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Pela segunda vez, a Releitura ocupa-se deste tema 
importante, para a escola, a biblioteca, promotores da leitura 
e até para pais: o ler e contar histórias, considerada a criança 
como destinatária privilegiada. 

Mas a experiência de contar história não é de hoje, tem 
passado bem remoto . 

Desde antigamente, intuitivamente e com muita sabedoria, 
os mais velhos ou mais iluminados de cada comunidade 
valeram -se dos relatos orais para, ao mesmo tempo, ensinar 
e encantar. 

Ensinavam, por meio das histórias, porque elas eram 
formas de buscar a compreensão do mundo, dos mistérios 
da natureza. 

E encantavam, por meio das histórias, porque, como 
Sherazade, esses sábios sabiam seu poder de sedução, o atalho 
para o coração. 

Assim fundiam-se realidade e fantasia, como se misturavam, 
democraticamente, crianças, jovens e ve lhos, em torno de voz 
experiente. 

E eram mais e mais histórias/estórias, que essas duas palavras 
eram uma só. Possivelmente, no ato de narrar histórias eles se 
tornavam mais sábios. 

Essa experiência mais que milenar teve até representantes 
que saíram do anonimato, sem perder a bela aura dos 
contadores. 

Jesus Cristo é um bom exemplo deles. Entre doze apóstolos, 
ou com público maior, que fez ele com suas parábolas, senão 
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ensinar e encantar? Também Sócrates deve ter sido um belo 
contador de histórias. 

O ato de contar histórias é assim - uma forma de comunhão: 
narrador e ouvinte(s) compartilham um sentimento - de dor, 
de alegria, de encantamento, de medo, por exemplo - em 
torno de nossas indagações sobre o mundo. 

É por isso que contar histórias é muito mais do que uma 
estratégia de promoção de leitura: é uma experiência 
fundamental na construção de um entendimento do que 
significa sermos humanos. 

Se até hoje essa experiência se mantém forte e significativa, 
mais recentemente, nas sociedades letradas, ela possibilita 
uma variante: a leitura em voz alta das histórias, impressas em 
folhetos, livros etc. 

É obvio que os contadores se apropriaram dessas histórias 
escritas, da mesma forma que, em todas as literaturas, 
grandes escritores souberam valer-se da oralidade e, de 
algum modo, dar a impressão de terem um grupo à sua 
volta, ouvindo seus relatos. 

De novo, é fácil perceber o encantamento de crianças e 
marmanjos diante da leitura adequada de uma história. 

Qual das duas experiências é mais valiosa? Há ambientes em 
que só cabe uma, ou outra? Apenas uma delas cria o interesse 
pela leitura, especialmente entre crianças? 

Tais perguntas parecerão impertinentes à maioria dos 
leitores. Seriam, mesmo, se na história recente da mediação de 
leitura no Brasil não se tivessem desenvolvido discriminações 
inaceitáveis, ensejando tal questionamento. 

Gostaria de expressar claramente minha convicção, formada 
em décadas de sala de aula e de atuação junto a crianças, 
de que ambas as experiências são importantes e atuam da 
mesma maneira no imaginário das pessoas. Pode haver algum 
contexto em que nenhuma das duas seja adequada, mas onde 
couber uma, com toda certeza, caberá outra. 

A escolha de uma ou outra vai depender das características 
de quem lê ou conta, dos dados do(s) ouvinte(s), do tempo 
disponível para a preparação da atividade, entre outras 
condições. 

Outros artigos desta Releitura por certo abordarão aspectos 
importantes do ato de contar e do ato de ler histórias. 

Por isso, gostaria de me ater a este ponto: parece-me 
injustificável o fato de, em eventos brasileiros em torno da 
leitura e do livro, impedir-se que histórias sejam contadas, não 
importa sob que alegação. 

Tal posicionamento não parece ter apoio em nenhum 
estudo empírico, não se justifica sociológica, antropológica, 
filosófica, pedagogicamente, nem mesmo como posição 
(e não é) do mercado de livros. Em geral, os contadores de 
histórias se fazem acompanhar dos livros de onde extraem as 
narrativas e os apresentam a seu público. Mesmo que não 
fossem mencionados livros e outros impressos, na narração 
oral das histórias, estaremos sempre alimentando o imaginário 
do ouvinte, aproximando-o da linguagem literária, abrindo
lhe portas mais largas e generosas para a interpretação do 
mundo. 

Gostaria de convidar os leitores a levarem à frente projetos 
dos dois tipos, sem se influenciarem por posições indefensáveis, 
ainda que eventualmente sustentadas por pessoas ou grupos 
de peso ligados à promoção da leitura. 

Testem as duas, tirem suas próprias conclusões. E sucesso! 



BPIJBH: Projeto 

CONTANDO, 
HISTORIAS 

>;::?' 
I ~ 1 

Ler histórias em reuniões de família, escolas, bibliotecas, 
praças, parques e na hora de ninar as crianças para dormir 
sempre foi uma tradição. Os avós e os pais guardam 
recordações gostosas de histórias ouvidas, sentidas, em 
momentos de aconchego que se tornaram eternos em suas 
memórias. Com a vida moderna, essa tradição foi perdendo 
a força. Tornou-se necessário um movimento grandioso para 
recuperar essa prática, envolvendo instituições como escolas e 
bibliotecas. Tudo porque o contar histórias abre aos ouvintes 
possibilidades de desenvolver a imaginação, de conceder-lhes 
respostas para o mundo real, de fazê-los sentir prazer 
proporcionado pelo belo, de viver sentimentos vários. 
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Maria do Carmn Santos Ma!!!i 
Bibliotecária. Chefe de O_epartamento {BPIJBH/FMC/PBH) 

"Ah, como é importante para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias ... 
Escutá-las é o início da aprendizagem para ser 
leitor, é ter um caminho absolutamente infinito 
de descoberta e de compreensão do mundo ... " 

(ABRAMOVICH, 2002) 

llustraç.J.o: Rubens H. Cury 

Diante do fato, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 
Belo Horizonte, BPIJBH, da Fundação Municipal de Cultura/ 
Prefeitura de Belo Horizonte, que se distingue por sua 
atuação na linha de promoção da leitura, junto a crianças e 
jovens, criou em 1991, ano de sua inauguração, o projeto 
Contando Histórias, iniciado com o concurso Os Melhores 
Contadores de Histórias. A BPIJBH oferece a sua contribuição 
para o fortalecimento desta ação. Esse projeto estrutura-se 
em vários momentos que se entrelaçam, com o propósito de 
fazer da narração de histórias um instrumento de formação 
da criança e do jovem, como seres plenos, compreendendo 
melhor o mundo em que vivem. São atividades: 

-



Era urna vez ... na 9exta.feira 

Era uma vez ... no domingo 

Sexta de Histórias 

Baú de Histórias 

Ponto~ para Tecer Histórias: curso 

Encontr<iJ da Arte de Contar Histórias 

Hora do conto no Hospital 

Os Melhores Contadores de Histórias 

Criado com o objetivo de manter a tradição da hora do 
conto e revelar novos contadores para a cidade, o concurso 
Os Melhores Contadores de Histórias foi realizado 
anualmente, contemplando as categorias infantil, juvenil 
e adulto. Com o total de 167 canckdatos nas selefivas, o 
concurso já premiou 30 contadotes de histórias, a exemplo 
de Roberto Carlos Ramos, ven.cedor do 2° concurso em 
1992, hoje Embaixador das Histórias no mundo. 

A partir de 2000, após av~iações, us reçursos destinados 
ao concurso foram direcionados para os cursos de formação 
de contadores, apresentações e encontros. 

Todas essas atividades partiram do propósito de estimular 
nas crianças e jovens o gosto ~ela feitura. Cada uma delas 
acolhe objetivas mais específicos, como fomentar a arte de 
narrar histórias, contribuir para a formação de contadores, 
especialmente na sua busca por novos textos, tanto literários 
como da tradição oral. Finalmente, conferem ao público 
momentos de prazer diante de tantas histórias. 

Certamente, quem não teve a oportunidade de participar 
do projeto o fará pela breve exposição de cada atividade. 

Era uma vez ... na sexta é um espaço de formação de 
profissionais, bem como de reflexão sobre a arte de ler e 
contar histórias. Foi iniciado em 1998, por meio de reuniões 
semanais, às sextas-feiras e aberto a todos os interessados. 

Desde seu início, seu objetivo é estudar, pesquisar, selecionar 
histórias, ensaiar e avaliar as apresentações da atividade 
Era uma vez ... no domingo. Vem sendo planejada pelos 
especialistas da Biblioteca, que procuram trabalhar sempre 
com estudo de obras/ autores, seleção, versões e adaptações 
de histórias, narração com livros de imagens, exercícios 
de leitura, análise de vídeos, leitura e estudo de poemas, 
reflexão sobre estilos e alternativas de narração, e troca de 
experiências . Além de realizarem dinâmicas de relaxamento, 
trabalho de voz e expressão corporal durante os ensaios. 
Em contrapartida, os voluntários do projeto participam da 
programação cu ltural interna e externa da BPIJBH. 

Essa programação vem contribuindo significativamente para 
aumentar o número de narradores na cidade, com exce~ente 
rotatividade de participantes e grande receptividade do 
público. As reuniões semanais são abertas para curiosos e 
interessados por esta arte. · 

De uma atividade caracterizada pela formação passa
se à difusão do livro e ao incentivo à leitura. Com início 
em 1999, a hora do conto acontece quinzenalmente com 
profissionais e voluntários, especializados em narração 
de histórias, com o intuito de atingir crianças e jovens de 
escolas, creches e projetos sociais de BH . Os encontros são 
realizados no Teatro Maria Clara Machado da Biblioteca, 
para um público de 50 crianças por apresentação. Ao final 
da narração, os participantes são direcionados para a sala 
de leitura da BPIJBH. 

Como foi relatado anteriormente, a atividade Era uma 
vez ... na sexta culmina com o Era uma vez ... no domingo. 
O trabalho teve a sua abertura em· abril de 1998, numa 
homenagem ao cinqüentenário da morte de Monteiro Lobato. 
Fortalecer a Biblioteca como laboratório de leitura e incentivar 
a arte de contar histórias são objetivos do projeto. 

As apresentações acontecem em um domingo por mês, 
com entrada franca e têm a participação dos contadores 
voluntários. A Biblioteca recebe crianças de 03 a 12 anos, 
acompanhadas dos pais, avós ou tios. O público obtém 
o folder com os nomes das histórias dos autores e dos 
contadores, que narram em média quatro ou cinco histórias 
publicadas e/ ou da tradição oral, com liberdade de escolha 
do livro, do autor e da forma de apresentação, seguindo as 
diretrizes de estudos da atividade. Foram narradas, em 2006, 
9 histórias de tradição oral e 33 selecionadas no acervo da 
BPIJBH. Após a narração, as crianças e os pais costumam 
permanecer por mais um tempo em outros espaços da 
Biblioteca. 

Há, também, o Baú de Histórias. Dele pode-se dizer 
que se direciona para as visitas de escolas . Recebeu esse 
nome tendo em vista o fato de que as histórias narradas são 
construídas por meio de objetos e personagens dos clássicos 
da literatura, que surgem de dois baús. Essas peças antigas 
pertenceram às famílias da premiada escritora Angela Leite 
de Souza e da teatróloga Maria Clara Machado. 

Na sala (Vovô Felício), Setor de Referência da BPIJBH, e 
no teatro Maria Clara Machado, o Baú é aberto para os 
alunos, oportunidade em que é revelado um vasto mundo 
de lembranças. O ato de mostrar o baú proporciona a 
harmoniosa convivência entre a realidade e a fantasia. As 
lembranças estimuladas pelos objetos permitem a leitura 
e releitura dos contos. Nesse momento, Vovô Felício 
(Vicente Guimarães), o genial Monteiro Lobato e outros são 
lembrados como grandes nomes da literatura para crianças 
e jovens. Em 2003, para atender a demanda das escolas, 
a BPIJBH ampliou o projeto, criando o Baú de Histórias 
Especial, uma ou duas vezes ao mês. 

