


“Pássaros da mesma 

plumagem se juntam 

em bando”

Gislayne Avelar Matos em 
A Palavra do Contador de Histórias



POR QUE CONTAR?

O QUE CONTAR?

COMO CONTAR?



Antes de saber como contar, é preciso compreender que as técnicas 
resultam de um processo de elaboração da presença, que começa 
com a pergunta: por que contar?

(...) o contador de histórias pode interrogar um conto, perguntando:

“O que você tem para mim e o que eu tenho para você?”

Regina Machado em 
Acordais – Fundamentos teórico-poéticos da arte de contar histórias



O processo de aprendizagem do contador de histórias envolve 
uma ação de preparar-se, que se dá em planos diferentes:

- preparação geral

- preparação para contar uma história escolhida

- preparação no momento de contar



A pesquisa de repertório é outro fator importante dessa preparação 
geral. Envolve visitas a livrarias, bibliotecas e sebos, leitura e 

classificação pessoal de contos. 
Digo classificar no sentido de organizar em 

categorias úteis para cada contador o 
registro do material pesquisado. É possível 

anotar e agrupar contos por temas, 
semelhanças, climas expressivos. Contos 
de mulheres, de cavalos, de árvores. 

Contos chineses, hindus, brasileiros. (...)

Existem muitas maneiras de criar um repertório pessoal, e é importante 
que o contador de histórias se dedique ao garimpo desse material 
preciso e inesgotável. 



O que chamamos de ‘palavra’ do contador 
de histórias não é o conto em si, mas o 
resultado de uma relação muito particular 
entre contador e conto.

O grande segredo do contador está na 
perfeita assimilação daquilo que pretende 
contar. Assimilação, aqui, no sentido de 
apropriação.

Gislayne Avelar Matos em 
A Palavra do Contador de Histórias



PARA ESCOLHER BEM O TEXTO

- Paixão
- Conflitos instigantes
- Personagens bem delineados
- Estrutura narrativa bem armada
- Linguagem bem construída
- Duração entre 5 e 10 minutos
- Apresentar possibilidades de interpretação nas entrelinhas (não ser 
muito mastigado)
- Possibilitar a passagem da modalidade escrita para a oral
- Não ser óbvio, nem didático, nem moralista, nem doutrinário, nem 
preconceituoso (sem a preocupação de passar uma mensagem para o 
ouvinte)

Celso Sisto em Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias



Contar histórias

MEMÓRIA LITERATURA



LITERATURA 

Como se conta

Palavra lapidada

Autoria

Poética 

MEMÓRIA 

O quê se conta

Palavra que comunica

Sem autoria

Ancestralidade 



Contos populares 
ou 
Contos de tradição 
oral

IMAGINAÇÃO

Formação de imagens – individual

O narrador não memoriza um conjunto de textos, mas 

aprende uma seqüência de incidentes "roteirizáveis"

que formam um arco narrativo satisfatório (uma trama) com 

um início, meio e fim distintos. O narrador visualiza os 

personagens e cenários e então improvisa o fraseado. 



Tipos de contos populares

Muitas vezes os folcloristas dividem os contos de tradição oral 

em dois grandes grupos:

“Märchen” - livremente traduzido como "contos de fadas"

transcorrem num tipo de mundo de "faz-de-conta" e 

claramente não pretendem ser tomados como expressão 

da verdade. As histórias são cheias de incidentes nitidamente 

definidos e povoadas por personagens bidimensionais com 

pouca ou nenhuma vida interior. Quando o sobrenatural ocorre, 

é apresentado prosaicamente, sem qualquer surpresa. 

“Sagen” - que poderia ser traduzido como "lendas", são 

histórias que supostamente ocorreram num tempo e lugar 

determinados e extraem muito de sua força deste fato. 

Quando o sobrenatural intervém (como ocorre freqüentemente), 

o faz de um modo emocionalmente perturbado. Histórias de 

fantasmas e de amantes pertencem a esta categoria, bem 

como muitas lendas sobre fadas e OVNIs.



O escritor eficiente fornece apenas as pistas 

necessárias para manter a imaginação, o 

intelecto e as respostas emocionais do leitor 

envolvidas em descobrir o que está ocorrendo 

na história. As histórias que atravessam as 

eras "deixam muito espaço para o leitor".

Por meio da diversidade de narrativas, entra-se em 

contato com ideias que já fazem parte do patrimônio 

cultural da humanidade. O advento da escrita ajudou a 

preservar as narrativas da tradição oral, desde as mais 

remotas, como as do Antigo Egito e da Mesopotâmia, até 

as mais recentes, como os contos de fadas.

