia de sol, um sol diferente daquele sentido no 

interior, na roça. Ela estava em êxtase, chorava de emoção ao se deparar com 

tamanha imensidão. As águas, cor de chocolate com leite, vinham beijar seus pés que 

ainda não tinham sentido aquele gosto especial, era tão bom, revigorante. Naquele 

horizonte ela se perdia, mas se encontrava também, as águas acalmavam e ao 

mesmo tempo a colocavam em movimento. Aquele lugar seria a sua segunda casa, 

ela precisava viver mais essa energia marítima para cumprir seus ideais.  

 Um dia, quando a menina já estava um pouco maior, tinha voltado de uma 

viagem espacial, tinham perguntado se ela já tinha voltado para a realidade. Aquela 

não foi somente uma pergunta. Duas mãos, pesadas, que foram ao encontro de seu 

rosto. Quando as mãos encostaram, doeu muito mais na alma, no coração; a dor física 

nem foi tanta. Ela não podia acreditar naquilo que estava acontecendo, aquela 

pergunta não fora real. Daquele dia em diante ela passou a se perguntar o que é 

realidade? Para qual realidade querem que ela volte? Querem que ela continue sendo 

marionete para o resto da vida? Não querem a felicidade dela? Por que as pessoas, 

de um modo geral, não gostam de ver os outros viajando e vivendo em outros 

mundos? Por quê? Ela ficou desconcertada, não que ela não pudesse receber críticas 

e ponderações sobre os seus atos. Ela estava cometendo um erro? Ela falhou em que 

momento? O silêncio estava longe dela, por isso ela precisava se recolher para tentar 

se escutar novamente, de um jeito diferente, para se reerguer e tomar outros rumos 

que a levassem dali nem que fosse por um instante. Não parava de sangrar. Ela não 

sabia se era realidade ou sonho, mas, em algum instante, sonho e realidade não se 

misturam? Sonho e realidade são uma coisa só. Acreditem.  

 Olhe só, você fica aqui contando, relatando coisas que supostamente nem de 

perto aconteceram. Por quê? Você não disse que precisava ficar bonito? Então agora 

chegou a minha vez... Acalme-se, menina, temos de cuidar por onde andamos, pois 

os caminhos escolhidos não têm a tecla rewind. Eu sei muito bem disso, já vivi algo 

do gênero, mas eu preciso tomar a frente do meu barco e segurar firme a direção; 

águas agitadas ainda hei de encontrar, porém a calmaria também irá me acompanhar. 

Agora não confunda mais o caro leitor que está nos acompanhando nessas páginas. 

Ele precisa de um norte, seguro, para concluir essas linhas que seguem. 

Compreendo, menina. Podemos fazer da seguinte maneira, como você gosta de jogar, 

vamos fazer “discordar”? Aí vemos quem segue no leme da embarcação. Dis-cor-

daaar? Par, eu ganhei. Boa sorte, menina. Até breve.  
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 Memórias de uma narradora de histórias. São tantas que poderia ficar 

contando, escrevendo por toda a minha vida (e água não poderia faltar para não 

prejudicar as cordas vocais). Desde pequena, sempre estive maquinando ideias, 

construindo castelos e dando vida às personagens. Todas essas vivências me dão, 

hoje, respaldo para eu ficar numa roda, sessão de contação de histórias, e conseguir 

efetuar o meu ofício. Se a memória falhar, eu consigo puxar os vários fios, segurar 

firme, e tomar o rumo (da história) novamente. Só que essa fração de segundos – o 

esquecimento da história – a plateia não pode perceber, porque aí mora o perigo: 

perdi os espectadores; será muito difícil retomar com segurança e seguir até o final.  

 

4.1 A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO 

DO LEITOR 

 

Todas essas questões pertinentes à minha memória, os meus relatos de 

experiência e as minhas reflexões serão desenvolvidas ao longo do trabalho com 

bases teóricas de profissionais e com estudiosos da arte da contação, que hoje está 

sendo confundida com o teatro. Ambas têm muito em comum, mas cada arte tem suas 

peculiaridades. Com percepção mais refinada e sutileza no olhar, conseguimos 

distinguir. Nós, seres humanos, diferenciamo-nos dos outros animais porque temos a 

capacidade de racionalizar nossos pensamentos. E, além disso, sabemos que um dia 

iremos deixar essa casa. Enquanto esse dia não chega, precisamos preenchê-lo de 

alguma forma para dar sentido à vida. E esse recheio são as ficções que criamos no 

decorrer de nossa jornada terrena. 

Não se tem dados específicos sobre a origem dessa arte, mas foi a partir dos 

anos 1980, aqui no Brasil, especificamente no eixo Rio-São Paulo, que a 

contemporânea arte de contar histórias começou a dar os seus primeiros passos e 

que, a partir daí, ganhou cada vez mais espaço. Artistas, vindos especialmente do 

teatro, começaram a experimentar novas linguagens: contar histórias de um modo 

cênico diferente do que era feito até então. Este modo foi caracterizado pelo termo 

inglês performance. 

O primeiro grupo de contadores de histórias, pioneiro nessa arte, ou um dos 

primeiros de que se tem notícia, foi o Moranbubetá. Idealizado por Celso Sisto, Eliana 

Yunes, Benita Prieto e Lucia Fidalgo, na cidade do Rio de Janeiro, em 1990. Pode-se 

dizer que, com o início das atividades artísticas, o grupo valorizou a importância dos 
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narradores orais tradicionais, algo que até então não era muito apreciado para 

formação cultural e social, ressaltando que contar histórias fortalecia ainda mais a 

literatura, a leitura, para além dos espaços escolares. A partir deles, muitos grupos e 

narradores de histórias surgiram e continuam batalhando até hoje por essas veredas 

artísticas.  

O que é real? O que é verdade? Estamos sempre buscando um sentido para a 

vida, ou não? Nancy Houston discorre sobre esses assuntos tão antigos, embora nos 

acompanhem até hoje, em sua obra A espécie fabuladora. A raça humana carrega em 

seu DNA a ficção, precisamos criar algo para dar sentido à nossa existência. Sem 

isso, certamente não teríamos evoluído até o Homo sapiens.  

Então quais seriam as diferenças entre teatro e narração de histórias? Augusto 

Pessôa estudioso da área exemplifica (2015, p. 330):  

No fazer teatral, o texto pode ser dito de várias formas, pode até mesmo não 
passar pela oralidade (um texto dito por meio da mímica, por exemplo); além 
disso, o ator interpreta uma personagem por texto (ou vários, se o texto e a 
encenação exigirem). Já o contador de histórias diz o texto. Como o narrador, 
ele pode emprestar uma voz (ou modulação de voz) para uma personagem, 
mas isso não é fundamental.  