Constatou-se que o prazer das descobertas torna-se evidente 
através da curiosidade e entusiasmo dos alunos, inclusive 
jovens e estudantes universitários. 
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Diante da evolução das atividades, a BPIJBH aval iou que 
chegara o momento de reunir, no Encontro da Arte de Contar 
Histórias pessoas com interesses comuns. Desde a sua primeira 
edição, em 1999, esse encontro estrutura-se em atividades 
teóricas e práticas. São cursos, palestras, relatos de experiências, 
espetáculos e apresentações. O 2º encontro deu-se 
em 20.02 e o 3º, em 2004, com atividades descentralizadas, 
abrangendo lugares e instituições diferenciados. 



Em 2006, o encontro visou à formação de 'jovens leitores 
contadores de histórias", para atuar em comunidades onde 
estava sendo implantado o Projeto Beagalê/Baú de Livros. 

Ainda sob o aspecto da formação de contadores, a BPIJBH 
oferece o curso Pontos Para Tecer Histórias, direcionado 
para iniciantes, estruturado em práticas de reflexão sobre 
a importância de ler e contar histórias. As vagas abertas 
priorizam quem atua em projetos sociais (hospitais, creches 
e centros comunitários) . Tem como objetivos sensibil izar 
o público interessado sobre a importância de ler, contar 
e ouvir histórias; focalizar a narração de histq,rias através 
da memória cultural e literária; fornecer instrumentos 
capazes de transformar a leitura de um livro em um ato 
ativo e expressivo; experimentar diversas linguagens para a 
narração de histórias. 

O conteúdo do curso envolve a análise de temas referentes 
à literatura e sua narração, à formação do leitor e seleção de 
textos . Também remete para exercícios, jogos dramáticos, 
dinâmicas de criação de textos e relatos de experiências. 

Desde 1993, são ministrados geralmente dois cursos por 
ano, pelos especialistas da biblioteca e convidados. 

Um dos pontos expressivos do Projeto Contando Histórias 
é a Hora do Conto no Hospital, uma das ações em que a 
BPIJBH mais se empenha, por se tratar de atividade realizada 
no Hospital Municipal Odilon Behrens. De caráter permanente, 
a atividade é desenvolvida por especialistas e voluntários. 

Acontece na Pediatria e tem início com a chegada dos contadores 
carregando um cesto de livros infanta-juvenis e revistas. Ali eles 
lêem, colorem ou contam histórias para as crianças. Os pais e 
acompanhantes dos internos participam do evento. 

As crianças que não podem sair dos leitos têm acesso aos 
livros. Também participam de atividades de arte-educação 
e se divertem com as histórias. No final da atividade, a 
Biblioteca distribui revistas e, em algumas vezes, livros para 
a leitura durante a semana. 

Segundo avaliação do Setor de Pediatria, as crianças 
contam e comentam sobre as histórias ouvidas, o que é, 
inclusive, muito recomendável para o tratamento médico. 

Portanto, o projeto Contando Histórias, fruto de ações 
permanentes em favor da promoção à leitura, tem sido 
referência para estímulo da arte de contar histórias em Belo 
Horizonte, além de representar um eficaz instrumento de 
mudança cultural e social. 

Por meio dele, a Biblioteca desenvolve atividades que 
atingem um público cada vez mais diversificado, levando-o a 
redescobrir a relação de prazer com o livro, a se transformar 
em leitor, pesquisador de histórias e estudioso da literatura 
infantil e juvenil. 

É certo que as dimensões deste projeto logo ganharam 
evidência na cidade, com o crescente movimento de 
contadores disseminando contos da tradição oral e das 
páginas dos livros. 

Resultados quantitativos do projeto Contando Histórias 

ATIVIDADE PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

NÚMERO DE 
ATIVIDADES 

PÚBLICO 
PARTICIPANTE 

Era uma vez ... na sexta 1998-2006 306 2.403 

Sexta de Histórias 1999-2006 154 6.585 

Era uma vez ... no domingo 1998-2006 204 14.935 

Baú de Histórias 1997-2006 422 18.661 

Os Melhores Contadores de Histórias 1991-2000 31 8.481 

Encontro da Arte de Contar Histórias 1999-2002-2004-2006 122 10.475 

Pontos para Tecer Histórias 1993-2006 21 427 

Hora do Conto no hospital 1997-2006 276 3.791 

Total 1991-2006 1.536 65.758 

FONTE: Estatística BPIJBH 

Esses índ ices apontam para o público direto atingido pelo projeto. Seu alcance, entretanto, 
vai muito além das 65.758 pessoas . Se se considerar que é sua prioridade trabalhar para a 
formação de novos contadores, bem como estimular a divulgação dessa arte junto à população 
em geral , pode-se afirmar que o público direto e indireto supera o total computado acima. 

Para finalizar, as ações do Contando Histórias se integram 
a outros projetos de extensão cultural. Nos Centros 
Culturais , nas Bibliotecas Regionais da Fundação Municipal 
de Cu ltura, na programação anual do Salão do Livro de 
Minas Gerais e Encontro de Literatura tais iniciativas 
revelam um caráter descentralizador e democrático, 
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priorizando comunidades e instituições que atendem à 
população em vulnerabilidade social. 

REFERÊNCIAS: 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil : gostosuras e bobices. São Pau lo: 
Scipione, 2002, 
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RECRIACAO DAS ,.., 
MANIFESTAÇOES 

POPULARES 
NA LITERATURA 

INFANTO-JUVENIL . 
Rogério Andrade Barbosa 
Escritor e põs-graduado em Literatura Infantil Brasileira 
Membro do conselho consultivo da FNLIJ e presidente da AEl-LIJ 

O Brasil, nosso imenso país, por sua formação 
étnica, apresenta uma grande diversidade cultural. 
Também pudera! Nós somos frutos da união 
entre diversos povos e crescemos 
convivendo com essa pluralidade 
de culturas. Conforme os versos 
de uma canção de Rubinho do 
Vale, somos índios, brancos e 
negros. Enfim, brasileiros! 

Portanto, as diferenças 
culturais devem ser 
valorizadas e, não, 
ignoradas ou alvo de 
discriminação. ..,_-=-.:.-

Em meus livros, 
baseados em viagens 
e pesquisas que faço 
pelo Brasil afora, sempre 
que posso, procuro abordar 
essa multiplicidade, valorizando, 
principalmente, a sabedoria 
popular e as diferenças culturais 
e étnicas. 

Quanto mais me aprofundo nas 
pesquisas, quanto mais faço viagens em busca 
de histórias para meus livros, mais me surpreendo 
com as inúmeras versões de um mesmo conto, 
recolhidas por folcloristas , tanto no Brasil como em 
diversos países da Europa, Ásia e África. 

Ass isto a apresentações de mamulengueiros, violeiros e 
cantadores. Topo qualquer parada, estrada ou canoa - me 
enfio em qualquer lugar, seja onde for, para escutar uma 
história nova, ou a variante de um conto . 

Anoto tudo em uma caderneta: a história, frases ou 
provérbios que escuto, letras de músicas, informações 
sobre a cultura e a população de determinada região. 
É lógico que recolho muitos dados em livros. Confesso que 
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sou um rato de bibliotecas e de sebos e, aonde 
vou, procuro adquirir obras e CDs sobre a 

cultura popular. Além disso, minha casa 
se transformou num pequeno 

llustraçAo: Rubens H. Cury museu de peças de artesanato 
folclórico. 

O povo, dizem, aumenta, 
mas não inventa. Segundo 

um antigo ditado, na 
vida tem muita 

coisa que se vê e 
outras que não. 
Mas, se tem 
nome, conforme 
me assegurou 
um pequeno 

engraxate em 
Bom Jesus da Lapa, 

é porque existe! 
As representações e 

cerimônias populares, como 
a inesquecível dança de São 
Gonçalo, que acompanhei 
madrugada adentro num 

lugarejo às margens do Velho Chico, são 
fontes inesgotáveis em minhas narrativas. Essas 

manifestações fazem parte de um baú fabuloso, 
que guarda e transmite sabedorias passadas de 

geração a geração. 
Em 2000, a bordo de uma antiga barca pelo rio São 

Francisco, ao lado da ilustradora mineira Ana Raquel e de 
outros pesquisadores, participei de um projeto chamado 
Caminho das Águas. Nas povoações onde parávamos, 
recolhíamos histórias, diretamente da boca das crianças 
ribeirinhas. 

Na carinhosa apresentação escrita por Maria Antonieta 



Cunha para a coleção Ciranda do Rio São Francisco, 
ela diz: 

"À beira do Rio São Francisco - o velho 
Chico -, crianças contam histórias que 
contaram as avós das avós de agora. 
O amor da Sereia dos Cabelos de Ouro, 
as estripulias do endiabrado Romãozinho, 
o encontro com o Caboclo-D'água ... 

... Só quem tem compromisso com o 
país, com sua gente e sua natureza, pode 
participar de um projeto tão abrangente · 
e significativo como o chamado Caminho 
das Águas ... Só quem tem muita coragem 
sonha reescrever e redesenhar o que a voz 
e a mão de crianças ribeirinhas contam 
e desenham. Só o artista dá conta de 
transformar tudo isso em belos livras · •· 
de histórias para percorrerem o Brasil e, 
juntando medo, fantasia e muita alegria, 
fazerem nosso país mais (re)conhecido e -
amado." 

Ano passado, emocionado, acompanhei em ltapecerica, 
no interior de Minas Gerais, os festejos do Reinado do 
Rosário - plenos de religiosidade, sincretismo e mistérios 
insondáveis - aliados às danças e ritmos contagiantes de 
moçambiques , marinheiros, catupés e congos de cidades 
como Perdões e Formiga. Os mestres, capitães, músicos e 
integrantes dos diversos grupos carregavam suas bandeiras, 
como verdadeiros símbolos da resistência de nossas raízes 
culturais. Todo o material recolhido fará parte de meu novo 
livro, O Guardião da Folia. 

Já em Parintins, no coração da Amazôn ia, os professores e 
alunos me presentearam com um manancial de lendas sobre 
seres encantados que correm e saltam na escuridão, além de 
me confidenciarem um mundaréu de casos protagonizados 
por botos galanteadores. Até então, desconhecia histórias 
de botas, tão sedutoras quanto seus machos - capazes de 
arrastar rapazes incautos pras profundezas do Amazonas. 

Em Porto Velho, capital de Rondôn ia, numa voadeira pelo 
barrento rio Madeira, o piloto me disse que conhecia uma 
senhora que criava um boto num cercado atrás de sua casa 
de palafita. A idosa ribeirinha dizia que o "encantado" era 
pai do netinho dela! 

Outra experiência impressionante foi conhecer e conversar 
com os moradores de uma comunidade remanescente de 
um quilombo em Macapá, dignos guard iões da memória 
e das tradições rurais afro-brasileiras . Daí nasceu um livro 
intitulado Rio acima, mar abaixo . Um jogo de palavras 
inspirado pelo Marabaixo, o folclore local. 

Influenciado por meu trabalho durante dois anos como 
professor-voluntário a serviço das nações unidas da 
Guiné-Bissau, uma ex-colônia portuguesa na África, venho 
me dedicado a escrever histórias que tenham como cenário 
o fabuloso universo da literatura tradicional africana. 
Os contos populares trazidos pelos diferentes povos 
escravizados - que nos legaram um mundo de lendas, mitos, 
provérbios e adivinhas passados de geração em geração -
são recontados em mais de vinte livros. 

Na coleção Bichos da África - detentora de vários prêmios 
e traduzida para o inglês, alemão e espanhol - destaco a 
im19ortância dos contadores de histórias, donos de memória 
prodigiosa e verdadeiras enciclopédias vivas, encarregados 
de perpetuarem a tradição e a proeza de seus povos . 

No Brasil, a literatura infantil e juvenil é hoje um dos 
segmentos mais destacados do mercado editorial. Escritores, 
como Ricardo Azevedo e Daniel Munduruku, têm abordado 
com propriedade as questões de diversidade e multiplicidade 
cultural em suas obras destinadas aos jovens leitores. 

