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Contar Histórias:
Um Jogo de Palavras ao Vento

Prof. Rosalvo Leal Mantovani

Resumo
O artigo trata da arte de contar histórias, performance praticada desde os primórdios entre os ho-

mens, expondo técnicas que facilitam o processo do encantamento ao contar, encantando os ouvintes. As
técnicas devem ser utilizadas desde a preparação do contador, em seu planejamento, a partir da escolha
dos contos, desde a sua motivação interna, preocupando-se com a adequação, a credibilidade e a mensa-
gem exposta pelos textos, que deve ser multifacetada, permitindo ao público uma viagem mais colorida.
A duração de uma sessão de histórias também devem fazer parte do planejamento, pois a atenção não
deve ser exigida exageradamente, para não cansar os ouvintes. Os tipos de textos devem ser adequados à
platéia para não provocar nenhum constrangimento. O contador de histórias deve se fazer presente pelo
olhar, pela voz e pela própria imagem, que quando bem trabalhados farão com que o público alvo dese-

nhe mentalmente cenários e personagens com a sua imaginação, podendo provocar através destas via-

gens, até mesmo sonhos que podem vir a se tornarem objetivos de vida.

Palavras–Chave: contar histórias, performance, planejamento

1. Contar Histórias: Jogo Ou Arte?

Sabemos que muitas brincadeiras populares são totalmente fundamentadas em técnicas artísticas,
assim como por exemplo as cantigas e as brincadeiras de roda. Assim também devemos classificar a
contação de histórias, ao mesmo tempo que é um jogo – e um dos mais antigos que a humanidade criou
– é dotado de técnicas artísticas que geralmente são desenvolvidas naturalmente nas pessoas que prati-
cam este jogo e/ou arte.

O contador de histórias geralmente acaba por fazer performances como narrador e ao imitar ou
descrever personagens das histórias que conta. Provocado pelo contador, o ouvinte acaba por, imaginari-
amente, se transportar para o cenário e se transformar em um personagem com que se simpatizou; viven-
ciando, através das emoções provocadas pelo enredo da narrativa, a história daquele personagem; é a
estimulação do pensamento, de um jogo de idéias. Para Young (1994, p.19 e 20),

Uma idéia, pensei, tem um pouco daquela misteriosa característica contida nos romances que contam histórias do
súbito aparecimento de ilhas nos Mares do Sul.

Nessas ilhas, segundo o relato de velhos marinheiros, em lugares onde os mapas só mostram um mar azul e
profundo, de repente surge um belo atol sobre as águas. E um clima mágico paira sobre esse lugar.

E assim é, pensei, com as idéias. Elas aparecem de repente sobre a superfície da mente, e com o mesmo ar mágico
e inexplicável.

Contar histórias, seja como arte ou como jogo, é sem dúvida uma das mais antigas façanhas do
homem, pois nasceu com o surgimento das primeiras palavras, quando o homem contava histórias de
caçadas e criava suas crendices. Sendo assim tão antiga e praticada por todos até hoje, desde que come-
çam a desenvolver a fala, é impossível imaginar alguém que não possua o dom para a sua prática. A
criança, ao brincar, cria histórias com os personagens de suas brincadeiras.

Tanto a arte como o jogo de contar histórias dependem da predisposição do sujeito à participação. A
conquista do público alvo se faz importante sempre, principalmente quando se conta histórias com fina-
lidades pedagógicas.

Trataremos a partir de agora o contar histórias como sendo uma arte, apenas por opção, sem menos-
prezar o termo jogo, uma vez que em nosso entendimento a arte pode ser definida também como uma
forma de jogo, pois através dele o indivíduo vivencia representações emocionais que somente a arte
descreveria ou analisaria detalhadamente.
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Muitas vezes, a forma como somos inseridos
na sociedade acaba criando obstáculos que interio-
rizam ou mesmo massacram esse dom, acabamos
por acreditar que não possuímos esse dom. Mas
existem técnicas e segredos que facilitam e aguçam
a arte de contar histórias, e é sobre estes segredos
que tratamos neste texto.

A palavra usada como arte para contar históri-
as deve ser desenvolvida e cultivada, principalmente
por aqueles que gostam de proporcionar bons mo-
mentos aos que os rodeiam, principalmente às cri-
anças.