 Quando um ator interpretar uma personagem, o texto precisa ser decorado ipsis 

litteris (e quem escolhe o texto, geralmente, é o diretor). Com o contador não há essa 

necessidade, assim como apontou Pessôa, mas, além disso, o contador vai fazer 

vários desdobramentos com suas personagens, vai dar voz não só para o narrador, 

mas também fazer as várias vozes que cada personagem tem. No teatro, cada 

personagem será interpretado por um ator ou por uma atriz. Por conseguinte, vemos 

ainda a questão de interação direta com o público, que geralmente no teatro não existe 

(depende da proposta do espetáculo), para o contador é essencial, pois é uma 

bússola. O contador consegue se guiar e adequar a narrativa pela energia que a 

plateia está passando; pode ainda fazer o público “acordar” ou diminuir o ritmo da 

contação, e isso é uma questão de sensibilidade e de agudeza de percepção. Ou seja, 

constatando que seu público está mais participativo, vai continuar nesse clima e 

manter as histórias nesse ritmo, caso contrário, se a plateia não está muito 

entusiasmada com as narrativas, ele pode tentar fazer alguma dinâmica ou então 

trazer outra história para dar mais vivacidade ao encontro.  
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Somos os próprios atores representando as nossas vidas? Parece que esse 

jogo de memória e ficção são um tanto confusos, mas assim é se lhe parece. Houston 

traz isso (2010, p. 113): 

 Se as ficções com personagens são onipresentes na nossa espécie, é porque 
nós próprios somos personagens da nossa vida – e, diferentemente dos 
chimpanzés, precisamos aprender o nosso papel. Personagem e pessoa vêm 
de persona: palavra bastante antiga (os romanos a tomaram dos etruscos) 
que significa “máscara”. Um ser humano é alguém que usa uma máscara. 
Cada pessoa é um personagem. A especificidade da nossa espécie é que ela 
passa a vida toda representando a sua vida.  

Como linguagem, a contação de história é uma das mais antigas expressões 

estéticas e, neste sentido, pode ser considerada como código artístico. Conforme 

Parode (2007, p. 16 e 17): 

As artes enquanto produtoras de conhecimento e estéticas, atravessadas por 
essa dinâmica e inseridas dentro desse contexto histórico-cultural complexo 
procuram formas de expressão que potencializem humanamente o processo. 
A Arte nesse processo histórico-cultural que faz e refaz sua própria história, 
através de suas múltiplas expressões e linguagens artísticas, encontra na 
Estética sua manifestação mais adequada.  

Precisei vestir a minha persona várias vezes para não sucumbir. Viver neste 

mundo “real” não é fácil. Estamos sempre tecendo histórias, fiando personagens, não 

só na literatura, mas no grande palco do mundo: a nossa própria vida. Repassaram 

para mim muitas ficções, que hoje já não fazem mais parte do meu repertório de vida, 

porque não fazem sentido para as novas narrativas em que acredito e nas quais eu 

construo. Mesmo assim, ainda tem algumas ficções e/ou realidades em que querem 

que eu acredite. Aí as mãos se aproximam novamente do meu rosto, mas não vão 

mais encostar. Na verdade, nem precisamos fazer teatro, o nosso dia a dia já é uma 

grande encenação! 

 O livro da pesquisadora Houston começa com um questionamento de uma 

presidiária, da penitenciária de Fleury-Mérogis, na França, que num primeiro momento 

parece simples, mas, ao nos darmos conta, é muito profundo: “Para que inventar 

histórias quando a realidade já é tão extraordinária?” (2010, p.15). A pergunta foi feita 

durante o clube de leitura o qual a escritora desenvolvia com as detentas. E agora, o 

que responder? Nancy não poderia dizer que as histórias seriam para passatempo, 

para entretenimento, para explicar a vida, ainda mais numa situação em que aquelas 

mulheres se encontravam. A partir disso, a estudiosa foi garimpar respostas.  

 Estamos sempre em busca de algo, em busca de sentido, seja para as 

questões mais simples da vida, seja para as mais complexas. Ainda perguntamo-nos 
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sobre o sentido de nossa existência, por exemplo. Conseguimos fazer esses 

questionamentos porque somos os únicos animais que racionalizam acerca do que 

pensam, porque ao longo de milhares de anos desenvolvemos funções psíquicas e 

cognitivas para tal, desenvolvemos várias línguas para nos comunicarmos, além de 

outras linguagens que vieram antes de uma língua propriamente dita. Os animais, por 

exemplo, não têm ideia que nascem e que morrem, simplesmente vivem os dias em 

busca de seu alimento e sua proteção. A autora destaca ainda que Sentido ela escreve 

com a letra maiúscula, porque temos consciência de nossa trajetória terrestre, e essa 

lacuna entre nascimento e morte é preenchida com a narrativa (2010, p. 18): 

O universo como tal não tem Sentido. Ele é silêncio. Ninguém pôs Sentido no 
mundo, ninguém além de nós. O Sentido depende do humano, e o humano 
depende do Sentido. Quando tivermos desaparecido, mesmo se o nosso sol 
continuar emitindo luz e calor, não haverá mais Sentido algum. Nenhuma 
lágrima será derramada sobre nossa ausência, nenhuma conclusão será 
tirada sobre o significado da nossa breve passagem pelo planeta Terra; esse 
significado terminará conosco. Assim como a natureza, nós não suportamos 
o vazio. Somos incapazes de constatar sem imediatamente buscar 
“entender”. E compreendemos essencialmente por intermédio das narrativas, 
ou seja, das ficções.  

 Por isso, não nos contentamos somente em entender como as coisas 

funcionam ao nosso redor, temos de dar algo a mais para a existência, e para isso as 

narrativas têm mostrado um caminho. As histórias estão entre nós para seguirmos 

sobrevivendo neste mundo e “o Sentido é a nossa droga pesada”, aponta Houston 

(2010, p.21). Ela questiona sobre a realidade que nos cerca e traz exemplos para 

melhor entendermos (2010, p. 26):  

Os hunos, os mongóis, os nazistas [...], estavam convencidos de viver no real, 
enquanto suas cabeças estavam entupidas de mitos (históricos, biológicos, 
científicos) para racionalizar, justificar e glorificar suas depredações, os seus 
massacres, as suas espoliações, os seus banhos de sangue. As pessoas que 
se acreditam no real são mais ignorantes, e essa ignorância é potencialmente 
mortífera. Para nós, humanos, a ficção é tão real quanto o chão em que 
pisamos. Ela é esse próprio solo. O nosso suporte no mundo. [...]. Elaboradas 
ao longo dos séculos, essas ficções se tornam, pela fé que depositamos 
nelas, a nossa realidade mais preciosa e a mais irrecusável. [...]. Enxertada 
nessas ficções, constituída por elas, a consciência humana é uma máquina 
fabulosa... e intrinsecamente fabuladora. Somos a espécie fabuladora. 