Eterno aprendiz, na trilha das viagens de Mário de Andrade, 
viajo pesquisando, recolhendo histórias e registrando frases 
saborosas, como a da lendária Ana das Carrancas, em 
Petrolina: 

"Meu sangue é negro, mas a minha alma é de barro" -
afirmou-me a octagenária ceramista. 

Acredito que as recriações das manifestações populares na 
literatura infanto-juvenil têm um papel fundamental: o de 
contribuir para que o jovem sinta-se orgulhoso de pertencer 
a um povo (ou minoria étnica), seja ele qual for, ao mesmo 
tempo em que os leitores devem aprender a respeitar os 
valores e contribuições de uma cultura diferente da sua. 

Termino citando Cecília Meireles: 
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Leitura de histórias: 

Viagem 
,, Mirian Chaves Carneira 
~ 1 ~ / Professora do Projeto Mala de Leitura. da LIFMG. e contadora de histórias 

Coordenadora voluntária da Biblioteca Comunitária da Fundaçao D. Peninha - BH/MG 

Era uma vez um mundo em que à noite, deitadinhas bem 
quentinhas debaixo das cobertas, sob o frio do bairro Serra, 
na década de 1960, minhas irmãs e eu, preparadas para 
dormir, ouvíamos meu pai ler as histórias da coleção Reino 
Infantil: 

"Existiu há muito tempo um imperador que tinha 
uma filha dotada de rara beleza. O rei fazia-lhe 
todas as vontades. Um dia, estava lavando a 
roupa das bonecas no tanque do jardim, quando, 
de repente, viu a água borbulhar e aparecer uma 
velha muito feia, que lhe perguntou: - Você quer 
sofrer na mocidade ou na velhice?" 

(ANDERSEN, 1957) 

Teria terminado esse tempo? Não, não acabou . 
A arte de ler e contar histórias vem sendo recuperada no 

Brasil e no mundo inteiro pelos chamados "contadores de 
histórias " . Influenciados pela literatura escrita e, às vezes, 
pelo teatro, apresentando-se em grupo ou individualmente, 
os contadores criam um momento mágico, que também é 
objeto de estudo nas universidades, tema de grandes eventos 
nacionais e internacionais e espalham-se por toda parte. 

Tenho contado e lido muitas histórias, nos lugares mais 
diferentes, para público infantil e adulto, participado 
de muitos eventos que envolvem contação e leitura de 
histórias. 

J/ustraçdo; Rubens H. Cuiy 



Muito antes de me tornar professora e de me aproximar 
dos contadores de histórias, ouvi muitas e muitas histórias 
lidas pelo meu pai, momentos inesquecíveis de ternura e 
aconchego. Ao entrar para a escola, aos 6 anos de idade, 
aprendi que professoras também sabem e podem ler histórias 
para seus alunos ... Resolvi imitá-los pela vida afora. 

Lembro-me de D. Ruth, professora da pré-escola, 
assentada numa cadeira baixinha, com o livro ao colo, 
lendo para os alunos assentados nos tapetinhos da rodinha : 

11 Dona Coelha tinha um coelhinho muito levado chamado 
Jaca ... 11 

(CASASANTA, 1967) . Sinto arrepios de saudades desse 
tempo bom de ouvir histórias e de esperar o emocionante 
momento em que o livro era passado de mão em mão e 
podíamos tocá-lo e ver as gravuras bem de perto . 

Estudei sempre numa escola pública - Instituto de Educação 
de Minas Gerais/ IEMG - e nas quatro séries do curso 
primário tive professoras que eram excelentes contadoras 
e leitoras de histórias. Dos momentos das histórias, o que 
ficou e mexe comigo até hoje são todas as lembranças 
que envolvem os pequenos volumes que faziam parte da 
coleção As mais belas histórias; poesias e histórias lidas 
pelas professoras, apresentadas para a turma com tanta 
beleza e trabalhadas com intensa emoção, que textos 
inteiros são rememorados com a mesma alegria ainda hoje: 
11 

Há mais de quinhentos anos uma terrível peste atacou 
Hamelim, uma bonita cidade, banhada pelo rio Weser, na 
Alemanha. 11 

(CASASANTA, 1967). 

Ainda no grupo escolar meus colegas e eu vivenciamos 
a emoção e a expectativa de descobrir o que estaria por 
trás da cortininha verde do quadro-negro, até que o cartaz 
fosse descortinado, apresentando os personagens do 
pré-livro. Era uma vez .. . Era uma vez ... Três porquinhos. 
(CASASANTA, 1967) Felicidade pura! 

Ler e contar histórias na sala de aula ou em outro lugar 
qualquer é um momento de recreação e relaxamento, mas 
é também uma maneira de enriquecer o vocabulário de 
quem escuta, desenvolvendo diversas formas de linguagem, 
oportunidade de vivenciar emoções, trabalhar o imaginário ; 
além de apresentar a quem as ouve um caminho infinito e 
sagrado. Ler e contar histórias são possibilidades de se romper 
o confinamento cultural. Facilitam a imaginação criadora 
e são fonte de ensinamentos, onde se vivem processos de 
criação e expressão de quem conta e de quem ouve. 

Ler e contar histórias são duas formas importantes e 
distintas de se apresentar uma história para alguém. Quem 
lê para uma criança não lhe transmite apenas o conteúdo 
de uma história, promovendo seu encontro com a leitura; 
possibilita-lhe adquirir um modelo de leitor e desenvolver o 
prazer de ler e o sentido do valor do objeto livro. 

Uma criança, ao ouvir a leitura de uma história, além de 
vivenciar tudo que é apresentado por uma história contada, 
introjeta funções sintáticas da língua, além de aumentar seu 
vocabulário e seu campo semântico. Porém, aquele que lê a 
história deve dominar a arte da leitura, estar devidamente 
preparado para fazê-lo, sabendo usar o livro como acessório 
integrado à técnica da voz e do gesto. 

Quando Ana Maria Machado nos apresenta a importância 
de se ter o livro em mão e chama a atenção para a 
importância de lê-lo , ela nos mostra, antes de tudo, nosso 
direito a este bem cultural que é o livro. 

10 

"Assim à minha reivindicação de ler literatura (o que 
evidentemente inclui os clássicos), porque é nosso 
direito, vem se somar uma determinação de ler porque 
é uma forma de resistência. Esse patrimônio está sendo 
acumulado há milênios, está à minha disposição, uma 
parte é minha e ninguém tasca. " 

Ainda ouço a voz doce da minha professora da terceira 
série lendo um grande e grosso livro, apresentando-nos o 
mundo de Lobato (1993): 

" ... Dona Benta era outra que achava muita graça 
nas maluquices da boneca. Todas as noites punha-a 
no colo para lhe contar histórias ... Porque não havia no 
mundo quem gostasse mais de história do que a boneca. 
Vivia pedindo que lhe contassem histórias de tudo - do 
tapete, do cuco, do armário 11

• 

Todas estas lembranças trazem agradáveis recordações 
e emoções há muito vivenciadas, histórias que me foram 
contadas e/ ou lidas e livros que, depois de adulta, quis ter 
e, hoje em dia, gosto de reler para meus ouvintes. 

Depoimentos de uma catadora de papel, para quem o livro 
tinha grande importância depois de um dia duro de trabalho 
carregando fardos de papel ou buscando água no alto do 
morro até seu barraco, me encantam a cada releitura: 

"Aproveitei minha calma interior para eu ler. Li um pouco. 
Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. 
O livro é a melhor invenção do homem. 11 

(JESUS, 1998) 

Leio muito para meu contentamento pessoal, buscando . 
novas leituras que aumentam minha bagagem para 
continuar contando e lendo histórias. 

Colasanti (2005) tem me levado para lugares distantes, 
in imagináveis, em cada novo conto seu: 

"A palavra abriu caminho na atenção do príncipe, e 
era cheia de portas. Um viajante, disse seu pensamento, 
um homem que anda pelo mundo, um homem para 
quem o mundo é um leque que se pode abrir. 11 

Vivi, enquanto dava aula para o ensino fundamental, 
experiências inesquecíveis, lendo histórias para meus 
alunos, primeiro apresentando-me como modelo de leitura, 
depois criando atividades em que eles pudessem ler e 
gostar de ler, podendo, é claro, desistir da leitura de um 
livro e sair em busca de outro. Inúmeras vezes escrevemos 
aos autores lidos e recebemos, com alegria, prazer e até 
surpresa, muitas respostas. Lê-las era momento de grande 
fel icidade, organizado com pompa e circunstância! 

Algumas respostas encantaram meus alunos, sendo que 
para alguns deles era a primeira carta que recebiam. 

Continuo lendo muito e descobrindo, a cada dia, novos 
livros e autores, para meu deleite e para apresentar aos 
meus ouvintes, mas esta é uma outra história ... 



Ruth Rocha 

São Paulo, l l de julho de 1995 

PrciadaMirian, 

Que bom saber que seus alunos estão criando o gosto 
pela lcirural E fico mais contente ainda em saber que eles estão 
gostando dos meus livros, isso me dá mu ita alegria. 

Para~ pelo seu trabalho, eu sei o quanto~ 
imponente a dedicação pcs.soal na orientação das crianças. 

É uma pen.a que cu esteja tão atarefada, e por isso 
impossibilitada de viajar este ano. Quem sabe numa outra ocuião 
cu possa conhecer voe! e seus alunos. 

Um abraço, e boa sorte no 5Cll trabalho. 

RosanaRios 

5ao Paulo, 12 de outubro ele 1993 

p.,;·a: Harc•lo, Dani•l iw•rton, Harco•, Guilh•r111• Sal••· 
Fabiana Han:alle, Ra!aala, Philippe, S..-r, Sifaone, Willi&ll'I, 
Thia110. Guilherme KnarA.cia, Cyntla , Tadeu, Jaffar aon, Jül ia, 
Wcia Paula , Luiz , Fernando, Giovanna, Olaucilrlara, Gleiea, Camila 
Batiata. Haria C..rolina, An.alui-. C&mila Dia• Lopea, Hudaon, 
Gilaon, Halin•, H4rcio, F•bie.n• (• •e por ac••o esqu•ci de 
alcu611, pra voc6 taab6m) t • 

R•c•bi to<t.• as cartinha• que voc6a me env iaram, falando 
sobre o livro " A VASWJRA DA BRUXA". Fiquei l!IUito feliz ao •abtlr 
que todo• aoetar- do livl"O, da Brux•lda e do Oa;ro. B fiquei me.ie 
feliz ainda em ler ae continuacoee que vocee eecrevera:n para 
minha história. !letão Otimoe oa finai& que inventarazi. ne11 ee1 
qual delea foi o mo.ie lea;al. D1aui A eua profeeoora H1rian que 
ala aat.4 de parabfna por ter alunoe t.&o caprichoaoa a c riativos. 

V4rioa de vocte .a convidam para ir conhecer aua eacola. 
Infeliz1r1ente iaao n&o 6 J11Uito f4cil. .. São Paulo fica W'I bocado 
lon11e de Belo Horizonte. e eu n!io 1>0eeo viajar para lon11• a nll.o 
aer no.e f6riea, poia tenho doia f ilhoe que tamb6m eatllo no. 
eacola, e nSo poeeo eim,plaeinente ir paaeear e de1x4-loa oozinhoe. 
n&o 6? J4 eativa ew1. Belo Horizonte duaa ve zee, 6 µma cidode que 
eu adoro, e ee acontecer de eu ir at6 o.1 outro. vez pode11 crer QUe 
f•r•1 qQeet.ao de viaitar eeu col6aio. O 1ln1co problema 6 que, ee 
eu for na.e f6riaa, voc6e n!o vlo eetar na eacola. · · 

Alsuna de vocee persuntare.m quando 6 ll'll!IU aniver&6.rio: 6 e111 
16 de novembro, para quem quer eaber. Tlllllb6111 perlfUnterazi eo~re 
meue outroe livroe; para a idade da voc6e, oe -ie leil&ia 1!18.o O 
HONSTRO l'«)NSTRIJOSO DA CAVERNA CAVBRNOSA R ! " A TBRRIVKL ARMA 
VBRDI". Ah! Tem ta...b6m a colec5o "BICHOS 611 PERIGO .. , onde falo 

:~~ ::;r:;:o ~ ~:::: e~~:~ q~r: 11at';ir~~c:d~:~:o :~;i~~~~ 
poeeam ler a 11e enviar uma opini&o eobre eaee livro tamb6m. 