Conhecer as imagens, levar as crianças a verem
realmente os seres e coisas com que precisam
interagir na vida é, sem dúvida, uma das metas
da educação atual. Daí a importância da disci-
plina Arte-Educação e, evidentemente, o espa-
ço aberto à Literatura Infantil, em que a ima-
gem fala tanto quanto a palavra. COELHO
(2000, p. 196)

A partir da observação de crianças na posição
de críticos das histórias que ouvem, aprendemos a
seu respeito. São elas que aprovam ou reprovam,
nos formando verdadeiros contadores de histórias.

A metodologia e a didática necessárias para se
contar uma história completam o aprendizado téc-
nico – conhecimento prático que forma a perfeita
execução desta arte – que depois de apreendido
vai proporcionar ao indivíduo possibilidades de se
tornar um excelente contador de histórias.

Julgamos que algumas reflexões sejam neces-
sárias à formação de um contador de histórias,
são elas:

O bom contador de histórias é aquele que nas-
ceu guiado por uma infinita capacidade de do-
ação e, por isso, esteja onde estiver, em qual-
quer espaço e tempo, ele estará envolto pela
magia de contar histórias. CAVALCANTI
(2002, p. 64)

•por que contar histórias?
•para quem contar histórias?
•onde e quando contar histórias?
•por que a criança gosta tanto de ouvir histórias

e por que às vezes ela faz questão de ouvir
várias vezes a mesma história?

•como se conta uma história?

2. Encantando-se ao Contar/
Ouvir Histórias

Um mundo maravilhoso é oferecido através das
histórias, pois contando-as e principalmente ouvin-
do-as, é possível:

1. estimular o gosto e o prazer pela leitura;
2. viajar por lugares até mesmo inexistentes;

3. percorrer tempos fantasiosos;
4. despertar a importantes valores e regras da éti-

ca da humanidade;
5. apresentar, naturalmente, a harmonia inexisten-

te no ecossistema;
6. construir, mentalmente, cenários existentes e/

ou fictícios;
7. dar vida a personagens reais ou ilusórios;
8. vivenciar emoções tais como: segurança/medo,

amor/ódio, ganho/perda, prazer/dor, certeza/
dúvida, alegria/tristeza, calma/ansiedade, feli-
cidade/angústia;

9. aprender a ver diferenças de forma natural;
10. enfrentar dificuldades (podendo ultrapassá-Ias);
11. deparar com conflitos (solucionando-os ou

não);
12. correlacionar as histórias à própria vida;
13. desenvolver a criticidade (pensar, questionar e

formar opiniões coerentes e coesas);
14. sensibilizar com o ritmo e a sonoridade conti-

dos nas frases;
15. enriquecer o vocabulário;
16. conhecer autores e textos;
17. estimular pelo gosto e prazer proporcionados

pela leitura, para que o ouvinte possa sentir-se
encaminhado a praticá-la.

Existem pessoas (inclusive muitos professores),
que acreditam não ter o menor jeito para contar his-
tórias. É impossível, por mais que nos conheçamos,
afirmar que não temos jeito para fazer algo que nun-
ca tenhamos experimentado. Ao aguçar a vontade,
criamos coragem para a primeira experiência. A
emoção, aliada ao prazer da descoberta de sermos
capazes, nos leva a descobrir qualidades novas em
nós mesmos, reacendendo nossa criatividade.

É preciso que se lance mão não apenas do po-
tencial criativo dos adultos, mas do das crianças tam-
bém, não permitindo que a criatividade seja massa-
crada durante o seu crescimento. Se a estimulação
do potencial criativo for trabalhada durante o de-
senvolvimento das crianças e dos adolescentes, é
possível que se distenda tensões que poderiam fun-
cionar como barreiras em seus aprendizados. Atra-
vés das histórias ouvidas se exercita a mente, traba-
lhando também desta forma o poder de criar que
perdemos à medida que vamos conhecendo a vida.