 Todas as minhas memórias descritas anteriormente foram necessárias para 

este trabalho, sem elas não teria Sentido o meu relato sobre a contadora de histórias 

que sou hoje e sobre o meu fazer artístico. De nada adiantaria eu ficar explanando 

teorias, exemplificando outros contadores, se eu não tivesse vivenciado 

artisticamente. E como já mencionado, o começo do meu fabular já esteve presente 
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desde o ventre, com a escolha do meu nome. Eu poderia ter recebido qualquer nome, 

mas não. Minha família seguia uma sequência das letras iniciais para os meus irmãos: 

C. E. U. Eu saí da linha: C. L. U. O “L” foi minha avó paterna quem escolheu, ou seja, 

antes mesmo de vir ao mundo terreno, meu destino já fora traçado diferentemente dos 

meus irmãos. E não é por acaso que me sinto dessa maneira. Cada dia que passou, 

fui recheando com historietas, umas guardadas só para mim, outras já dispensadas 

ao vento para habitar outros eus, outros nós.  

Esse meu olhar sensível sobre o mundo, o questionamento sobre todas as 

coisas existentes, e não visíveis, começaram a se aprofundar quando iniciei no teatro, 

ainda no colégio, há quase duas décadas. De uma forma ou de outra, sempre estive 

envolvida com artes ou estudando, ou colocando em prática. É assim que eu fui 

encontrando um lugar no mundo, para ter um sentido mais plausível. Em certos 

lugares, eu me sinto mais viva, mais criativa, ainda mais fabuladora. “É assim que nós, 

humanos, vemos o mundo: interpretando-o, isto é, inventando-o, pois somos frágeis, 

indiscutivelmente mais frágeis do que os outros grandes primatas.” (2010, p. 75), 

como coloca Houston. Só os estudos nas artes cênicas não bastaram para sanar 

minhas dúvidas; fui então para a área das Letras.  

Durante minha graduação em Letras, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), fiz parte do grupo de contadores de histórias Quem Conta um Conto 

Contadores de Histórias4, da UFRGS, criado e coordenado até hoje pela professora 

Ana Lúcia L. Tettamanzy. Como num passe de mágica, um novo mundo se abriu. 

Pude perceber que a arte da contação se aproximava do teatro, mas em algumas 

situações se distanciavam. A percepção, o cuidado que temos de ter com o nosso 

corpo, com a nossa voz, com a nossa saúde de um modo geral: o corpo é o nosso 

instrumento de trabalho, em ambas as artes são iguais, complementam-me. Até então 

eu não sabia o que era contação de histórias, não tinha assistido a nenhum 

espetáculo. Mais adiante comentarei sobre o meu início no grupo.  

Uma das pesquisas que o grupo de contação desenvolvia era sobre a cultura 

indígena. Conhecer um pouco mais essa cosmovisão tão distinta me fez rever os 

                                                           
4 Este grupo é um projeto de extensão universitária, da UFRGS, que começou sua trajetória em 2005; 

desenvolve seus trabalhos através de contação de histórias – da performance – colocando na voz as 
diversas culturas. Sempre em busca da interdisciplinaridade e da interculturalidade para suas 
propostas, já contou com a participação de alunos dos mais variados cursos, como Letras, Artes 
Cênicas, Artes Plásticas, História. Trabalha também ministrando oficinas e cursos visando à formação 
de contadores de histórias. 
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meus conceitos estabelecidos até então. Trazendo ainda Houston, que cita Romain 

Gary: “Quando o homem se desprende dos mitos em nome do realismo, ele não é 

mais do que um pedaço de carne.” (2010, p.75). Durante os estudos sobre os 

ameríndios, e também nos ensaios, e hoje fazendo relação com a frase de Gary, faz 

todo o Sentido, ao menos a meu ver. Os indígenas da Tekoá Anhetenguá5, com que 

tínhamos contato, falavam isto para nós, que eles viviam dessa forma, pois 

acreditavam nela, a vida é esse mito, esse mistério, essa poesia, essa era a 

“realidade” deles. Ter ganhado a vida e viver dessa forma com a natureza, com o 

sagrado, é um grande poema. A poesia é essa simbiose que temos com o meio social, 

natural, espiritual. O poeta Carlos Drummond de Andrade também já falava sobre isso: 

“Se procurar bem você acaba encontrando. Não a explicação (duvidosa) da vida, Mas 

a poesia (inexplicável) da vida”.  

 Um dos primeiros trabalhos que desenvolvi com o grupo foi a participação no 

Salão de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2011. 

Para a ocasião, o nosso espetáculo fez parte da programação cultural, quando 

apresentamos os “Mitos de criação”; fizemos a nossa performance narrando a gênese 

da criação do mundo em diferentes culturas. Além desse trabalho, criamos outra 

performance, escolhemos narrativas indígenas para compor o nosso repertório, para 

nos apresentarmos no Museu da Universidade. A sessão de contação de histórias era 

embasada na temática da exposição Oretataypy: presença Mbyá-Guarani no sul e 

sudeste do Brasil. E foi a partir desse momento que começamos o nosso contato com 

os Mbyá-Guarani in loco. Fomos convidados pelos professores indígenas para 

apresentarmos a nossa narração na própria aldeia (o mesmo espetáculo realizado no 

Museu). A minha primeira ida à aldeia gerou muitas surpresas, que não cabem neste 

singelo papel; e elas estão guardadas na memória.  

 Desde a época em que fiz parte do grupo de contadores da Universidade até 

hoje, procuro me aperfeiçoar pesquisando e participando de cursos e de oficinas, 

como qualquer profissão que exige continuidade nos estudos. Além disso, ver o que 

outros narradores estão desenvolvendo também é muito importante para analisar o 

que funciona e o que não funciona. Toda essa comunhão é parte do nosso processo 

de aprendizagem e de crescimento. No começo, não sabia como ficar diante do 

público, porque é diferente do teatro, mas na medida em que vamos tendo mais 

                                                           
5 Tekoá Anhetenguá significa Aldeia Verdadeira, da etnia Mbyá-Guarani, que fica situada no bairro 
Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
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intimidade conosco, com as histórias, com a nossa performance e com o público, flui 

como a correnteza do rio, que desliza suavemente depois de ter passado por alguns 

momentos mais difíceis. 

O termo perfomance já apareceu tantas vezes nestas linhas. O que seria isso 

numa sessão de narração de histórias? Como podemos compreender, traduzir isso 

numa sessão de contação? Toda narração de histórias é uma performance? Para 

esclarecer de uma forma mais acessível a nós, Paul Zumthor, estudioso renomado 

desta área, coloca da seguinte maneira (2018, p.47):  

Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às condições de 
expressão, e de recepção, por outro, performance designa um ato de 
comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como presente. A 
palavra significa a presença concreta de participantes implicados nesse ato 
de maneira imediata. [...]. A performance é então um momento da recepção: 
momento privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido.  