A importância de conhecer essa literatura é ampliar o 

nosso conhecimento de mundo e da história do homem. 

Abrir horizontes para o universo cultural da humanidade 

é um forma de crescer tanto pessoal quanto 

profissionalmente. Mas, além de conhecimentos, essas 

histórias - em especial por sua engenhosidade - também 

entretêm e proporcionam diversão.



Na sua essência, o conto popular reduz-se a "uma curta narrativa com fundo humano de universalidade, a 

transmitir-se de uns para outros povos, constituindo este fundo o que poderíamos chamar de seu esqueleto: mas, 

por outro lado, revela-se-nos igualmente influenciado em muita diversa graduação, segundo os casos, pelo que 

poderíamos chamar de colorido local, que não é mais do que o reflexo da personalidade dos grupos étnicos em 

cujo seio ficaram recolhidas diferentes variantes ou versões de cada conto”.

Em síntese: 

• É uma narrativa curta;

• Constituído por personagens, espaço, ação, e tempo; 

• Constituído por uma moral universal; 

• O conto pode ser influenciado pelos diversos povos; 

• Os diversos contos étnicos juntaram ao conto o 

colorido local. Assim, o mesmo conto pode apresentar 

variantes.

•Na recolha e transcrição, a linguagem do conto deve respeitar 

•o estatuto sociocultural do contador (fidelidade da transcrição); 

•A personalidade do contador reflete-se na linguagem do conto;

•A influência dos dialetos também deve ser respeitada na 

transcrição.

Ex.: A menina dos brincos de ouro



TIPOLOGIAS DO CONTO POPULAR

* maravilhosos ou de encantamento 

* de exemplo 

* religiosos ou morais 

* de animais ou fabulários

* etiológicos (relatos míticos da fundação de um local) 

A lenda (tal como o conto popular) é de transmissão oral e 

pertence ao patrimônio cultural dum povo. Apresenta:

* fato histórico transfigurado pela imaginação popular

* localização definida no espaço e/ou no tempo

* ação modelada (cristão ou não - ex.: os santos, as mouras...) 

* heróis identificados



ARQUITETURA DO CONTO POPULAR

1. Situação inicial de equilíbrio

2. Acontecimento perturbador 

3. Série de acontecimentos provocados pela "dinâmica de desequilíbrio"

4. Fim da perturbação pelo aparecimento de uma "Força Inversa Retificadora" 

5. Situação final 

Ex.: Rumpelstilskin

É fantástico

"Maravilhoso" é algo sobrenatural, que nos surpreende, encanta e fascina. 
O conto maravilhoso é aquele que procura tornar concretas e verossímeis 
histórias cujo caráter derivam para o devaneio e a fantasia.
Nestas narrativas, que se passam num tempo que não é real nem 
especificamente determinado, tudo pode acontecer. Os espaços onde elas 
ocorrem, em geral, são misteriosos e sombrios, como grutas e florestas. Os 
personagens principais passam por conflitos e são auxiliados por seres 
sobrenaturais, com poderes e capacidades extraordinárias.



Contos clássicos, releituras e desconstruções



Lendas

Nas primeiras idades do mundo, os seres humanos não escreviam, mas conservavam 

suas lembranças na tradição oral. Onde a memória falhava, entrava a imaginação 

para suprir-lhe a falta. Assim, esse tipo de texto constitui o resumo do assombro e do 

temor dos seres humanos diante do mundo e uma explicação necessária das coisas 

da vida. 

A lenda é uma narrativa baseada na tradição oral 

e de caráter maravilhoso, cujo argumento é tirado 

da tradição de um dado lugar. Sendo assim, 

relata os acontecimentos numa mistura entre 

referenciais históricos e imaginários.

Um sistema de lendas que tratem de um mesmo 

tema central constituem um mito (mais 

abrangente geograficamente e sem fixação 

no tempo e no espaço).
Ex.: Lenda do Negrinho do Pastoreio



Fontes de contos populares

PHILIP, Neil. Volta ao mundo em 52 histórias. 
Companhia das Letrinhas, 1998.

COSTA, Flávio Moreira da. 
Grandes Contos Populares do 
Mundo. Ediouro, 2005.

PAMPLONA, Rosane. O Homem 
que Contava Histórias. 
Brinque-Book, 2005.



Contos autorais



Sol – Celso Sisto









Filmes sobre narrativas

-Peixe Grande

-Forrest Gump

-O contador de histórias

-Narradores de Javé

-Pequenas Histórias

-A Antropóloga
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