Haia uma voz, obriaada per enviarem auao oartinhal!I tao 
carinhoue e e1mp6.ticaa. Bapero ter novo.o noticias de voceia em 
breve! B.nvio wn beijo para cada wn. 

Co• todo o m1nho • • ~;;:~ ~ 

Lúcia Machado de Almeida 
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, ' Ernani Ssá 
?"{?> Autor entre outros vros infantis. de A Visita da Bruxa. e A Fome da Bruxa 

e Macacos me Mordam! e Amigos da Onça 

//ustraçAo: Rubens H Cuty 



Sempre que se conta um conto de fadas, a noite vem, não 
importa o lugar, não importa a hora, como disse Clarissa 
Pinkola Estés, a mulher que corre com os lobos. Isso é muito 
bonito e acertado, mas acho que a noite vem com qualquer 
história. Talvez menos estrelada, com uma lua menos 
misteriosa, mas noite, enfim. Acrescentaria também que 
não importa o meio usado para contar a história. · 

Atrevo-me à primeira pessoa porque sou íntimo dessa 
noite: eu a vivi desde a história em frente à fogueira, ao 
livro lido na cama, ao desenho animado e ao videogame. 
Então, em vez de um artigo, proponho a história de um filho 
e de um pai que, não por acaso, é autor de livros infantis. 
Espero que através dela possamos ver as diferenças entre 
os meios de trazer a noite, a influência que tiveram sobre a 
escrita, e que isso signifique alguma coisa, não apenas um 
exercício de nostalgia e vaidade. 

Comecemos com o frio, em Bom Jesus, RS, no campo. 
Nossa casa tinha uma grande cozinha de chão batido, onde 
passávamos parte da noite, no inverno, em frente a uma 
fogue ira. Eram a hora e a estação das histórias. De dia não 
sobrava tempo, trabalho no campo é dureza. Contavam-se 
histórias no verão, sim, mas eram mais raras - acho que 
as pessoas se reuniam menos. Depois, se necessita menos 
de histórias no verão - sabe-se, as histórias aquecem, 
protegem. Nada melhor que uma boa história para manter 
longe a noite, o vento, os lobos e os espíritos malignos. 

Meu pai era o principal contador de história. Por mais 
escabrosa, engraçada ou incrível que fosse, a voz dele 
não se alterava, nem os gestos. A emoção ficava como 
que embutida, pedindo para ser adivinhada. Mas essa 
calma, essa quase opacidade, não chateava. Pelo contrário, 
parecia tornar real, cotidiano, o mi lagre mais absurdo. 
Esse modo neutro de narrar, incapaz de lances teatrais 
ou do uso de uma linguagem rebuscada, no fundo não 
tem nada de modesto: é uma tremenda aposta no poder 
da palavra, poder que muita gente hoje, sob a avalanche 
das imagens, parece ter esquecido. Mais tarde, quando 
comecei a escrever para crianças, eu ouvia em mim a voz 
do meu pai. Naturalmente me matava tentando capturar 
aquele tom , aquele jeito, aquela cadência. Desejava, acima 
de tudo, que meu texto não soasse literário, que trouxesse 
a naturalidade das histórias daquelas velhas noites, que 
trouxesse entre as linhas um resto do calor das fogueiras e 
da presença remota dos bichos que falavam, das princesas 
encantadas, dos fantasmas que assombravam os castelos. 

É preciso lembrar que essa voz não era exatamente a 
mesma de sempre. Era a voz de contar histórias. As palavras 
eram simples, as de todo dia, mas a voz era mais clara, 
pausada e um tiquinho solene. Nos diálogos, se modificava, 
imitando de leve as personagens. O pai nunca interrompia 
a história para fazer comentários pessoais, como muitas 
vezes acontece quando lemos para uma criança. Sei que 
muitos autores não resistem e inserem comentários em 
suas narrações, quase sempre puxões morais de orelha, 
generalizações sobre o triste destino do bípede implume 
ou conclusões que deveriam ser feitas pelo leitor. Por mais 
inteligentes e engraçados que sejam , esses comentários me 
parecem excrescências . Sou fiel à lição do pai: nunca se 
meta entre a histó ria e o ouvinte, ou leitor. 

O pai aprendeu as histórias com meu avô. Suponho que 
as contasse como ouviu, porque, para essas coisas, tinha 
uma memória fantástica. Suas contribuições se resumiam 
a detalhes circunstanciais. Eram as únicas coisas que . 
variavam, por sinal. Quando estava mais disposto, certas 
cenas se alongavam, como aquela em que o macaco põe 
a sela na onça para ir a cavalo numa festa. Lembro com 
prazer desses momentos. Mas me pergunto: por escrito 
uma cena espichada não tende a chatear? Sou adepto do 
texto veloz, da ausência de enrolação - como se vê, um fã 
de Stendhal. Mas há a necessidade de wspense, que exige 
certa lentidão, para que as coisas possam impressionar e 
encantar, como disse Mário Quintana. 

Certas cenas e falas se repetiam, sem jamais mudar. Eram 
verdadeiros refrões . Eu as aguardava como quem aguarda 
a sobremesa, salivando de antecipação. Passei a usar esse 
truque da repetição na minha série de histórias de bruxas, 
muitas vezes com intenção humorística. Mas por escrito 
a coisa é complicada. É preciso adivinhar a cena certa, as 
palavras certas. 

Os detalhes circunstanciais davam peso de realidade. Eles 
me remetiam a coisas que eu conhecia, me deixando à 
vontade, tornando-me cúmplice. Lembro, por exemplo, dos 
vidrinhos cheios de água que o macaco botou na cabeceira 
da cama para que a onça pensasse que eram remédios . O 
fato de o macaco ter casa, cama e vidrinhos em plena mata 
nunca me pareceu estranho. O importante era que eu via o 
macaco ali, gemendo. Assim, quando tratei de recontar essa 
história e muitas outras, resolvi seguir a mesma estratégia. 

Um pouco mais tarde, comecei a ouvir histórias no rádio . 
Havia um programa infantil no domingo, pela manhã. 
Era uma hora sagrada. Nada tinha o direito ou poder 
de interferir, nada, nem terremotos ou a invasão dos 
marcianos. Foi aí que conheci a pior bruxa: sim, senhor, 
aquela que queria comer João e Maria. Até hoje não me 
recuperei . Eu tinha certeza de que essa história tinha sido 
criada para mim . Fui ler o texto, na versão dos Grimm, mais 
de vinte anos depois. Mas as imagens que carrego ainda 
são daqueles domingos e são, digamos, o modelo de onde 
copio as minhas bruxas atuais. 

Então fui para a cidade. Na escola, uma professora lia 
Monteiro Lobato e a Bíblia, que eu acompanhava como 
qualquer bom folhetim. Essa professora devia ser um gênio 
didático: jamais ordenou um trabalho, jamais deu nota. 
A leitura valia por si mesma. Se a maioria dos meus colegas 
não se tornou leitor, não é por culpa dela, isso eu garanto. 
Não lembro se havia alguma discussão a seguir. É provável 
que sim. 

O primeiro livro que encarei sozinho foi uma adaptação do 
Robinson Crusoé. O efeito? Preciso escrever uma aventura 
tão boa quanto essa. O segundo e o terceiro: O Caçador 
e O Último dos Moicanos, de James Fenimore Cooper. 
O efeito foi o mesmo. Nunca escrevi, claro. A leitura 
tem uma grande vantagem sobre a escrita: podemos ler 
qualquer livro, por mais genial que seja, mas só escrevemos 
os que podemos. 

Passei correndo pelos quadrinhos, mas parei no cinema. 
As influências do cinema no modo de contar uma história 
são bem conhecidas - a redução de uma vida a uma ou 
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duas cenas significativas, as mudanças sem aviso de uma 
cena para outra e a composição cada vez mais visual, 
mais coreografada, dessas mesmas cenas. Os diálogos se 
tornaram abundantes e mais naturais. Até aí, tudo bem. 
Mas e os desenhos animados? Principalmente os feitos para 
a tevê. Não é necessário ter assistido a centenas de horas de 
desenhos para se dar conta de que há cenas que jamais seriam 
pensadas se não se tivessem em mente as possibilidades da 
animação. Um exemplo óbvio : a personagem cai no chão 
e se levanta achatada como uma tábua, dá dois passos e 
se sacode - plop, volta ao normal. Eu pelo menos acabei 
incorporando esse tipo de coisa, como se pode ver nestas 
linhas de A caçada da bruxa, história inédita da série No 
escuro: 

"A bruxa deu um guincho de gavião e abriu a boca do 
saco, chamando o abismo de sombra. O abismo fechou-se 
sobre si mesmo e escorreu para dentro do saco, para onde a 
bruxa pulou também. Depois ela mostrou o punho fechado 
numa última ameaça. Os cavalos passaram a toda por cima 
do saco ". 

Fala-se muito mal da tevê, com toda a razão, me parece, 
porque uns 98% do que passa são lixo puro e simples. 
Mas acontece a mesma coisa com tudo, cinema, literatura, 
artes plásticas, jornalismo. Como lidar com isso? Eu tentei 
driblar o problema, quando tive um filho: me sentei com ele 
e assisti à tevê, trocando figurinhas sobre a programação. 
Agi como crítico, sim, mas sem exagero : na boa, como 
diria a garotada. Agora, o mais importante foi descobrir do 
que meu filho gostava mais e ver por quê, ou pelo menos 
ter uma noção. Acabei fã dos Cavaleiros do zodíaco, do 
Mundo de Bob, de Ei, Harnold, da Pantera Cor-de-Rosa 
e tantos outros desenhos ou filmes . Foi assim que descobri 
como continuava próximo da infância e como uma história, 
se realmente é boa, pode interessar a qualquer idade, coisa 
que todo mundo sabe, inclusive os críticos li terários. 

Toda noite, na hora de dormir, eu lia ou contava histórias 
para meu filho. Quando lia, muitas vezes tinha de meter a 
colher: usar palavras mais simples, pular descrições inúteis, 
desenrolar frases muito longas com mais vírgulas que os 
arquivos de um cartório . Isso me preparou para a leitura 
dos meus próprios textos, sem falar na escrita. 

Depois de várias dezenas de histórias, começaram os 
pedidos de repetição. Dizem que as crianças têm a tendência 
de gostar mais das histórias que o narrador gosta, já que 
ele as conta com mais alegria. Pensando assim, podia se 
esperar que meu filho preferisse Ernani Ssó em vez dos 
Irmãos Grimm. Não foi o que aconteceu, talvez porque eu 
goste muito dos Grimm. Agora, tive a sorte de que uma das 
histórias preferidas tenha sido escrita por mim. 

Ler para ele o que escrevi foi uma grande experiência. 
Ao ouvir meu texto, fui descobrindo o que soava falso, o 
que funcionava, as palavras justas. Não é necessário dizer 
que ler para si mesmo, em voz alta, não é a mesma coisa 
que ler para uma criança. É fáci l não ver os erros, ou nos 
acostumar com eles . Mas a criança reage sempre, às vezes 
audivelmente . Tive assim uma noção do que se passava com 
os velhos contadores de histórias que foram modificando 
tantos contos ao sabor do interesse da assistência. Seria 
bom que os autores de livros paradidáticos passassem por 
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isso. Eu pelo menos não consigo entender a necessidade 
de se escrever uma história para se ensinar a uma criança a 
importância de se escovar os dentes, por exemplo, quando 
há um mundo de terrores e maravilhas que você pode 
revelar . Prefiro não me meter no trabalho do dentista. 

Nunca levei meu filho ao teatro. Isso coube à mãe e à 
escola. Mas os quadrinhos acompanhei de perto, da Turma 
da Mônica aos mangás. Eu tinha um certo desprezo pelo 
Maurício de Sousa por causa da quantidade de produtos 
que suas personagens vendem. Acabei re levando isso. Meu 
filho adorava seus gibis. Não sei se ficou alguma coisa, além 
da diversão, mas acho que o fato de uma criança esperar, 
toda semana, a revistinha nova e a ler por conta própria é 
justificativa suficiente. 