 Contar histórias, então, implica uma performance, que é singular, mas também 

pode ser plural (quando contado coletivamente, em grupo como foi o meu caso, por 

exemplo). Cada contador encontrará o próprio modo de ser contador, cada um terá o 

seu próprio tempo para esculpir a sua arte. E isso implica uma série de fatores como 

conhecimento do próprio corpo6, suas limitações, seus pontos mais fortes e mais 

fracos, estudo aprofundado das histórias, breve noção do espaço onde a contação vai 

acontecer. E para que a performance se concretize, precisamos do público, nem que 

seja uma única pessoa! Eu preciso do outro para a minha arte se realizar. Zumthor 

traz ainda (2018, p. 30):  

Muitas culturas no mundo codificaram os aspectos não verbais da 
performance e promoveram abertamente como fonte de eficácia textual. Em 
outros termos, performance implica competência. Mas o que é aqui a 
competência? À primeira vista, aparece como savoir-faire. Na performance, 
eu diria que ela é o saber-ser. É um saber que implica e comanda uma 
presença e uma conduta, um Dasein comportando coordenadas espaço-
temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em 
um corpo vivo. 

 E nessa simbiose de performance, texto, plateia, a voz é um elemento 

essencial, pois ela é um prolongamento do corpo. A voz faz ir além, assim como 

aponta a professora Edilene Dias Matos (2018.1, p. 83): “A voz, mutante por natureza, 

                                                           
6 Para os meus estudos e exercícios práticos de corpo e voz, tenho por base o livro: Trabalho de voz e 
corpo de Zygmunt Molik: o legado de Jerzy Grotowski, de Giuliano Campo. 
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é parte do corpo que não se reduz a um espaço, mas alonga e prolonga esse corpo, 

lócus de origem, referência. Nesse movimento sinuoso, trapaceira, a voz se desdobra 

em perpetuum mobile”. A voz é o nosso registro de identidade. Conseguimos 

reconhecer os nossos semelhantes pela voz, mesmo não tendo visto. A voz nos 

remete a memórias, também podemos nos agradar ou repelir alguém pelo timbre. 

Além disso, a professora Matos ressalta sobre as poéticas orais (2018.1, p. 84):  

Quando falo em poéticas orais, estou, evidentemente, me referindo ao verbo 
poético que nasce na boca, entendida enquanto canal de emissão de voz ou 
vozes. É lógico, pois, que a voz se produz nos órgãos fonadores, que são 
também modeladores. E a boca funciona também como um desses 
modeladores: abre-se e fecha-se como canal flexível que é. E faz passar a 
voz, rejeitando tudo o que “quebra a voz viva”. 
 

Falamos sobre poéticas orais, falamos então sobre a oralidade. Matos traz 

Zumthor para melhor exemplificar: 

[...] a oralidade implica tudo o que em nós se endereça ao outro: seja um 
gesto mudo, um olhar (2010, p. 203): “o gesto não transcreve nada, mas 
produz significativamente as mensagens do corpo” (2010, p. 206); “o gesto 
denuncia o não-dito” (2010, p. 205); a gestualidade, às vezes, confere uma 
função ao silêncio: gestos zeros. 
 

 Entendemos aqui, por exemplo, numa sessão de narração de histórias: quando 

estou diante do público, antes mesmo de iniciar com palavras, já estou comunicando, 

seja com meu olhar, seja com os meus gestos, seja, ainda, com os objetos que vou 

utilizar em cena. Tudo isso são mensagens “mudas” que fazem os espectadores 

adentrarem num mundo que não é mais “real”, e, sim, sagrado. E todos que estão 

presentes, precisam estar presentes, integralmente, de corpo e alma, caso contrário, 

não irão compreender o que está acontecendo. Ademais, o silêncio é muitas vezes 

mais importante que as palavras; em determinados momentos, é claro. Costa traz 

essa reflexão em torno do papel do contador, do texto e da plateia (2015, p. 31):  

O narrador é instigado pela plateia. Contextualiza o seu texto. Sua forma de 
narrar é viva. Na narrativa, observa-se claramente sua intenção de prender a 
atenção do público, o suspense na apresentação das personagens, 
assumindo corpo e voz de várias delas, o aproveitamento total do espaço e a 
centralização da narrativa na sua pessoa. O texto passa através do corpo, 
que é um instrumento, emprestado ao texto para esse fim.  

 Cada contador de histórias tem a própria performance, a própria linguagem – 

corporal, vocal, gestual, plástica (que é intrínseca) e, claro, a própria emoção. 

Estudamos, vemos outros narradores de diversos lugares e podemos até pensar: se 

deu certo para ele, para mim também pode funcionar. Ledo engano. Mesmo 
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traduzindo e adaptando o que o outro fez, quando eu vou fazer, pode ficar caricato, 

será inverossímil. No começo da trajetória, podemos cometer esses deslizes por falta 

de maturidade, de olhar perspicaz sobre a arte da contação. Eu já cometi isso, talvez 

por considerar que, como já tinha feito teatro, fazer contação seria mais “fácil”. 

A primeira vez que contei uma história no primeiro curso que fiz, no Grupo de 

Contadores de Histórias da UFRGS, não tive uma experiência satisfatória. Talvez o 

nervosismo, a tensão de estar diante de várias pessoas tão próximas naquela roda, 

da professora e até por saber que estava sendo “avaliada”, fizeram-me fraquejar (esse 

curso era pré-requisito para fazer parte do grupo). Saí arrasada. Ainda bem que o 

tempo nos faz amadurecer. Pude perceber mais ainda que o corpo é realmente o 

instrumento do contador; precisamos estar inteiros e saber controlar nossas 

fraquezas. O corpo comunica tanto quanto a voz, por força de sua gestualidade. Matos 

salienta ainda o trabalho de Zumthor em relação à voz (2018, p. 85): 

A boca é um dos fatores que ajudam e interferem na produção da voz, além 
de ser um canal. A voz está intimamente ligada ao corpo por vibrações 
corporais. A voz é acompanhada por movimentos corporais não vocais e que 
interferem no significado da mensagem vocal. Há, portanto, uma voz sonora, 
comprometida com o som, e uma voz muda, não comprometida exatamente 
com o som, mas aliada ao som e que contribui para a produção da mensagem 
verbi-vocal. Nesse sentido, a voz é um signo escultórico, ou seja, ela é 
construída na garganta e entalhada no corpo. Multiplicam-se, assim, as 
possibilidades de produção de sentido da mensagem verbi-vocal, pois que a 
voz, enquanto linguagem, é feita de signos sonoros e de signos gestuais. É 
neste caso que se pode falar em mensagens verbi-voco-visuais, 
considerando que esses signos mudos, de configuração não sonora, portanto 
não audíveis, são, no entanto, visuais, visualidade que se faz necessária para 
que tais signos sejam captados e decodificados. 
 