Para Antunes (2003, p. 20 e 21),

Ao que tudo indica, o hemisfério esquerdo é o
centro da racionalidade e da fala e, para um
troglodita caçador, a parte da mente essencial
para que se possa disparar sua lança. O hemis-
fério direito, ao contrário, parece ser o centro
da ternura e da beleza, da criatividade, dos so-
nhos e da fantasia. O esquerdo é texto, o direi-
to é contexto. Como não mais existem razões
para se viver no século XXI tal como troglodita
caçados, é importante que possamos unir a ra-
cionalidade à poesia, a síntese à criatividade, a
ordem ao entusiasmo. O hemisfério esquerdo
nos leva a gargalhar, o direito a sorrir; a garga-
lhada é explosiva, mas efêmera. Quanto ao sor-
riso... bem, nem é necessário argumentar.
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Contar histórias aguça os “olhos da mente” dos
ouvintes. A imaginação flui, o sonho é permitido
mesmo estando com os olhos abertos. O prazer ofe-
recido através desta prática não deve ser transfor-
mado em mecanismo utilitário que objetiva deter-
minada exigência comportamental, como por exem-
plo: “conto uma história para vocês se ficarem qui-
etos” e chantagens de outras espécies.

Ouvir história é lazer, e lazer é direito de to-
dos de acordo com a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos.

A história, por si só, acalma, aquieta, provoca
a atenciosidade, estimula o desenvolvimento do
senso de observação, socializa, informa e educa.

Toda pessoa que educa tem compromisso dire-
to com a história. Se a criança escuta desde peque-
nina, é provável que com certa idade comece a pro-
curar livros e, conseqüentemente, na adolescência
já tenha se tornado um leitor bastante amadureci-
do. Segundo Alberti (2004, p. 36), quando se traba-
lha com histórias, descobre-se que

Está em jogo aqui o caráter factual da memó-
ria; estão em jogo as possibilidades oferecidas
pela história oral no sentido de se investigar a
memória lá onde ela não é apenas significado
mas também acontecimento, ação.

Ler, contar ou ouvir histórias nos permite ver
o mundo com outros olhos, motiva os relaciona-
mentos intra e interpessoais, ajuda a resolver con-
flitos e, além de tudo, generalizando, agrada a
todos, sem distinção de idade, de classe social e
de nível escolar. Essa prática oral permite a in-
corporação da arte à vida.

3. A Preparação do
Encantador

Toda ação direcionada a determinado públi-
co deve ser planejada. Não se pode, de maneira
alguma, correr o risco de se improvisar, pois o pla-
nejamento de uma sessão de contar histórias ofe-
rece segurança e os ensaios proporcionam maior
naturalidade. É a partir do planejamento que se
torna possível aliar teoria e prática, transformando
técnica em vivência.

O planejamento deve ser realizado pela pró-
pria pessoa que o executará, pois como as pessoas
são diferentes – umas mais enérgicas que outras
no falar e no gesticular – e as histórias também,
cada indivíduo deverá buscar histórias com as quais
se pareça, para se tornar mais íntimo do texto com
maior facilidade.

(...) Durante muito tempo, hermenêutica con-
sistiu no esforço de interpretação de textos –
principalmente religiosos – e na definição de
regras a serem seguidas para sua correta com-
preensão. Mais tarde, passou a designar tam-
bém uma postura filosófica. Importante, dentro

desse universo, é a noção de círculo hermenêu-
tico: a idéia de que o todo fornece sentido às
partes e vice-versa. Por exemplo: no processo
de compreensão de um texto, a palavra ganha
sentido na frase, ao mesmo tempo em que a fra-
se ganha sentido com as palavras. ALBERTI
(2004, p. 17)

As histórias que permitem ou exigem vivên-
cia do narrador (as que possuem falas de persona-
gens em seu interior e as que são narradas em 1ª
pessoa), são apresentadas utilizando-se técnicas
teatrais, pois não se deve esquecer que vivenciar
é viver, ou seja, sentir/captar em profundidade.
Porém, quando as histórias são narradas em 1ª
pessoa, a performance é diferente da fala de um
personagem, pois nesta o narrador “imita” o per-
sonagem, enquanto naquela ele vivencia toda a
história como se tivesse vivido o seu enredo.