Os mangás merecem um estudo à parte . Ou melhor, toda 
a cultura japonesa. O que os cowboys foram para nós, de 
gerações mais antiguinhas, os samurais e ninjas foram, ou 
são, para a garotada de hoje. Há dezenas de desenhos, gibis 
e filmes. Em geral, as produções são pobres e desleixadas. 
Mas compensa o que têm de vital e criativo . Os japoneses 
trouxeram de volta para a área infantil os mitos e as velhas 
e boas estratégias narrativas dos contos de fadas, tudo 
adaptado ao mundo de hoje, com grandes cidades e naves 
espaciais. O efeito foi tão avassalador que até os americanos 
começaram a imitar. 

Chego agora ao último e controvertido ponto, os 
videogames. Não condenei, nem proibi. Joguei, para ver 
como é que era. Descobri o óbvio ululante: são muito 
divertidos, como todos os jogos, da bola de gude ao 
pôquer. Viciante? Também, claro. Mesmo os jogos mais 
simples contam uma história. São histórias pobres, simples 
de doer, mas bem ou mal permitem que o jogador encarne 
no herói ou no monstro e viva alguma fantasia necessária, 
exorcize algum demônio. Os melhores são os ditos jogos 
de estratégia, em que o jogador cria uma personagem que 
tem determinada missão a cumprir. Esse tipo foi levado 
ao extremo, como no famoso Ragnarõk, baseado nos 
quadrinhos do coreano Lee Myungjin: jogado on-line por 
milhares de pessoas ao mesmo tempo, exige a formação de 
clãs para garantir a sobrevivência das personagens. 

Esses jogos de estratégia derivaram dos Role playing 
games. Meu filho jogava com os amigos. Obedecendo a 
uma série de regras, criava personagens e enredos básicos 
que iam sendo desenvolvidos à medida que se jogava. 
Assistir a uma sessão de RPG era muito estranho: quatro 
ou cinco crianças, com fichas e dados, sonhando acordadas. 
O RPG obriga o mestre, o jogador que dirige a aventura, 
a escrever muito e a ler manuais de trezentas páginas, com 
catálogos de personagens das mais variadas mitologias. 
Como era de se esperar, já inspirou muitos escritores. 

As histórias em frente à fogueira ou num livro são as 
melhores? Têm mais clima, são mais profundas? Parece que 
sim . Mas não dá para negar o resto. Nossa necessidade de 
histórias é tanta que as histórias se metem em qualquer 
brecha. São basicamente as mesmas, sempre , mas cada 
meio de contá-las tem seus encantos, suas manhas, suas 
novidades. Quanto mais histórias, melhor. Quanto mais 
meios para contá-las, também . 

Outra co isa: devemos estar com nossos filhos, na hora das 
histórias. Isso cria entre nós uma aliança inquebrantável. 



A Bibliotera • ia e a 
HORA DO 

Rodolfo Ruben Ramirez 
Bibliotecário do Centro de Cultura Belo Horizonte. Terapeuta em Cinesiologia Aplicada e balanceamento muscular. 
formado pelo Instituto Brasileiro de Balanceamento Muscular 

Às vezes, quando leio descontraidamente um livro ou um 
texto, sou surpreendido por umas líneas que me submergem 
numa espécie de terror benéfico. Levo tal choque, que só 
chego a compreender o que já conheço . Por momentos, 
acredito escutar a voz de Gurdjief1 dizendo: "As idéias 

necessitam de tempo para serem aceitas" . 

Parece-me que a consciência as guarda num cantinho 
do cérebro e num ato reflexo, feito um ruminante, vai 
digerindo-as pouco a pouco, até decantá-las ao paladar 
e gosto do indivíduo .. A boa nova irrompe bruscamente 

em meu ser, em toda classe de defesa ou barreira. Assim 
aprendi com os contos. 

Lembro-me de que o primeiro paraíso que visitei acordado 
foi a biblioteca, a maneira mais sutil e elevada da realidade. 
Milhares de cosmogonias girando ao redor de um ponto de 
interrogação, e quem me iniciou, no secreto das palavras, 
ensinou-me a chamá-lo de Deus. 

Para mim, a biblioteca foi a certeza intrínseca de que, 
se ficasse atento aos movimentos, escutaria em silêncio o 
sussurro milenar de vozes inteligentes, a possibilidade da 
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salvação. Foi assim que descobri um livro grande de capas 
pretas e letras em dourado. Meu avô assegurou que ali eu 
teria todas as respostas . Por isso deslizava minhas mãos 
pelas finas folhas com o maior cuidado . Não queria ferir 
Isaías, nem molestar Salomão, muito menos atrapalhar o 
êxodo de Moisés, ou distrair Jesus de suas parábolas aos 
discípulos com minhas perguntas. 

Nessa biblioteca achei também homens que eram touros, 
homens que viravam monstros, pessoas que se perdiam 
em labirintos, lugares escaldantes de dia e enregelantes 
à noite . Gente que seguia sendo inglesa na Índia e anjos 
que desciam, só para enriquecer a poesia. Encontrei umas 
crônicas marcianas entre uma alfombra mágica e uma 
lâmpada generosa, que me ajudou a encontrar outro tipo 
de sossego no Sítio do Pica-pau Amarelo. 

Quero crer que tudo une, inclusive o respeito e curiosidade 
de chegar ao final da história, mantendo, sob controle, 
a ansiedade até a última página. Porque a liberdade 
conquistada apaga a mal traçada línea, entre o bem e o 
mal , prejuízo, superstição que nos empobrece. Quem não 
abre as portas do coração a uma cànção de amor? Quem 
não reconhece a força de um sorriso? Principalmente se for 
de uma criança, capaz de uma dentada só, com um sorriso 
escancarado, arrancar pela raiz o que, inocentemente, 
chamamos de realidade. Assim descobri que o conto é um 
espelho que nos espera, a cada manhã, e que muda a face 
segundo o leitor que o visite . 

Foi pensando na minha relação com o livro, que me propus 
a escrever um artigo, onde eu pudesse associar a Biblioterapia, 
assunto que me interessa muito, com a Hora do Conto. Para 
tanto, farei uma breve exposição a esse respeito, por considerar 
a arte de contar histórias uma ação biblioterápica. 

Dentre alguns autores pesquisados, avaliei importante 
registrar o seguinte conceito dado à biblioterapia. 
Segundo Caldin (2001) : 

"A biblioterapia é como leitura dirigida e discussão 
em grupo, que favorece a interação entre as pessoas, 
levando-as a expressarem seus sentimentos: os receios, 

"' as angústias e os anseios. Dessa forma, o homem não 
está mais solitário para resolver seus problemas; ele 
os partilha com seus semelhantes. Direcionando a 
biblioterapia para a infância, apresentou como obj etivos 
básicos da função terapêutica da leitura, o proporcionar 
uma forma de as crianças comunicarem-se, de perderem 
a timidez, de exporem seus problemas emocionais e quiçá 
físicos. Entendeu a biblioterapia como catarse, que vale
s~ da ident ificação (pela projeção e pela introj eção), da 
mtrospecção e do humor" . 

Reservo o conceito acima e volto meu olhar sobre o contar 
histórias. O ato de contar histórias é tido como uma arte. 
Uma arte que se utiliza da voz , o principal instrumento 
do contador, para disseminar histórias da tradição oral 
ou da literatura. Acredito, particularmente, que tanto a 
biblioterapia como a Hora do Conto exercem uma ação 
benéfica sobre seu receptor. Ambas requerem um mediador. 
Um mediador que concentrará seus esforços em escolher o 
texto certo para o ouvinte certo. " Contar histórias é uma 
prática tão gratificante que chega a produzir no narrador uma 
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catarse dos conflitos mais íntimos." (SILVA, 1997) . Eu diria 
que do ponto de vista da biblioterapia, o ouvinte também 
poderá vivenciar a catarse . 

Profissionalmente e por que não, pessoalmente, sempre 
tive uma predileção pelo conto de fadas . Penso, nesse 
momento, sobre a sua importância e vejo -o como uma 
grande lição. Ouço a voz de Quaknin (1996) a me dizer : 

" Ela tecia, à minha volta , dando voz ao passado 
imemorial dos reis e dos povos passados, a rede com 
a qual me arrancaria do oceano de minha desgraça, 
para me devolver a alegria de viver." 

" Por meio dela eu recuperava a paciência, recons tituía 
minha capacidade de diferenciar, ganhava novamente 

confiança ... " 
"Ao longo das histórias, eu podia finalmente fa lar 

sobre o que tinha me acontecido. No começo com 
cólera, aquela que eu não tivera no momento e depois 

com certo distanciamento ... " 
"Mil noites foram necessárias para que meu olhar se 

desviasse da cena em que estava aprisionado ... ". 

Penso que a apropriação dos contos de fadas pelas 
ciências comportamentais e sociais fizeram deles o caminho 
mágico até si mesmos. Sabido é que nenhuma história 
existe isoladamente. As histórias, às vezes, se justapõem 
como azulejos numa parede, às vezes se superpõem umas 
às outras como pedras no leito de um rio . Bettelheim2

, um 
dos educadores e terapeutas infantis mais respeitados, vê 
a literatura como melhor canal para transmitir informações 
adequadas que promovam, na criança, a capacidade de 
encontrar sentido na vida. 

Os contos de fadas sempre apresentam "um final feliz" . 

Esse desfecho, que proporciona segurança e coragem diante 
de dificuldades, serve de estímulo para que a criança não 
desanime e se torne um ser humano criativo assim como 
os heróis, príncipes e princesas que entraram na floresta 
escura e saíram de lá vitoriosos. 

Estudos e pesquisas, realizados ao longo dos anos, têm 
colaborado para o desenvolvimento psíquico e intelectual, 
com o aporte de outras variáveis de abordagem sistêmica. E 
são as crianças que levam vantagem, neste quesito, sobre nós 
adultos. A diferença fundamental reside na atitude e no papel 
conceituai assumido diante da situação. Na maioria das vezes, 
somos vítimas ou sobreviventes, enquanto elas, as crianças, 
se identificam muito bem com o papel de herói, por não 
oferecerem resistência ao devir, ao permitirem-se a mudança, 
a transformação, a superação, o que é mais relevante. 

É sabido que a arte é o signo da cultura e a cultura é o 
que dá consolo frente à certeza do caos e à contundência 
do horror. É o que nos permite entender que esse horror 
faz parte da nossa natureza. Estou falando do horror interior 
e exterior, e não há meios de evitá-lo ou impedi-lo. Diante 
disso a cultura é um analgésico, não um anestésico. A cultura 
é o que nos dá serenidade perante o desastre e o caos. 

Pelo exposto até aqui, ancorado na minha prática de consultório, 
como terapeuta especializado em cinesiologia3 aplicada, utilizo 
com bastante freqüência o uso de exemplos da mitologia grega, 
bem como os da tradição sufi para aproximar o paciente do 
ponto de desequilíbrio emocional e/ ou de estresse. 



Embora a ciência ainda não tenha criado um "aparelho " capaz 
de medir e quantificar a mudança comportamental decorrente 
da leitura de textos, afirmo que ela acontece sim, pois a 
participação consciente possibil ita o processo de mudança, 
pela transformação do paciente ao perceber a vida de outra 
maneira. Os resultados se tornam evidentes pela melhora da 
qualidade de vida e essa transformação é catapultada pela 
química biológica inerente às palavras, que corroboram aquela 
velha máxima, e que encerram um princípio terapêutico que 
herdamos dos gregos: "Conhece-te a ti mesmo" . 

E de acordo com esta escola só existe cura quando 
acontecem a Metánoia (transformação dos sentimentos) e a 
Nooterapia (purificação da mente para obter a cura do corpo) . 

Recorrer aos textos literários no sentido terapêutico visa 
sinalizar a jornada em busca do auto-desenvolvimento e da 
auto-descoberta. Assim, leitura se torna um salto quântico e 
acrobático sem redes ou dublês, numa atmosfera rarefeita e 
onírica, que facilite o mergulho existencial do leitor/ aciente . 