 Depois de alguns anos de pesquisa pude perceber a importância das 

mensagens verbi-voco-visuais, de signos mudos e sonoros. Não podemos fragmentar 

o estudo do contador de histórias, somos um conjunto, tudo está interligado. Quando 

estamos na arena diante de leões, temos de estar com todos os sentidos treinados e 

preparados, caso contrário terá um ponto final bem próximo. Temos de começar com 

as nossas maiores dificuldades, pois precisamos de um tempo maior para 

melhorarmos. Isso acontece no trabalho com as histórias: algumas serão mais 

exigentes que outras.  

A escolha das histórias para montar o meu repertório varia de tempos em 

tempos. Aliás, é uma via de mão dupla, pois eu sou escolhida pelas histórias e eu as 

escolho também. É por isso que o repertório varia. Ou o repertório pode ter uma 

permanência no tempo; nesse caso, são os espectadores que estão precisando 
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escutar as histórias por algum motivo, seja pela narrativa como um todo, seja pelas 

personagens. As histórias me vestem porque alguma coisa eu preciso dizer aos 

outros, e fui escolhida para esse fim. Na verdade, eu sou um mero instrumento nas 

mãos das histórias, quem deve reinar e ser o centro das atenções é a narrativa, e não 

eu. E isso é um processo orgânico, temos que saber escutar a nossa voz interior e 

conseguir traduzi-la da melhor forma possível. A temática das histórias que eu conto 

pode variar, por exemplo: contos populares brasileiros e estrangeiros, contos 

canônicos, lendas e mitos indígenas, mitos de criação de várias culturas, autores 

específicos de literatura infantojuvenil, e assim segue.  

 Teatro lotado. Crianças, professoras, outros contadores de histórias esperam o 

terceiro sinal soar para a arte começar. Momento de concentração. As palavras 

querem ganhar vida, elas precisam sair, está na hora do parto. Enquanto isso, as 

tantas vozes que ressoam tentam preencher as lacunas do encontro. Batimentos 

oscilam numa frequência involuntária. É chegada a hora de abrir as cortinas... O som 

do pau de chuva predomina, a magia vai aos poucos tomando forma. As primeiras 

palavras saem num suspiro, algumas trôpegas, e outras deslizam suavemente até 

encontrar a sintonia das narrativas. Mas vejo e sinto o público distante. Foram as 

histórias ou o palco que criaram essa parede? Talvez um, talvez o outro. Talvez 

ambos.  

Muito já se falou sobre contação de histórias e sobre teatro. Podemos 

considerar o contador de histórias um profissional da arte narrativa assim como um 

ator das artes cênicas? O que é ser e ter uma profissão hoje? Quem pode afirmar 

isso? Quando vamos preencher algum formulário ou cadastro, no qual precisamos 

colocar nossa ocupação profissional ou formação acadêmica, deparamo-nos com 

uma incógnita: não há nenhuma graduação em contação de histórias. O que tem são 

pesquisas relacionadas ao contador ou a sua prática, seja em trabalho de conclusão 

de curso, na pós-graduação – como especialização, mestrado e/ou doutorado. 

Segundo Fleck (2015, p. 317): 

A palavra “profissão” deriva de “profissão de fé”, cerimônias rituais de 
admissão nas corporações. Os juramentos nessas cerimônias comportavam 
três compromissos: observar as regras, guardar os segredos e honrar e 
respeitar os jurados (inspetores eleitos e reconhecidos pelo poder real). 
Segundo Dubar, as profissões e os ofícios no Ocidente têm origem comum: 
as corporações. Na Idade Média, a partir do século XI, diferenciavam-se 
aqueles que tinham “direito ao corpo” (corporação reconhecida) dos que não 
o tinham (trabalhos braçais e pessoas sem qualificação). Com a consolidação 
das universidades, criou-se uma oposição entre as profissões (ensinadas na 
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universidade) e os ofícios (oriundos das artes mecânicas), entre a cabeça e 
as mãos, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual.  

 Vemos ainda que o conhecimento obtido pelas instituições tem maior prestígio 

e visibilidade do que os ofícios. E isso perpetua até hoje. Mas como fica para o 

contador de histórias? Não há uma graduação para seguir, como já fora mencionado, 

então ele não é um profissional? Seguindo nessa linha de raciocínio até podemos 

considerar, mas segundo Fleck (2015, p.318): 

A arte é uma atividade “reconhecida, apreendida, organizada, celebrada. 
Como toda atividade, obedece a regras, a constrangimentos, insere-se em 
organizações, profissões, relações de emprego, carreiras profissionais”. O 
contador de histórias, como artista, acaba também por participar desse 
contexto.  

Quando eu realizo uma atividade de contação de histórias, eu me apresento 

como uma profissional da área. É uma carreira que já venho construindo ao longo dos 

anos. Acredito que quando investimos em estudos, dedicamos tempo para estar 

preparados, queremos ser valorizados como profissionais. Como isso é uma 

prestação de serviço, queremos receber. 

Podemos perceber que no passar dos anos o significado de contador de 

histórias sofreu algumas variações. Anteriormente, ele era o sujeito mais velho da 

comunidade, era aquele que tinha mais experiência e todos deveriam respeitá-lo; à 

noite, sentados ao redor da fogueira, ele narrava os acontecimentos do dia para todos 

aqueles que estavam presentes escutando suas histórias. Era assim nas sociedades 

tradicionalmente orais. A cultura se mantinha na memória coletiva por várias 

gerações. Depois do desenvolvimento de diversas culturas, o narrador de histórias 

mudou um pouco a sua roupagem. Ele não senta mais ao redor da fogueira para 

contar histórias, não que isso ainda não aconteça nas comunidades tradicionais, mas 

com o surgimento das cidades esse sujeito precisou adaptar-se às novas 

transformações. Fazendo um salto no tempo, no mundo ocidental, o narrador de 

histórias é apresentado como lembra Fleck, (2015, p. 318-319): 

 Gislene Matos diferencia o contador de histórias tradicional do contador de 
histórias contemporâneo ou urbano. Embora o objeto de trabalho seja o 
mesmo, o contador de histórias contemporâneo apresenta características 
distintas do tradicional. Nas sociedades tradicionais, toda a comunidade 
participava dos serões de contos, independentemente da idade ou do papel 
exercido por seus membros. O conto “exprimia as aspirações mais profundas 
do grupo social e assegurava sua coesão, em torno dos sistemas de valores 
e de crenças que deveriam ser consolidadas para o equilíbrio e a 
sobrevivência da comunidade”. [...] O que também define o contador 
contemporâneo é o fato de ele ser urbano, ou seja, viver e trabalhar na 
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cidade, ali também se manifestando. Ele carrega consigo as marcas de seu 
tempo, apropriando-se de recursos tecnológicos e meios de comunicação em 
sua performance. 