Algumas histórias são escritas de forma que po-
dem e devem ser transmitidas com aquelas mesmas
palavras que a compõem, outras não. A adaptação
verbal, objetivando melhor dinamismo, compreen-
são e comunicação, deve ser realizada com segu-
rança e afinco, é exatamente aí que se encontra o
segredo de encantar.

4. O Deleite Vitalizador das
Histórias

O sucesso ou não da apresentação de uma ses-
são de contar histórias depende do correlacionamen-
to de vários fatores que devem ser traçados em um
roteiro, com o objetivo de organizar ordenadamen-
te a ação do contador de histórias.

Ao se elaborar um bom planejamento já se ga-
rante cerca de 50% do sucesso almejado na apre-
sentação, pois ao planejar, o contador já começa a
se tornar mais íntimo da história. Os outros 50% do
sucesso dependem da ação, do poder de entrosa-
mento que o contador atingir com seu público.

Para traçar um plano para a apresentação de
uma sessão, é preciso que se conheça algumas in-
formações importantes, tais como:

4.1. Os Tipos de Textos

Existem vários tipos de textos, os utilizados
como histórias para se contar são os textos narrati-
vos (que em seu interior, geralmente contém tre-
chos descritivos e podem também chegar a conter
trechos dissertativos como fala de personagens),
onde se encontra: relato de fatos; presença de nar-
rador, personagens, enredo, descrição de cenário,
tempo; apresentação de um conflito; uso de verbos
de ação; diálogos direto e/ou indireto, freqüente-
mente.

A estrutura da narrativa possui elementos pró-
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prios, sendo o mais importante o enredo, onde se
encontra a ação da história (que é o seu conjunto
de incidentes), que ocorre em um determinado tem-

po, realizada por personagens em um determinado
meio ou espaço onde vivem. Quem conta a histó-
ria é o narrador, que pode ou não ser um ator.

Entre os tipos de textos narrativos que encon-
tramos, os mais utilizados para se contar em ses-
sões de histórias, são os textos de tradição oral e os
literários (fábulas, lendas, mitos, romances, contos,
relatos, crônicas, etc.).

Com relação aos contos populares (tradicionais,
passados de geração em geração pela oralidade) e
os contos literários (registrados por escritores), Ma-
tos e Sorsy (2005, p. 5 e 6) afirmam:

Em linhas gerais, quando falamos em cultura
oral e cultura escrita, nossa intenção é marcar
as diferenças básicas entre ambas e mostrar que,
fazendo parte de contextos tão específicos, os
contos populares – próprios da comunicação
oral – e os literários – próprios da comunica-
ção escrita – não podem ser esteticamente ava-
liados segundo os mesmos critérios.

Ao elaborar uma sessão, deve haver sempre a
preocupação em alternar as histórias em: movimen-
tadas e lentas, alegres e dramáticas, cômicas e trá-
gicas, curtas e longas, para equilibrar a apresenta-
ção sem provocar desgaste emocional – desestímu-
lo – nos ouvintes.

4.2. A Duração da Sessão

As sessões devem ser distintas – infantis, juve-
nis e adultas – e ter duração média de:

• infantis – 45 a 60 minutos (o tempo médio de
concentração das crianças varia de acordo com
a sua faixa etária, quando a platéia possui até
cerca de cinco anos, o contador de histórias
deve ser mais um animador de grupo que um
contador de histórias, pois deve intercalar brin-
cadeiras aos contos para conseguir prender a
atenção do público sem cansá-Io);

• juvenis – 60 a 90 minutos;
•adultas – 60 a 90 minutos.

Os contadores de histórias devem sempre ob-
servar o público, para medir sinais de cansaço; se
este for detectado, necessita-se lançar uma dinâmi-
ca movimentada para reiterar a atenção e/ou encer-
rar a sessão para que não se atinja nenhum objetivo
oposto aos esperados.

4.3. O Público

O planejamento deve ser feito de acordo com
as pessoas que formarão a platéia que assistirá à
sessão.

Deve-se saber o número de pessoas convida-
das, pois num grupo pequeno, sem estímulo de par-
ticipação, pode se passar a impressão de que ouvir
histórias é ruim. Se o público for grande demais, é
necessário o uso de um microfone, pois as histórias
devem ser ouvidas por todos, sem se perder a es-
sência da narração e da relação interpessoal entre
contador e ouvintes.