Nessa viagem grafológica, ocular e alquímica, acontece 
em algum momento a transformação e a descoberta para 
controlarmos o selvagem e por vezes irracional que há 
dentro de cada um de nós. 

Novamente " Conhece-te a ti mesmo " . Nada mais 
fantástico ou aterrador do que tamanha assertiva, ponto 
de partida e de chegada . Particularmente, aprendi, 
ainda menino, uma frase que ainda me cativa na mesma 
proporção ... Era uma vez. 

A promessa tácita de uma história encantadora. 
Nesta perspectiva, a literatura infantil surge de forma 

lúdica, fantasiosa, fantástica, interativa, informativa, 
questionadora, sensível, muito mais próxima da criança e 
de sua realidade . 

Ao pensar na Hora do Conto como ação biblioterápica, 
em especial, na vida da criança, percebo nela a receptora da 
obra literária no que ela tem de melhor. Assim não poderia 
deixar de citar a estudiosa e pesquisadora Pothakos (2006) 

com seu texto Sedução e catarse na literatura infantil e 
juvenil, onde diz : 

uRoseana Murray, cuja poesia nomeia amorosamente 
todas as coisas para adquirem contorno e substância, 
tem entre seus inúmeros prêmios o saber que seus 
poemas são lidos para doentes e ajudam na sua 
recuperação. O poder de cura de sua poesia é assim o 
seu maior trunfo, a conseqüência de sua felicidade de 
criar universos fantásticos e sedutores com a palavra e 
falar diretamente às emoções das pessoas". 

(POTHAKOS, 2006) 

No mesmo texto , a autora diz de Bartolomeu 

Campos Quei rós: 

"No ciclo de rememorações da obra de Bartolomeu, que 
inclui Ciganos, lndez, Por parte de pai e Ler, escrever e 
fazer conta de cabeça, autor e leitor têm sua experiência 
catártica. Os muitos silêncios, os incontáveis lapsos e os 
inomináveis psius fazem dessas obras um medicamento 
sem contra-indicações para a alma " . 

Concluindo esse trab.alho, digo que é possível afirmar que 
o uso da Biblioterapia tornou-se um instrumento prático 

de prospecção do mundo, já que possibilita a ampliação da 
sensibjlidade da consciência do paciente. Com ela o cot idiano 
ganha novos matizes sob a luz que é lançada pelos livros que 
o tempo consagrou, juntamente com aqueles de abordagem 
recente que falam da crise contemporânea, de valores, de 
ideologias ou da ausência destas, como também da estridência 
invasiva das novas mídias. 

A biblioterapia se apresenta como suporte e ferramenta 
multifacetada de acordo com uma sociedade fragmentada e 
assentada no paradigma da transformação constante, ciência 
que norteia a mudança de condicionamentos arraigados, bem 
como atitudes mentais e emocionais, na procura do equilíbrio. 

A biblioterapia se apresenta como processo, ação e 
transformação, quer seja de caráter consciente ou inconsciente, 
já que ler às vezes consiste em fazer conexões, em reunir 
antologias. E para isso há um sem-número de obras na Biblioteca 
Universal que disponibiliza ao viajante literário um deslizar de 
olhos em forma de monólogo ou em diálogo, como também 
oferece a variante da simultaneidade, ator/leitor ou vice-versa, 
um solilóquio entremeado de diálogos internos, e mais uma 
pausa para a reflexão. 

Identidade e lugar se dissolvem nas janelas da alma: tão logo 
vira-se a página tudo se torna lembrança. "Talvez seja por isso 
que lemos e, que em momentos de trevas voltamos aos livros para 
encontrar palavras para o que já sabemos. " (MANGUEL, 2005, p.69)6 

Posso, também, concluir que a Biblioterapia, por utilizar a 
riqueza e variedade dos textos literários, coloca a arte em 
função do restabelecimento psíquico, emocional, até mesmo de 
conforto físico da pessoa receptora dessa exposição. Por ser esta 
uma ação que envolve pessoas, o bem-estar proporcionado 
pela leitura de textos literários é uma via de mão dupla. 

Concebo a Biblioterapia, não só na sua acepção clínica, senão 
como uma possibilidade de estabelecer uma relação mais humana 
e sensível com o semelhante em circunstâncias diferentes, não 
somente na dor, também nos momentos de prazer. 

NOTAS: 

1. George lvanovith Gurdjief (1 877 - 1949) . Filósofo nascido em Alexandrópolis, 
autor de Relatos de Belzebu a seu neto; Do todo e de todas as coisas e Encontros 
com homens notáveis. 

2. Bruno Bettelheim, psicólogo austríaco, autor de A psicanálise dos contos de 
fadas, pela editora Paz e Terra . 

3. A cinesiologia aplicada defende que o indivíduo é um ser de convivência num 
contexto de padrões inter - relacionados holisticamente, tanto na dimensão pessoal 
quanto no papel social. 

REFERÊNCIAS: 

1 CALDIN, Clarice Fortkamp. A leitura como função terapêutica: biblioterapia. Revista 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, n. 12.dez. 2001 . 

2. SILVA, Maria Betty Coelho. Contar histórias: uma arte sem idades. São Paulo: 
Ática, 1997. · 

3. QUAKNIN, Marc-Alain . Bíblíoterapia. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

4. POTHAKOS, Bernadete Patrus Ananias. Sedução e catarse na literatura infantil 
e juvenil . Releitura - revista da Biblioteca Pública Infanti l e Juvenil de Belo Horizonte. 
Belo Horizonte, n.19. p.16- 18, mai. 2006. 

5. MANGUEL, Alberto. Os livros e os dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

BIBLIOGRAFIA: 

GATIIKER, Katharina B. Cinesíologia: no dia-a-dia, nas escolas e no trabalho. 
Tradução Luiz de Araújo. São Paulo : Cultrix, 2005 . 

PARDINI , M aria Aparecida. Biblioterapia: encontro perfeito entre bibliotecário, o 
livro e o leitor no processo de cura através da leitura. Bauru : Ed. UNESP. 

17 



O FOLCLORE 
NA LITERATURA INFANTIL 

, 1 Gabriela Rameu 
~~ 

Apesar da vida nas grandes metrópoles, com restritos 
espaços para as brincadeiras tradicionais, com inúmeros 
estímulos tecnológicos , a criança contemporânea ainda 
tem o folclore inserido em seu universo desde os primeiros 
anos de vida. Ao ser acalentado, o recém-nascido conhece 
bichos estranhos como a Cuca, o Tutu, o Boi-da-Cara
Preta, papões tenebrosos que espreitam as criancinhas 
pelos telhados. Depois dos primeiros passos, os pequenos 
entram na roda para cantar Ciranda, cirandinha ou para 
entoar Atirei o pau no gato. Surgem, então, os jogos, as 
parlendas , as adivinhas e as quadrinhas populares - ainda 
que, às vezes, essas brincadeiras sejam estimuladas na sala 
de aula, de maneira didática. 

A produção cultural para a infância costumeiramente bebe 
nas fontes folclóricas oriundas de norte a sul do país, sendo, 
assim, uma maneira de perpetuar o registro dos saberes 
populares no imaginário infantil. Há um sem-número de 
exemplos em que as manifestações de diferentes regiões 
brasileiras são resgatadas no teatro, na música e na literatura 
produzidos especialmente para meninos e meninas. Até a 
indústria do brinquedo, cada vez mais ligada à tecnologia, 
vira-e-mexe inova a partir de brinquedos que fizeram sucesso 
no passado. Exemplo é o Bay Biade, pião com roupagem 
tecnológica, que foi mania entre os meninos, r.ecentemente. 

O premiado diretor de espetácu los teatrais para crianças, 
Vladimir Capella, resgata constantemente temas do folclore 
em suas produções, sempre sintonizadas com as crianças 
dos dias de hoje. No musical Avoar, em cartaz na cidade 
de São Pau lo em 2005, por exemplo, Capella recria o 
universo folclórico das cantigas de roda, das parlendas, 
dos jogos populares e das adivinhas - sobreviventes de 
uma cidade cinzenta, tumu ltuada e barulhenta. Mas, em 
Avoar, as brincadeiras de quintal ganham uma roupagem 
contemporânea. Assim, a brincadeira "Tudo o que o seu 

mestre mandar" lembra uma aula de aeróbica e "Balança 

caixão" é embalado por um rap no palco . O figurino do 
elenco, feito de retalhos coloridos e jeans reciclados, 
bem que poderia constar de um editorial de moda da 
revista Capricho. 

Já no universo da música, a dupla do selo Palavra 
Cantada, Sandra Peres e Paulo Tatit, é uma mostra de 
que é possível fazer música de qualidade para crianças no 
mercado fonográfico, não tão prolífero quanto o mercado 
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editorial. Entre jogos de palavras, ritmos e sons diversos que 
levam para o público infantil estão também as tradicionais 
cantigas de roda, canções de ninar e jogos musicais que são 
resgates da tradição folclórica. A dupla é bastante cultuada 
dentro e fora das escolas. 

A literatura infantil, enfoque principal deste texto, 
vem contribuindo desde o começo do século 20 para a 
perpetuação e divulgação dos saberes populares. Esses 
livros, que tanto preservam como recriam o universo 
folclórico, são testemunhos dos "brinquedos populares" 
de um tempo. Aqui leiam "brinquedos populares" como 
versinhos, parlendas, contos e lendas que os mais diversos 
autores trazem para sua obra literária. 

É no início do século 20 que a literatura infantil registra as 
tradições do povo brasileiro. Em 1907, a educadora Alexina 
de Magalhães Pinto recolheu cantigas, contos e provérbios, 
entre outros brinquedos populares, de meninos e meninas 
do início do século. Em nome de um projeto educacional 
patriótico, que enaltecia a língua, a escritora corrigiu erros 
de linguagem do material recolhido e evitou assuntos 
considerados impróprios para as crianças em títulos como 
As nossas histórias (1907), Os nossos brinquedos (1909) 

e Cantigas das crianças e do povo (1916). A partir dessa 
antologia folclórica, diversas manifestações populares são 
constantemente revisitadas nos livros para crianças. Não 
somente revisitadas, mas recriadas, ampliando, assim, o 
imaginário infantil contemporâneo. 

São muitos os autores brasileiros contemporâneos 
dedicados à literatura infantil que bebem em fontes 
folclóricas, evidenciando a mistura das culturas indígenas, 
européias e africanas. A lista é extensa, mas vale citar alguns 
nomes: Ricardo de Azevedo com Meu livro do folclore da 
Ática, Lenice Gomes com A Mãe d'Água, da DCL, Prieto, 
Roger Mello com Meninos do mangue, da Companhia 
das Letrinhas, Regina Chamlian com Contos de espantar 
meninos, da Ática, André Neves com Maria Peçonha, da 
DCL, Rogério Andrade Barbosa com O Boi-de-Mamão, da 
FTD, Joel Rufino dos Santos com Gosto de África - histórias 
de lá e daqui, da Global. Quanto aos ilustradores de livros 
infantis, diversos exploram uma palheta folclórica em suas 
criações: Marilda Castanha, Rosinha Campos, Graça Lima e 
Ana Raquel - só para citar alguns deles. 

A relevância do folclore na literatura infantil foi inclusive 
motivo de criação do Prêmio Figueiredo Pimentel - O 



Melhor Livro de Reconto pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) a partir de 2000. A FNLIJ 
concede anualmente prêmio em 16 categorias diferentes 
a escritores, tradutores e ilustradores desde 197 4. Na 
categoria de Reconto, já foram premiados autores como 
Ruth Rocha com A odisséia, da Companhia das Letrinhas, 
Leonardo Boff com O casamento entre o céu e a terra, da 
Pau/inas, Ana Maria Machado com Histórias à brasileira, 
da Companhia das Letrinhas, Regina/do Prandi com lfá, o 
adivinho da Companhia das Letrinhas, e Thiago de Mel/o 
com Amazonas no coração encantado da floresta, da 
Cosac Naify. 