 Além disso, o contador de histórias contemporâneo, aquele que vive nas 

cidades, exerce sua atividade em vários espaços: escolas, bibliotecas, feira de livros, 

empresas, praças e demais eventos para o qual é contratado. Ele está onde há 

público, onde o chamam. Ele se prepara e prepara todo o espaço ao seu redor, 

reserva um tempo no tique-taque dos relógios atuais para que a performance possa 

acontecer. Suas narrativas vão preencher todas as lacunas, todos os entremeios; sua 

voz vai ecoar e reverberar para além daquele espaço. Cada ouvinte vai ajudar a tecer 

a grande fábula da vida naquele momento da contação. 

 Muitas vezes já me perguntaram o que precisa fazer para ser um contador/a. 

Para começo de conversa, todos nós já somos contadores. Como Sherazade. 

Passamos o dia e a noite contando histórias, para a família, para os amigos e para os 

colegas. A minha pergunta, porém, é: que tipo de contador/a quer ser? Então você 

quer elevar o seu contar ao sublime, ou seja, quer fazer da narração oral uma arte? 

Quer que essa arte seja a sua profissão e quer ser remunerado? Fazendo uma 

comparação com outras artes: para ser escritor, não basta somente saber escrever, 

precisa elevar a sua escrita ao nível artístico. E, para isso, precisamos estudar muito. 

Ler muito. Ser autodidata, encontrar a própria voz artística. Isso pode levar um bom 

tempo, alguns anos, aliás, vai levar a vida toda! E talvez nem sejamos considerados 

artistas pelos olhos dos outros. Quem determina se alguém é ou não um artista? Ele 

próprio ou o público? Vincent Van Gogh não foi considerado artista de prestígio 

enquanto esteve vivo. Por que era um vanguardista? Realmente, não somos 

compreendidos no tempo em que vivemos; pode ser porque vivemos em outro tempo 

que não o do compasso do tique-taque dos relógios atuais. Enquanto isso, vou 

fabulando, costurando as imagens das histórias que se transformam no que você 

quiser costurar comigo. E além.  

Essa consciência sobre a própria arte é o que o contador precisa ter e saber; 

contam-se histórias desde que o mundo é mundo, mas podemos nos perguntar 

quando a narração se tornou Arte com letra maiúscula. Um estudioso renomado na 

arte da contação, Celso Sisto, salienta (2015, p. 148):  

[...] quando essas histórias visam mais do que veicular informações e pré-
figurar o mundo, e preocupam-se em afetar o outro, isso já é o caminho da 
arte. É para afetar o outro que o narrador começa a tomar consciência de 
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suas habilidades, de seus recursos e a manipulá-los em função da reação 
que deseja atingir. E, com isso, aprende a fazê-lo de modo a obter o melhor 
resultado possível. Portanto, pensemos no conceito de arte, palavra de 
origem latina (ars) que significa técnica e/ou habilidade. A arte, entendida 
como atividade humana ligada a uma manifestação de ordem estética, é feita 
por um artista. Isso é o que nos interessa! O artista usa sua percepção, suas 
emoções, suas ideias para estimular essa mesma tomada de consciência nos 
seus espectadores. Mas é também a atribuição de significados, tanto pelo 
artista quanto pelo público, que vai fazer daquele objeto uma obra de arte. 
[...] Por isso é preciso treinar o público a ver arte na narração oral.  

 O maravilhoso, o encantamento e a força da palavra dão sentido para o 

narrador oral, e é essa energia transmitida que vai fazer com que o público consiga 

enxergar a vida de outra maneira, com mais cor e com maior variedade de cheiros. O 

contador vai levar para o público as palavras grávidas de poesia, para despertar o 

sensível em cada um. O Homem, de um modo geral, sempre precisou escutar 

narrativas para melhor se compreender e conseguir entender o mundo ao seu redor. 

O mistério e o sentido de nossa passagem sempre estarão em aberto, como um 

enigma a decifrar.  

 Palavras têm muito poder. Não podemos jogá-las ao vento, desperdiçar verbos 

e substantivos. As palavras podem nos acalentar, retalhar-nos e amordaçar-nos. 

Temos de fazer um som agradável ao mundo, pois nele há um barulho ensurdecedor. 

Fazer da palavra uma arte é saber escutar a si mesmo e seguir o que as vozes internas 

nos dizem. A pesquisadora e contadora de histórias Regina Machado (2015, p. 16) 

trouxe grandes contribuições na área da narrativa oral:  

A arte da palavra, oral e escrita, permite a transformação de um mundo de 
pensamentos, percepções, perguntas, intuições e afetos em comunicação. E 
manifestação expressiva que uma pessoa dirige a si mesma e ao outro, que 
estabelece contatos. A arte da palavra requer o exercício da capacidade de 
transmutar imagens internas em configurações de linguagem, ordenas 
poeticamente. Tal ordenação é fruto de um longo processo de descoberta de 
palavras que podem ser encadeadas para fazer sentido, para conferir 
significação à experiência de vida de uma pessoa. 

 O narrador oral precisa levar o seu público para outro mundo, onde tudo é 

possível, o mundo da imaginação, da fábula, no tempo em que não há o tique-taque 

dos relógios atuais, aliás, todos devem esquecer esses ponteiros que não param 

jamais. A plateia precisa sonhar e acreditar. É por isso que o contador de histórias tem 

um papel fundamental na sociedade em que vive, seja em grandes centros urbanos, 

seja em localidades mais interioranas, pois toda a população precisa de histórias, de 

significativas ficções, como Nancy Houston lembra. Ficções essas que sejam 

edificantes, que façam as pessoas progredirem emocional e socialmente, tornando-

as mais humanas, e também é preciso saber o momento de cada ficção para 
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determinada pessoa. O mundo carrega esta dualidade entre o bem e o mal, porque 

somos assim, e somos nós também que construímos as relações afetivas, sociais, 

políticas. Conhecer o mau pelas narrativas para não fazer o mal. 

 Podemos considerar que o narrador oral é também um agente cultural. Ele 

planta a semente das histórias em cada pessoa que o escutou e, com o tempo, os 

primeiros brotos irão germinar. Cada semente/história terá um aspecto diferente em 

cada ouvinte porque cada um cuidou de sua planta a sua maneira, ou seja, a semente 

fazendo sentido para cada espectador. O contador é aquele que mantém o fogo aceso 

da tradição cultural de um país, a memória coletiva é repassada de geração a geração. 

O contato ao vivo com o público é algo transformador. O fogo da ancestralidade está 

no centro da roda, seja este visível ou sensível. As vozes dos antepassados mantêm 

toda a energia vital das narrativas, o aconchego, a cadência da voz do narrador leva 

para o além.  