Existem três tipos de públicos distintos: o in-
fantil, o juvenil e o adulto, e é necessário que se
conheça as características próprias de cada um.

•Infantil:

(...) A narrativa para crianças não dispensa o
dramatismo, a movimentação. Irrequieta por
natureza, incapaz de uma atenção demorada, a
criança irá interessar-se naturalmente pelos li-
vros onde a todo momento apareçam fatos no-
vos e interessantes, cheios de peripécias e situ-
ações imprevistas, movimentando-se assim o
espírito infantil. CUNHA (1999, p. 97)

– 3 a 6 anos – idade realista: a criança necessita
de objetos, personagens e situações conheci-
das. Contos curtos, com muita ação, pouca des-
crição e repetição. Vocabulário leve. O uso de
gestos, mímica e onomatopéias são muito ade-
quados, assim como o estilo direto em 1ª pes-
soa.

– 7 a 9 anos – idade fantástica: começam a se
conscientizar do bem e do mal, do negativo e
do positivo. As fadas, os duendes e os dragões
são muito convincentes.

– 10 a 12 anos – idade heróica: preferem os con-
tos de heróis, por exemplo, com cavalheiros
valentes, pois eles se identificam com esses ti-
pos de personagens.

– a partir dos 13 anos – idade romântica: chega-
da à adolescência. Idade difícil, inclusive pela
própria pessoa temer ser considerada infantil.
Começa o interesse pelo sexo e o despertar do
senso crítico (consciência política e social).

• Juvenil:

Ainda que as origens da literatura estejam no
estágio oral do mito, a literatura infanto-juvenil
nasce com a modernidade, com os contos fol-
clóricos de Perrealt publicados em 1697. Estes
não eram destinados especialmente às crianças,
mas elas se apoderaram desse material, uma
versão popular de mitos e lendas, para “defen-
der-se dos adultos”, segundo Paul Hazard. Este
afirma que a história da literatura para crianças
é uma luta sustentada durante séculos (...). RI-
BEIRO (1997, p. 78)

– Este é receptivo a qualquer tipo de história, mas
se deve aproveitar a “idade romântica”. O con-
tador tem condições de ampliar o repertório,
escolhendo contos de aventuras, ficção, humor,
tragédia, levando em conta as circunstâncias e
as características do grupo de ouvintes.
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•Adulto:

– Este está sempre pronto a ouvir de tudo, porém
existem aspectos diferentes quanto ao seu per-
fil que devem ser observados. Deve ser levado
em conta o meio social, o nível intelectual, a
religiosidade, enfim, conhecer a origem do gru-
po como um todo.

•Melhor Idade:

– Para o público da 3ª idade deve se observar
o indicado para o público adulto.

4.4. O Local

Para uma apresentação ao ar livre, deve-se pro-
curar um lugar que sirva de fundo (tal como uma
árvore ou uma pedra) para o contador de histórias.
Desta forma o ambiente vai se tomar mais agradá-
vel e aconchegante à platéia. Sendo a sessão em
um lugar fechado, as cadeiras deverão ser dispos-
tas em semicírculo(s), e as filas formadas devem ser
mais largas que profundas.

A narração deve ser executada próxima ao pú-
blico, eliminando-se todos os elementos que pos-
sam tornar a comunicação menos íntima, tais como
palco, janelas e espelhos (próximos ao contador de
histórias).

É importante conhecer bem o espaço onde se
realizará a apresentação, para que não haja surpre-
sas que não possam ser corrigidas, tais como pro-
blemas acústicos ou ruídos ambientais, o espaço que
deve ser preenchido pela movimentação. O conta-
dor deve estar preparado para aproveitar os aspec-
tos ambientais favoráveis e suprir possíveis falhas.

5. Percepção Visual Mental

Contando histórias, o narrador desperta percep-
ções mentais nos ouvintes, aguçando a visão, a au-
dição, o paladar, o olfato e o tato. Estas percepções
são potencializadas mentalmente através das histó-
rias, desenvolvem-se e formam habilidades cogniti-
vas, que agem no indivíduo; possibilitando um pen-
samento livre de barreiras e mais acelerado, facili-
tando-o no ato de criar.