OBRAS QUE RESGATAM O FOLCLORE 

Diferentemente de obras que tratam o folclore como algo 
do passado, uma lembrança empoeirada do imaginário, 
algumas obras são vivas manifestações culturais inventadas 
pelo povo. É neste grupo que está inserido Amazonas no 
coração encantado da floresta, da Cosac Naify, do poeta 
Thiago de Mello, "visitante" da literatura infantil nessa obra. 
Os causas amazônicos são contados por dona Coló, pelo 
tio Quinco e pela Santinha de Lucas, entre outros caboclos 
que relatam causos de seres como Curupira (ou Sucupira), 
Cobra-Grande e Mapinguari. Nas páginas em que o 
ilustrador Andrés Sandoval contrasta lindamente o lilás da 
noite de luar e o amarelo-ouro das manhãs ensolaradas, 
os contadores de histórias são tão protagonistas quanto as 
criaturas das matas e das águas. 

Mas a geografia do folclore vai de norte a sul do país. 
E em terras sul inas, um dos personagens mais populares 
- literalmente - é o Saci, que, segundo Monteiro Lobato 
(1882-1948), só pode ser capturado por uma peneira 
de cruzeta. Em Pererêêê, pororóóó, da DCL, Lenice 
Gomes capturou em versos não um, mas três moleques 
traquinas de uma perna só. Os sacis aparecem, rodopiam 
e somem nas ilustrações de André Neves, habilidoso nas 
colagens folclóricas. Longe de serem vagas lembranças, os 
sacis estão nas adivinhas, nos ditos e nas brincadeiras de 
crianças como Raul e Diva: "Pererêêêêêêê / Pororóóóóóóó 
/ Saci-Pererê! / Adivinha o quê? " . A obra coloca no centro 
da narrativa a criança contemporânea questionando a 
existência dessas criaturas lendárias . 

Roger Mello é outro autor que (re)cria em sua obra um 
verdadeiro inventário do folclore popular - Maria Teresa 
(1996), Cavalhadas de Pirenópolis (1998), Bumba Meu 
Boi Bumbá (1999) e João por um fio (2005) são alguns 
exemplos . Em Meninos do mangue, uma de suas obras 
de destaque, o folclore está mais na estética narrativa 
do que no conteúdo em si . Ele usa estilos narrativos 
populares (como o conto de origem, o conto acumulativo 

ou a brincadeira do telefone sem fio) para contar a história 
de dois garotos, a Sorte e a Preguiça, e outros moradores 
do manguezal que impõem um ritmo próprio à vida de 
todos ali . 

O saber folclórico ganha formas, cores e contornos 
inusitados na obra de Marcelo Xavier. É o personagem 
popular Mestre André quem bem define essa ciência do 
povo para as crianças: 

"( .. .) é o conjunto de coisas que o povo sabe, sem 
saber quem ensinou. O povo brasileiro conhece o 
S.aci, dança capoeira, toma tacacá, tem medo de 
assombração, acredita que gato preto dá azar, canta 
'Ciranda, Cirandinha ', brinca de passar anel, sabe que . 
São Longuinho acha objetos perdidos, que lemanjá é a 
rainha do mar e que água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura (. .. ) ". 

Na coleção O folclore de mestre André da Formato, o 
autor apresenta personagens, crendices e festas aos pequenos 
leitores - às vezes, beirando o didatismo. 

Outro autor empenhado na produção de um verdadeiro 
inventário de manifestações populares é Ricardo Azevedo. Em 
obras como Meu livro de folclore, No meio da noite escura 
tem um pé de maravilha, Armazém do folclore (2000) e 
Contos de bichos do mato (2005), todos da editora Ática, o 
autor encontra o ponto de equilíbrio entre o resgate e a recriação 
tanto nas ilustrações quanto nas letras. Azevedo mergulha nas 
fontes de célebres folcloristas brasileiros para produzir uma 
miscelânea cultural: explicações sobre o funcionamento da 
língua do "i", o significado de expressões como "dar uma 
colher de chá" e o que fazem mesmo os "papões ". Nas obras 
de Azevedo sobre o folclore, é destaque a edição privilegiar as 
misturas dos saberes populares: vale tudo, adivinhas, contos, 
brincadeiras com palavras, ditados, quadras, frases feitas etc. 

Numa outra vertente editorial, são destaque no mercado 
de livros as reedições de contos de expoentes na pesquisa 
do folclore brasileiro em versões para crianças. Sílvio Romero 
(1851-1914), que recolheu e registrou contos populares 
do interior nordestino, tem reedições que evidenciam as 
influências do índio, do europeu e do negro no imaginário 
brasileiro para o público infantil. Exemplo é Maria Borralheira, 
da Scipione, uma Cinderela brasileira que tem uma vaquinha 
protetora no lugar de fada madrinha, uma madrasta que 
exclama "Ó Xente!" e traz nos pés chapim (sapato feito de 
madeíra). As ilustrações da pernambucana Rosinha Campos 
destacam a delicadeza e o colorido da chita nos vestidos da 
protagonista. Estão também incluídos na coleção Do arco-da
velha - Sílvio Romero, as obras Papagaio do limo verde e O 
careca. O mesmo ocorre com alguns contos da obra de Luís 
da Câmara Cascudo (1898-1986), folclorista do Rio Grande do 
Norte que deixou importantes obras. Tem também reedições 
de contos populares dedicadas às crianças: A Princesa de 
Bambuluá, Couro de Piolho, Maria Gomes e O Marido da 
Mãe D' Água e A Princesa e o Gigante, da coleção Contos 
de Encantamento, da Global. 
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A Hora do Conto: 
uma mediação 
bibliote~cária 

Bibliotecária formada pela UFMG. Atualmente coordenador-;q::!'I 
da Biblioteca do Centro de Cultura Belo Horizonte da FMC. 

Os contadores de histórias estão aqui, ali e acolá ... pelo 
mundo afora, semeando pérolas, ressuscitando lembranças, 
avivando nossa memória sobre os acontecidos e ouvidos. 
Quem assiste a esse movimento tem a alegria de observar o 
quanto tudo isto é democrático e inclusivo. Basta ter quem 
conte, basta ter quem ouça. A voz, a palavra. 

Os contadores de histórias estão aqui, ali e acolá .. . pelo 
mundo afora, nos lares, nas escolas , nas bibliotecas, onde 
ávidos ouvidos, olhos curiosos e mentes atentas aguardam a 
surpresa que a palavra pode trazer. É exatamente assim que 
ficamos à espera deles. Sabendo que cada qual é cada qual 
na maneira de contar, na maneira de selecionar as histórias, 
na maneira de interagir com seus ouvintes . Há até aqueles 
que tomaram tanto gosto pela coisa, que não conseguem 
conversar sem não nos introduzir num "era uma vez ... ". 

A biblioteca, universo de livros e de leitores, mais do que 
nunca, tem valorizado a Hora do Conto como ação de 
incentivo à leitura. No palco, o bibliotecário mediando o 
possível encontro. 

Nesse sentido, minha referência de trabalho foi a BPIJBH, 
onde trabalhei no período de 1991 a 2004, e tive a 
oportunidade de coordenar projetos de Hora do Conto. 

Foi nesse tempo que se revelou para mim a literatura infantil 
e juvenil. Fiquei encantada. Caminhei com os contadores, 
pegando a trilha de novas histórias, num mergulho infinito 
no mundo da literatura. 

Era importante para eles, os contadores, se verem 
nas histórias. E sobre isso conversávamos muito, pelos 
corredores. .. perdidos nos labirintos, sem o cuidado de 
deixar migalhas de pão pelos caminhos e, assim, realizarmos 
a volta, sem transtornos. Incautos, descobrindo riquezas, 
redescobrindo outras, estávamos num despertar que jamais 
teria fim , sabíamos disso. 

Houve dias em que até me aventurei a contar histórias, a 
meu modo, como aprendi a ouvi -las quando criança, como 
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Ilustração: Rubens H. Cury 

aprendi a contá-las como adulta. Vivi a Hora do Conto 
sob vários olhares : a de coordenadora de eventos, a de 
ouvinte, a de pesquisadora, a de jurada de concursos, a de 
facilitadora de oficinas etc. 

Dessa experiência, sabíamos de dois momentos muito 
significativos . O tempo em que ocorre a descoberta das 
histórias ... e o tempo de comunicá-las. 

Ah! Descobertas! Foram tantas, ora de mãos dadas com 
os contadores, ora abrindo-lhes o baú de encantamentos, 
ora seguindo seus passos. Mergulhei num mar literário. 
As histórias, feito ondas do mar, num jogo magnífico de 
palavras e cenas, molhando os meus pés, cobrindo meus 
joelhos, me derrubando ao chão, deixando marcas para 
sempre. 

E eu lia cada uma delas, sorvendo-as como uma rara 
delícia. 



Abro os olhos para as lembranças e recebo-as ... naquela 
manhã ele fazendo a barba, e eu matraqueando aquela 
história que me hipnotizou, ele de costas para mim, 
mirando-se no espelho, num outro pensamento qualquer ... 
de repente, eu me calava, e ele me surpreendia ... "E aí, 
mãe? Fala! " Com meus botões pensava, não é que ele 
estava prestando atenção? 

Porque eu sempre gostei tanto da história A roupa do 
Imperador, só Deus sabe. Deus sabe, também, quantas 
vezes eu a contei ao ninar minha menina. E Cachinhos de 
Ouro? Quantas vezes não coloquei a sopinha no pratão de 
sopão, confundindo tudo, pois o sono me arrebatava para 
as histórias do inconsciente. De filha para mãe, atendo ao 
telefone, ela se tornando adulta, "mãe, tem um conto que 
é a sua cara, para ser lido agora, procura na biblioteca ... , mas 
eu já te falo uma parte ... ". Para minha alegria e honra era 
Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. 

Não sei por que, mas nunca fui muito fã de circo . Sentia 
tédio com aquela vida de estar não estando. Mas quando 
O Leão Adamastor, de Ricardo Azevedo, me arrebatou, 
eu me tornei uma contadora dessa história. Sentia-me o 
próprio personagem fugindo daquele circo para, no final, 
ter um encontro com a minha essência. Assim como ele. 

As histórias são tantas .. . entranhadas em mim, pela voz 
do contador, minha cabeça evocando frases, passagens, 
personagens recriando imagens, misturando finais ... Penso 
no Chapeuzinho Vermelho e o medo diante do Lobo. 
Penso no Chapeuzinho Amarelo e o enfrentamento do 
medo. Que efeitos espantosos ! Só consigo ouvir aquela voz 
narrando e o som da palavra lobo alternado com o som da 
palavra bobo. E a máscara caindo, caindo, caindo ... 

Peguei mania de falar de histórias aos le itores, assim 
como quem não quer nada, impressionando alguém com 
um enredo de amor, de terror, de suspense, de graça, de 
mistério, de fantasia fazendo-os as minhas vítimas para 
as tramas dos livros. Assim como estou . Também, vítima 
como eles. 

Peguei gosto em sintetizar um conto, uma história 
de vida, uma novela e sair dizendo aos leitores. Tomo o 
exemplo de Verá, o contador de histórias. Digo- lhes que 
nesse livro há uma história puxando outra, e um contador 
nato se incumbindo de passar ensinamentos, narrando os 
acontecimentos dos primeiros tempos. Falo a eles que o 
autor, Olívio Jekupé, com beleza e simpl icidade conta e 
reconta suas histórias vividas, deixando-nos cativados pelos 
enredos. 

Enquanto minhas mãos esperam as palavras que estão 
por vir, olho-as. Reparo-as com respeito às suas marcas. 
Quantas histórias nelas registradas! E eu que não queria era 
ter mãos envelhecidas, me pego admirando-as. Não usarei 
mais cremes para as mãos. Meu olhar, neste momento, me 
contando que é bom reconhecer minha vida nelas. Minha 
vida entrelaçada com as histórias que eu li e com as que eu 
ouvi. Um mergulho num oceano, feito aquele feito aquele no 
Mar de Histórias: antologia mundial do conto, selecionadas 
por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai . 