 O contato que tive nas duas experiências, citadas no capítulo anterior, foi algo 

singular. Na primeira faltou algo, talvez a distância entre mim e o público tenha 

alterado a partitura da contação. Essa lacuna espacial talvez tenha refletido no 

momento da contação, pois como não foi possível ver e sentir o brilho nos olhos não 

teve aquela vibração de ambas as partes. A sessão foi boa, mas poderia ter sido 

melhor. O artista, no momento da roda, equilibra a narração com a troca que sente e 

percebe de seu público. O que vale é a qualidade, e não a quantidade. Ou seja, não 

adianta ter grande plateia, se não há a troca de experiências. Ficam as perguntas: as 

narrativas não eram adequadas ao público presente? O ambiente, neste caso o Teatro 

Bruno Nitz, não foi acolhedor por ser muito grande? Essas questões servem-nos para 

que reflitamos e que busquemos alternativas para melhorar ainda mais.  

 Já a segunda apresentação, para os alunos que fazem parte do projeto da 

Fundação Tênis, por ter ocorrido num ambiente menor e mais acolhedor, neste caso 

a sala de aula, que propicia certa proximidade entre o artista e o público, deixou-me 

mais segura. Quando isso acontece, todos estão na mesma sintonia, participando 

ativamente do encontro, e com isso dá para o contador sentir e perceber o brilho nos 

olhos.  

 Com essas experiências podemos refletir sobre a relação entre contar histórias 

e formar leitores. Na primeira apresentação, houve certa distância entre artista e 

plateia, e com isso, talvez, as histórias não conseguiram alcançar seu objetivo, que 

seria o interesse ativo e presente do público, que não demonstrou receptividade. Já 
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na segunda, os alunos queriam saber e conhecer um pouco mais sobre as histórias 

no final da sessão, ou seja, o interesse pelas narrativas foi edificante e, assim, a 

semente da leitura foi plantada.  

Independentemente de cada apresentação, positiva ou negativa, o que importa 

é a consciência de escutar histórias que vai sendo construída ao longo de cada 

encontro. Habituar o público a frequentar espaços que realizam essas atividades é 

contribuir para a formação de leitores e de cidadãos mais independentes e críticos 

perante a sociedade. A arte, em suas diversas manifestações, é a expressão mais 

sublime que o Homem pode realizar, pois é a ligação direta com o sagrado, com o 

universo. É a arte que nos alivia de todas as más ficções que escutamos diariamente, 

ela nos faz libertar e, ao mesmo tempo, fortalece-nos e nos faz acreditar que tudo é 

possível. 

 Chegamos às linhas finais desta memória, relato de experiência, mas talvez 

você, caro leitor, esteja se perguntando: cadê aquela parte que explica 

detalhadamente o que é e o que precisa fazer para ser um contador de histórias? Na 

verdade, as respostas estão neste emaranhado, nestes fios que teceram a vida deste 

estudo. Não há somente um único caminho para seguir na arte da narração oral. Em 

primeiro lugar, cada um que quer se aventurar nestas veredas precisa aprender a se 

escutar, em silêncio, e saber traduzir a poesia que emerge dentro de si. Além disso, 

estar de olhos e ouvidos atentos ao que acontece ao redor. Sair de seu mundo e 

acompanhar outras contações de histórias. Sempre se atualizar com cursos e com 

oficinas e, claro, ler e ler tudo que cair nas próprias mãos. Isso compreendido, o 

narrador vai construir a sua trajetória diariamente. Se você, leitor, chegou até aqui, 

talvez esteja com mais dúvidas, e isso é bom, porque o papel do narrador oral, sendo 

um artista da palavra, é ser um instigador da curiosidade, aquele que provoca, mas 

que sabe conduzir o fio das histórias com maestria e sincronicidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (NA TEIA DA ARANHA) 

 

 Esse meu registro será muito mais valioso para os que virão depois de mim. 

Este é só um caminho. Essas páginas, o título de especialista não são para alimentar 

o meu ego, não. Voará para tentar contribuir de alguma forma para melhorarmos a 

relação de convivência entre povos e culturas tão distintas. Que a nossa questão de 

alteridade seja sempre uma relação para agregar conhecimento, sempre. E que esse 

conhecimento seja de forma horizontal, nada imposto com o olhar de cima, os rostos 

precisam estar na mesma linha, na mesma trama. 

 O tempo foi mais uma vez o meu convidado de honra. Para concluir este 

estudo, troquei o tempo várias vezes: dia e noite, noite e dia. Realmente estava 

vivendo um tempo que eu criei, que foi o tempo da gestação desta arte que é a escrita. 

Se até agora você, caro leitor, ficou um tanto confuso com este relato, achando sem 

conexão entre teoria e prática, entre o real e o acadêmico, não se preocupe, a vida é 

assim mesmo, vista como um caleidoscópio. Às vezes as imagens ficam nebulosas, 

distorcidas, sem foco, mas não se assuste. Talvez a narrativa não esteja adequada 

para o momento, ou isso pode ser um sinal: preste mais atenção. Pare, mas siga. 

 Outros percorrem o tempo atrás de uma das convenções humanas mais 

terríveis tanto para o bem, quanto para o mal: o dinheiro. Outros buscam o Sentido 

para a sua passagem terrena, e outros nem sabem o que vieram fazer aqui na Terra, 

simplesmente vivem as piores ficções já contadas a eles, e isso quer dizer que não 

vivem as próprias histórias, que é o mais terrível. A estudiosa Nancy Houston (2010, 

p. 82) afirma que: “Há, então, duas espécies de verdade: a objetiva, cujos resultados 

podem ser confrontados com o real (ciências, técnicas, vida cotidiana) e a subjetiva, 

que acessamos apenas pela experiência interior (mitos, religiões, literatura). [...] O fato 

de acreditar em coisas irreais nos ajuda a suportar a vida real.”. Não podemos perder 

jamais essa “verdade” das fabulações, mas, ao mesmo tempo, nem tudo tem um 

sentido plausível, pois as coisas são como elas são. A poesia deve ser vivida e 

sentida, ela é o que nos impulsiona, mesmo que não vejamos. 

 Estamos tão arraigados a certos conceitos, paradigmas, pessoas, que não 

mudamos, ficamos estáticos, que não enxergamos novas possibilidades de viver outra 

“realidade” num outro mundo. Não é só a ficção contida nos livros, mas a ficção do 

nosso discurso, a nossa palavra. Por isso, temos de ter o maior cuidado com o que 

falamos. Quais ficções nós estamos levando aos nossos alunos, a nossa plateia e a 
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nossa família? Que ficções eles irão reproduzir futuramente? Precisamos contar 

significativas histórias às nossas crianças para elas não caírem nas armadilhas das 

ficções unilaterais.  

 Ensinar crianças, jovens e adultos a gostar de ler é um desafio constante. E 

todos deveriam estar dispostos a incentivar a leitura. Isso já deveria ser desenvolvido 

no seio familiar. Claro, sabemos muito bem que nem todas as famílias brasileiras têm 

condições para adquirir algum livro, ou, o que é pior, não sabem da importância da 

leitura para mudar de vida. Essas questões já vêm de longa data, embora pesquisas 

apontem que os brasileiros estão lendo mais. Mas será que este “mais” está sendo 

significativo para o desenvolvimento individual e social? Que venham outras 

pesquisas para tentarmos sanar essas dúvidas. 