Os elementos visuais desempenham um papel
importante na impressão do ouvinte. Além do
corpo que fala, o cenário e tudo o mais que atrai
os olhos corrobora para que o assistente-ouvin-
te mergulhe numa temporalidade outra, diver-
sa desta da realidade concreta. Momentum ca-
paz de interromper o fluxo da existência histó-
rica para arremessá-lo a uma dimensão de cria-
ção capaz de encadear numa ativação simultâ-
nea todos os sentidos. MATOS (2005, p. 68)

O contador de histórias deve lançar mão, sem-
pre que possível, do tato, do paladar e do olfato, da
seguinte forma:

a)O tato geralmente não é trabalhado como de-
veria ao se contar uma história, mas através dele
podemos fazer com que os ouvintes percebam
elementos importantes na história, tais como:
grosso ou fino; macio ou áspero; quente ou frio;
úmido ou seco; arrepio; dolorido; trepidante;
duro ou mole; etc.;

b) O paladar, de igual importância no teor de
uma história, provoca a imaginação, oferecen-
do sensações agradáveis ou desagradáveis, tais
como: amargo; doce; azedo; sede; salgado; etc.
Algumas sensações táteis também podem ser
sentidas através da boca, tais como aspereza,
maciez, etc.;

c)Os odores também devem ser trabalhados no
desenvolvimento da sessão, sempre que a his-
tória sugerir determinada sensação de cheiro,
tal como: perfume; fedor; etc.

O ambiente, o público e o contato – dialógico
– estabelecido entre o contador e o público fazem
com que cada ouvinte se sinta especial quando ocor-
re a interação pretendida, o que facilita em muito o
desenvolvimento das habilidades dos ouvintes.

Para se contar uma história, o narrador provo-
ca vivência em seus ouvintes através da voz, do
olhar e da gesticulação. Ele tem o papel de desper-
tar o público para que este elabore personagens e
cenários – reais ou fictícios – em suas mentes, e
estes então é que vão vivenciar a história. Mesmo
quando a história acontece em 1ª pessoa, o narra-
dor lança as emoções, provocando o público a men-
talizar os fatos narrados.

Para Icle (2002, p. 44),

(...) A beleza resulta da ação criadora do ho-
mem que pelo seu ato constrói, numa forma
única e inigualável, a estruturação de suas emo-
ções, ou seja, daquilo que o move. Noutras
palavras, um acesso consciente ao seu incons-
ciente individual e coletivo.

Um único texto pode oferecer tantas “leituras”
(interpretações) quanto for o seu número de leito-
res; da mesma forma, ao se contar uma história, esta
pode gerar tantas “faces” (significados e/ou imagens)
quanto for o seu número de ouvintes. O significado
de um texto não reside em seu interior, mas sim no
interior de cada indivíduo que está interagindo com
ele.

O texto é apenas um dos componentes da ses-
são de contar histórias, que no contexto da apre-
sentação não se faz mais nem menos importante
que outros elementos que interagem e formam a
mensagem, através das linguagens utilizadas, tais
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como a entonação da voz, a expressão facial e a
gesticulação.

Existem três elementos fundamentais ao teatro
que não devem ser utilizados na contação de histó-
rias. Além do palco, que deve ser evitado sempre
que possível em uma sessão de contar histórias para
provocar maior “intimidade” entre contador e pú-
blico, existem mais dois elementos que ajudam a
distinguir e ao mesmo tempo distanciar ainda mais
essas duas formas de manifestações artísticas, que
são a iluminação e o cenário. No palco, a ilumina-
ção por si só, já cria, dentro do espaço, subespaços
variados, novos lugares. O cenário utilizado no te-
atro torna nula a necessidade do público utilizar os
“olhos de sua mente” que se faz necessário ao ver
mentalmente os cenários componentes das históri-
as ouvidas; ao invés de compor a atividade, o cená-
rio prende a atenção, provocando menor interação
entre ouvinte e narrador.

Existem semelhanças e diferenças entre o ator
e o contador de histórias, Matos e Sorsy (2005, p.
36) nos mostram algumas:

(...) o ator deve decorar o texto, palavra por
palavra, desenvolver e incorporar o personagem
(...). Para conseguir isso, o ator deve passar por
um treinamento vocal, corporal, gestual, deve
analisar o texto, fazer um trabalho de observa-
ção dos temas, improvisação etc.