 Formar leitores pelos olhos do professor é diferente do que pelo do contador 

de histórias. O primeiro, que trabalha em escola, tem certa obrigação na formação de 

leitores, enquanto o narrador oral, que não tem essa obrigação dada pela instituição, 

é tão ou mais importante que a do docente. Como ele é um artista da palavra, ele leva 

a arte, a fabulação, o encantamento, os sonhos, as várias possibilidades que uma 

narrativa pode apresentar, e esse papel é muito importante. O trabalho artístico do 

contador pode ser confundido com o do animador cultural. Não desmerecendo 

nenhuma arte, que fique claro. São linguagens e propostas diferentes de cada artista. 

Pelas pesquisas, o animador cultural não tem preocupação com a formação de 

leitores, pois ele foi contratado para divertir, o que é muito bom por sinal. O meu 

propósito enquanto narradora oral é também formar leitores, ou ao menos contribuir, 

plantar a semente da leitura em cada espectador. E que esses leitores possam ser 

cada vez mais humanizados pelas narrativas.  

 Nas minhas vivências não consegui, ainda, levantar provas quanto à formação 

de leitores. Penso que antes de realizar essa façanha, eu consiga mostrar o caminho 

do fabular, do encantamento, do simbólico que as histórias carregam em si, elas, sim, 

vão despertar a curiosidade para o novo e, de história em história, crianças e 

adolescentes vão se constituindo, tecendo a própria vida. Mostrar as coordenadas, 

que são as boas ficções, para que elas consigam caminhar sem cambalear. Meu 

objetivo vai além deste trabalho de conclusão: que este estudo seja a força motriz que 

irá me mover por anos a (desa)fios. Nancy Houston esteve presente neste estudo, 

trago-a novamente (2010, p. 135):  
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Não é possível, nem desejável, eliminar as ficções da vida humana. Elas nos 
são vitais, consubstanciais. Criam a nossa realidade e nos ajudam a suportá-
la. São unificadoras, tranquilizadoras, indispensáveis. Vimos que elas 
serviam tanto para o melhor quanto para o pior. Tanto para os genocídios 
como para a Chacona em sol menor para violino solo, de Johann Sebastian 
Bach.  

 Escutar essa melodia do artista alemão é transcendental, a meu ver. Em 

algumas passagens da música, fico numa sobriedade, numa paz inigualável, em 

outras, o violino é uma vibração enérgica que faz a vida bater em minha porta. Com 

as histórias, isso também acontece, a performance e a voz são os fios condutores do 

narrador para fazer a plateia fabular. E que eu sempre seja agraciada com palavras 

formosas, grávidas de poesia, para que eu sempre possa contar significativas ficções 

para todas as pessoas que estão dispostas a escutar, fabular, viajar... 

 E a menina sentada no alto da montanha observa o movimento lá embaixo. Ela 

carrega consigo a sua algibeira, que está tramada com outros desenhos, uns já se 

foram com o vento, enquanto outros voltaram. Não está nítido. Naquele tempo que ela 

ficou refletindo lá no alto, muitas imagens, cores, cheiros, sabores, amores, tristezas, 

sobrevoaram sua memória. Ela não sabe se foi real ou sonho, mas não importa. 

Aquelas histórias que povoaram suas lembranças deram força para ela acreditar. Sim, 

acreditar e partir para espalhar para todos os outros que estão lá embaixo. Tudo é 

possível, acredite. Às vezes, criamos certas tramas, com fios defeituosos, que se 

rompem; neste caso, os fios precisam ser do novelo era uma vez para ficarem 

perfeitos e com as cores adequadas para cada caminho a seguir. Não tenha receio 

quando passar por essa menina, pois ela só quer levar você para outro mundo. Só 

talvez tenha certo cuidado, ela poderá incendiar: dentro de sua algibeira, ela carrega 

aquilo que une todos os homens: o fogo das narrativas! 

 E viva palavras formosas, grávidas de poesia! 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

REFERÊNCIAS  

BRENMAN, Ilan. Através da vidraça da escola: formando novos leitores. 2. ed. 

Belo Horizonte: Aletria, 2012.  

CAMPO, Giuliano. Trabalho de voz e corpo de Zygmunt Molik: o legado de Jerzy 

Grotowski. São Paulo: É Realizações, 2012.  

COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. 1. ed. São 

Paulo: Moderna, 2000.  

COLASANTI, Marina. Mais de 100 histórias maravilhosas. 1. ed. São Paulo: 

Global, 2015. 

FLEK, Felícia. Contar histórias é profissão? O que dizem os contadores. In: 
MEDEIROS, F. H. N.; MORAES, T. M. R. (Orgs.). Contação de histórias: tradição, 
poéticas e interfaces. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015. 
 
GOMES, Lenice. et al. Caleidoscópio do contador de histórias. 1. ed. Fortaleza: 

Imeph, 2018.  

HUSTON, Nancy. A espécie fabuladora: um breve estudo sobre a humanidade. 

Porto Alegre: L&PM Editores, 2010.  

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. 2. reimp. 

São Paulo, Contexto, 2008.  

LEFFA, Vilson J. Aspectos da leitura: uma perspectiva psicolinguística. 1. ed. Porto 

Alegre, Sagra – D C Luzzatto, 1996.  

MACHADO, Regina. A arte da palavra e da escuta. 1. ed. São Paulo: Reviravolta, 

2015.  

MATOS, Edilene. A voz e suas poéticas. Repertório, Salvador, ano 21, nº 30, p. 81-
99, 2018.1. Disponível em 
<https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/25799/17242> Acesso em: 
19 jan. 2019. 
 
ONFRAY, Michel. Teoria da viagem: poética da geografia. Porto Alegre: L&PM 

Editores, 2009. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/25799/17242


50 
 

 

PARODE, Valquíria Pezzi. Estética Vibracional: um Processo Multidimensional de 

Ampliação de Consciência. Porto Alegre: Alcance, 2007. 

PENNAC, Daniel. Como um romance. 1. ed. Porto Alegre: L&PM Editores; Rio de 

Janeiro: Rocco, 2008. 

PESSOA, Fernando. Poemas de Álvaro de Campos: obra poética IV. Porto Alegre: 

L&PM Editores, 2006. 

PETIT, Michèle. A arte de ler ou como resistir à adversidade. 2. ed. São Paulo: 

Editora 34, 2010.  

ROMÃO, L. M. S; PACÍFICO, S.M.R. Era uma vez uma outra história: leitura e 

interpretação na sala de aula. 1. ed. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2006.  

SISTO, Celso. Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias. 3. ed. Belo 

Horizonte: Aletria, 2012.  

ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Ubu Editora, 2018. 