No momento do ensaio, o ator deve colocar-se
nas mãos do diretor, que tem a visão global de
como cada personagem deve ser interpretado
(...).

Quanto ao contador de histórias, ele também
tem um texto, que é o conto ouvido, como nas
tradições orais, ou selecionado em um livro,
como é o caso dos contadores atuais. (...) Deve
absorver, incorporar e retransmitir a mensagem
ou essência da história, e assim deve mudar o
“texto” de acordo com as necessidades da pla-
téia para interagir com ela, incluir seus comen-
tários, sugestões e percepções.

O treinamento do contador se dá através de sua
familiaridade com as histórias. Abrindo-se para
o que elas têm a dizer, ele poderá escolher o
melhor momento para contá-las. Diferentemen-
te do ator, que memoriza o texto exatamente
como ele é, o contador está sempre aprenden-
do a história.

Tanto o ator como o contador de histórias po-
dem usar suas experiências de vida armazenan-
do consistentemente “chaves” que abrem vári-
as portas para uma compreensão mais profun-
da do personagem.

A iluminação, quando usada para contar histó-
rias, é mínima e também com objetivos bem meno-
res que no teatro; ela apenas favorece o suspense e
a exaltação devidos a determinados momentos re-
gistrados nos textos.

Com as histórias, o público usa a imaginação
para vivenciar internamente a história, de forma
cognitiva.

6. O Conto e o Contador

Para escolher uma história para ser contada em
uma sessão, é necessário que se trabalhe:

6.1. A Motivação

Temos que ser apaixonados pelo conto. Quan-
do contos encomendados (os terapêuticos, por
exemplo), devemos contar com o maior desempe-
nho e vontade possíveis.

Outro dado que vale ressaltar na constituição
do repertório são as “encomendas”. De alguma
forma elas são válidas, mesmo porque acabam
obrigando o contador a pesquisar temas ou cul-
turas que de outra forma talvez ele não pesqui-
sasse, e dessa maneira pode ser surpreendido
com algumas pérolas. Mas também se corre o
risco de tombar sob a “encomenda” de pessoas
que, pela pouca familiaridade com o assunto,
pedem contos sobre temas como, por exemplo,
computadores e informática em geral. MATOS
(2005, p. 125)

6.2. A Adequação

É necessário que conheçamos dados importan-
tes sobre o público para trabalharmos contos ade-
quados a este (os gostos são diferenciados pelas
idades, pelos interesses pessoais, pelas experiên-
cias, etc.).

6.3. A Mensagem

Esta ocupa importante papel para a escolha, pois
deve possuir tensão positiva (que busque reflexão
do ouvinte); deve também possuir significados des-
dobrados e amplos, não um recado específico.

De acordo com Jesualdo (1993, p. 83), quando
se fala em contar histórias com objetivos pedagógi-
cos, ele afirma que:

Considerados do ponto de vista da ação educa-
tiva, os jogos, além de tonificarem o corpo e
desenvolverem em geral o espírito, proporcio-
nam novas imagens, aguçam as faculdades de
observação e o poder de combinação e, além
disso, exercem grande influência sobre o cará-
ter, enquanto fontes de contentamento e pra-
zer.

6.4. A Credibilidade

Todo conto deve ser verossímil – parecer ver-
dadeiro – e provável dentro da imaginação. O nar-
rador deve oferecer a história como sendo uma
verdade, com coerência, com emissão do aspec-
to emotivo.
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7. Marcas: Contatos
Imediatos do Contador de

Histórias

A presença do contador de histórias é marcada
principalmente por quatro elementos:

7.1. Pelo Olhar

Olhar a todos como se contasse a história para
cada pessoa, não se deve flutuar sobre os ouvintes
e nem “fingir” olhar alguém, devemos olhar a to-
dos, sem perturbá--los.

7.2. Pela Voz

O elemento fundamental para se contar histó-
rias é a dicção. Esta deve ser perfeita, com pronún-
cias inteiras; não falar lento demais para não ador-
mecer as pessoas, nem rápido o suficiente para ador-
mecer as palavras. Falar alto, lembrando-se de ter
cuidado nas pausas para não prolongá-las. A voz
monótona cansa o ouvinte, necessita-se de mudan-
ças, entonações, jogos de voz.

Para contar uma história – seja qual for – é bom
saber como se faz. Afinal, nela se descobrem
palavras novas, se entra em contato com a mú-
sica e com a sonoridade das frases, dos nomes...
Se capta o ritmo, a cadência do conto, fluindo
como uma canção... Ou se brinca com a melo-
dia dos versos, com o acento das rimas, com o
jogo das palavras... Contar histórias é uma arte...
e tão linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido
com o que é sentido, e por isso não é nem re-
motamente declamação ou teatro... Ela é o uso
simples e harmônico da voz. ABRAMOVICH
(1997, p. 18)

7.3. Pelo Diálogo

Uma boa conversa é o melhor começo para
uma apresentação; como você passou a gostar de
histórias, como se fez contador de histórias, comen-
tar sobre suas experiências e sobre os contos da
sessão; se esses forem em torno de um único tema,
porque escolheu este tema.

7.4. Pela Imagem

Deve-se comunicar com o público desde o
momento que se chega ao local da apresenta-
ção. A indumentária, a forma de andar, de gesti-
cular, de se comportar mesmo antes da apresen-
tação, já faz parte da comunicação do contador

de histórias com o público.

8. Encantando o Público

Muitas pessoas precisam de muita coragem para
enfrentar o público, pois a timidez funciona como
uma séria barreira na hora de enfrentar o público.
A fala flui com maior facilidade quando, assim que
se chega ao local do evento, cria-se um envolvi-
mento com o auditório antes mesmo de se começar
a sessão de histórias. Um pequeno diálogo na aber-
tura da fala, que funciona como uma introdução,
dará apoio suficiente para o desenrolar da sessão,
aguçando a atenção do público.

Quando se começa a apresentação olhando
bem para toda a platéia, chega-se à conclusão de
que a situação não é tão dolorosa quanto parece.
A prática é o principal fator para que se ultrapas-
se essa barreira, e só através dela adquirir-se-á
segurança.

Antes de uma nova história pode-se sempre pro-
vocar um pequeno diálogo com o público, preocu-
pando-se com possíveis perguntas que possam ser
elaboradas para que você responda. É importante
lembrar que esta situação dialógica faz-se necessá-
ria apenas até o começo da última história, nunca
depois desta, para que a platéia vá embora com
aquela última história na mente, com sensação de
fantasia como sendo a última imagem da sessão.

Nos pequenos diálogos que se pode e, às ve-
zes, se deve manter com o público entre uma histó-
ria e outra, pode-se aguçar o seu interesse e aten-
ção utilizando os seguintes recursos: definições para
fazer pensar; explicações para esclarecer; porme-
nores, porém sem exagerar, para interessar; com-
parações e/ou contrastes para fazer ver imaginaria-
mente e usar exemplos para convencer.

9. Considerações Finais

A educação do ser humano precisa ser dinami-
zada o suficiente para que não seja entediante e o
afaste da vontade contínua de criar, pois nestas dé-
cadas em que as parafernálias eletrônicas reinam,
levando um mundo de cores e sons pré-fabricados
ao ser humano, faz-se mais que necessário que se
trabalhe a criatividade do homem, pois os apare-
lhos eletrônicos inibem o seu potencial criativo e
provoca uma espécie de preguiça mental.

O sujeito criativo está sempre despontando no-
vos objetivos para serem realizados em sua vida,
estas metas tornam-se molas propulsoras que pro-
porcionam novas cores em seu cotidiano.

É indiscutível o papel das artes na formação do
ser humano. As artes provocam/estimulam o desen-
volvimento da criatividade.

Se os conhecedores de algum tipo de arte, como
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por exemplo a arte de contar histórias, sejam eles
mais vividos e/ou experimentados, educadores ou
não, podem oferecer um mundo interior colorido a
um indivíduo, porque permitir que o mundo se es-
tabeleça em preto e branco para tantas pessoas? Não
estaria passando da hora de se descruzar os braços
e começar um mutirão de salvamento das cores que
compõem o mundo?
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