De repente, um ninho de passarinhos bem em cima 
daqueles livros. Lá no sítio, reconhecendo nos livros, a 
natureza. Lembrei~me das histórias de passarinhos narradas 

pelo Gura, o Gustavo Gaivota. Foram tantas que, certamente, 
saíram do Baú de Histórias contadas pelo Uraci Micael, 
o "senhor conta-contos". E eles, os contadores, vêm, em 
fila indiana, surgindo em minha memória: o Pierre André, 
meninão, a Adriana Krügel, suave ao contar as sufis, a Graça 
Rios com a Tia Martinha Mortinha, o Roberto de Freitas 
contando a Amazônia, a Sandra Lane e seus Sacizinhos, a 
Carla Marães, violão e voz, a Hulda Cioglia, infernal, com seu 
Jequitinhonha ... e a platéia rompendo em gargalhadas. 

Todos, sob a batuta do Francisco Aníbal, abrindo o caminho 
para os contadores que hoje aí estão~ num era uma vez sem 
pressa de acabar, deixando a gente com todo o tempo do 
mundo para lembrar, contar, lembrar, contar ... esperançosa 
de um final feliz. 
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espaço aberto . 

, 
ALAIDE LISBOA: 
UMA FADA QUE NOS VISITA 
,, Maria da Graça Rias hr Escritora. Mestre em Literatura pela UFMG e Consultara de Pesquisa da BPIJBH 

A BONEQUINHA PRETA 

Os autores mais renomados têm visto no brinquedo uma 
forma amorosa de convivência com o mundo. Walter 
Benjamin , Simone de Beauvoir, entre outros, trabalham 
esse tema, trazendo para o presente as reminiscências do 
passado, quando um chocalho, por exemplo, servia para 
espantar os maus espíritos do corpo das crianças, numa 
tribo onde o pajé sabia inconscientemente que no futuro 
os bebês brincariam com o chique-chique numa outra 
cosmovisão. 

E a boneca? Desde a mais tenra história do homem, 
as meninas se envolvem com elas, olhando-se nos seus 
olhos de vidro e recebendo a resposta para o di lema de 
ser mulher. Assim, a bonequinha se torna um alter-ego da 
infante, conversando com ela, entendendo-lhe "os sonhos. 
Desde a boneca de pano, até a Barbie dos tempos atuais, 
esse objeto carinhoso abraça o colo feminino, prometendo 
à criança um mundo de solidariedade e compreensão. E 
as bonecas estão sempre nos encantando, seja num livro 
como Encarnação, de José de Alencar, seja num conto como 
O homem de areia, de Hoffmann . 

E os meninos? Ninguém desconhece o tigre da história 
em quadrinhos de Calvin e Haroldo; aquele tigre de pelúcia 
que o ajuda a viver aventuras as mais inusitadas e que 
os adu ltos não percebem . A Estrela tem criado bonecos 
masculinos com variações de super-heróis ... 

Assim, cheia de presença na vida infantil, a boneca vem 
preencher aquele lugar do vazio, aquele lugar do impossível 
que as crianças tão cedo vislumbram . De vestido de prata, 
com todos os peixinhos do mar e todas as estrelas do 
céu , ou de vestido de retalhos, como a Emília, de Lobato, 
essas criaturas de nuvens concentram em si a capacidade 
de transmudar as realidades, fazendo-as surpresas com o 
espelho. refletido no outro ou reconfortadas pelo enigma 
resolvido na face risonha e tagarela da Angélica de massa. 

Quem, melhor do que dona Alaíde Lisboa, entendeu o 
segredo do brinquedo doce ou a carinha meiga das mães
de-leite negras na representação da Bonequinha Preta? 
Mariazinha somos todos nós, que amamos essa criaturinha 
possuidora da esperteza e do dinamismo da Emília, no Sítio 
da cidade grande, no campo ou no interior. Quem não 
leu esse livro ou o ouviu da boca suave de uma mãezinha, 
na hora em que o sono prometia sonhos cheios de gatos 
que raptavam bonecas, mas que no fundo eram bons e só 
queriam brincar? Dona Alaíde, essa senhora de cem anos , 
também é o verdureiro, um senhor no mundo feminino, 
que promete trazer a bonequinha perdida. E lá vai ele pelas 
ruas tortuosas, caçando o gatinho, na aparência, mas se 
comovendo com esse amador da coisa amada e o trazendo 
junto com a bonequinha para a casa de Mariazinha. Então, 
estanca-se o pranto de quem tanto sofreu pela perda 
pensada irremediável do objeto de amor. Terminando o 
impasse, recomeça-se a vida, com o verdureiro oferecendo 
a prenda da sua vivência: "A/faces fresquinhas. Alfaces 
fresquinhas ." (OLIVEIRA, 1982). 

Tudo isso são lembranças delicadas de dona Alaíde, uma 
das mais importantes representantes da literatura infantil no 
país . Sua obra Se bem me lembro fala das histórias de sua 
vida. As recordações percorrem a vida da autora que, entre 
outros feitos, foi a primeira vereadora de Belo Horizonte. 
Com mais de trinta livros publicados, recebe, aos cem anos, 
o Prêmio Personalidade Cultural da União Brasileira de 
Escritores e o Alejandro José Cabassa, na categoria de 
crítica e interpretação pela obra Impressões de leitura. 

Para escrever sua obra, dona Alaíde Lisboa de Oliveira 
mergulhou em lembranças do passado. O desejo de escrever 
sobre sua vida surgiu de seu sentimento em relação a livros 
desse t ipo . Sérgio Rodrigo, da revista Isto é, vai nos revelando 
- que a história escrita pela autora fala de uma época vivida 
em Belo Horizonte, com seus costumes e maneiras de ver o 
mundo. Alaíde diz que procurou escrever de forma moderna, 
usando frases curtas, de leitura fácil e rápida. 

.. 



Logo na apresentação das 
memórias a veia poética se mostra, 
quando ela confessa: "Nasci com o 
Brasil a 22 de abril. Não foi em 1500, 
mas faz muitos anos. Assim, escrevi 
mais de um livro, tive mais de um 
filho, plantei mais de uma árvore." 

(RODRIGO, 1993, p.15) 

Em Se bem me lembro, não há 
preocupação formal de escrever 
cronologicamente. Existe a 
relembrança dos fatos, partindo 
de situações marcantes na sua 
trajetória. Para dona Alaíde, quando 
um autor se propõe a escrever uma 
obra desse estilo, suas palavras 
têm a mesma permanência de uma 
confissão de amor às palavras. Uma 
prova de amor à existência. 

Na visão da escritora, não se 
escrevem livros para crianças, sem 
vocação. Dona Alaíde nos diz: "É 
preciso ter noções de psicologia 
infantil, boa técnica e conhecer os 
hábitos da criança a fundo. Além 
disso, o autor deve testar o livro com 
as crianças, antes de pronto" . Dona 
Alaíde ainda ressalta o perigo da 
moralização: "Qualquer produção 
literária traz no seu cerne marcas de 
valores. Cada leitor, dentro de suas 
experiências prévias, constata isso. A 
influência desses valores e ideologias 

nos leitores é imprevisível." Lembra 
que os contos de fadas, que tanto 
foram criticados por seu conteúdo 
maniqueísta, têm hoje um lugar 
especial entre os leitores. E completa: 
"A boa literatura infantil é lida por 

adultos e crianças, não possui limites". 

Compreender o imaginaria 
infantil e desvendá-lo através de 
palavras não foi tarefa difícil para 
essa senhora de personalidade 
obstinada que vendeu mais de 
um milhão de exemplares d'A 
Bonequinha Preta. No campo 
da educação, dona Alaíde ocupou 
diversas frentes, como a Presidência 
da Associação dos Professores 
Primários de Minas Gerais (APPMG). 
Foi a atuação na entidade que lhe 
valeu o convite para ingressar na 
vida política, coroando o sucesso de 
quem começou tudo em Lambari, 
no sul de Minas. Foi nessa estação 
de águas que Alaíde, filha de João 
Almeida Lisboa e Maria Rita Vilhena 
Lisboa, passou a infância, ao lado 
de 12 irmãos. 
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Pelo relato de sua juventude, não é difícil concluir que 
a veia artística é um traço generalizado na família. Alaíde 
é irmã da renomada Henriqueta Lisboa e do poeta José 
Carlos Lisboa. Em Belo Horizonte, fez o curso da Escola de 
Aperfeiçoamento Pedagógico e, em seguida, doutoramento 
em didática. Na vida acadêmica, atuou em diversos níveis 
da antiga Escola Normal Modelo (hoje Instituto de Educação) 
à Universidade de Minas Gerais (mais tarde, Universidade 
Federal) onde também criou o Mestrado en::i Educação. 
Lecionou ainda na Universidade Católica de Minas Gerais. 

Paralelamente à vida acadêmica e literária, a autora se 
casou com o professor Lourenço de Oliveira, catedrático de 
Latim e Lingüística. O casal teve quatro filhos: Abigail, José 
Carlos, Sílvio e Maria, que lhe deram 13 netos. 

Dona Alaíde afirma, para a revista Isto É, que antes de 
escrever O bonequinho doce leu várias· versões da 
história popular que deram origem ao livro. Em algumas, o 
bonequinho se desmanchou na boca de um animal. 

Uma das maiores batalhas da professora foi a multiplicação 
de escolas na periferia. Na época, só havia oito . Outro 
projeto seria a construção de escolas profissionalizantes, 
inspirada num sistema aplicado com sucesso em países 
como a Bélgica. Também reivindicou a construção de uma 
Casa de Cultura e a plantação de pomares e hortas em 
praças públicas. 

Quanto à obra ficcional, surge o livro Era uma vez 
um abacateiro em 2004. Ilustrada por Mário Vale, essa 
história, contada por Alaíde sobre a infância de seus filhos, 
foi publicada pela primeira vez em 1959, na série didática 
Meu coração. Maria, a personagem, aponta para a Maria 
de verdade, filha da autora. Essa obra nos conduz a uma 
grande reflexão sobre o homem e seu relacionamento com 
a natureza. Outro livro interessante é Histórias que ouvi 
contar. São os contos que já escutamos ou já contamos em 
algum lugar. Personagens, enredos, mitos, épocas, lugares 
diferentes se misturam. São histórias vivas, originadas da 
tradição popular brasileira, da mitologia grega ou das obras 
clássicas. Aprendemos muito com a sabedoria do tonselheiro 
do rei para descobrir O homem honesto. Emocionamo-nos 
com a cumplicidade de Os amigos e descobrimos como 
um homem enganou a morte duas vezes em O compadre 
da morte. A leitura prazerosa desse livro nos leva ao 
conhecimento do gigante Polifemo, de Circe, das sereias. 
O rei Midas comparece, com seu dom de transformar tudo 
em ouro. 

Enfim , o leitor dessa escritora encontra vertentes variadas 
de pensamento e ação, nos artigos publicados pela revista 
Kriterion, da UFMG. 

A obra de Alaíde Lisboa, vasta e acolhedora, há de ficar 
na história da Literatura Infantil. Gerações se sucederão 
e o bonequinho doce continuará sendo feito por crianças 
do mundo todo, após o conhecimento de um livro tão 
engraçado. Cirandas e cirandinhas hão de fazer parte do 
repertório de meninos de todas as épocas, porque são 
trabalhos de linguagem de quem escreve com o coração. 

Esteja onde estiver, dona Alaíde será para os leitores uma 
referência de vida e de boa literatura, contando às crianças 
as histórias que elas gostarão de ler. 

LIVROS DA AUTORA: 

Nova didática. Tempo Brasileiro. 

Ensino de língua e literatura. Tempo Brasileiro. 

O livro didático. Tempo Brasileiro. 

Poesia na escola. Bernardo Álvares . 

Meu coração 1. José Olympio. 

Meu coração li. José Olympio. 

Comunicação em Prosa e Verso. Eddal 

Comunicação em Prosa e Verso: Manual do Professor. Eddal. 

Sugestões para Divulgação do Ensino Primário no Brasil. CRPE - UFMG. 

Educação e Língua. CRPE - UFMG. 

Simbad, o marujo (adaptação). Martins Fontes. 

Como se fosse gente. Lê . 

A Bonequinha Preta. Lê. 

O Bonequinho Doce. Lê . 

Ciranda. Lê. 

Cirandinha. Lê. 

Gato que te quero gato. José Olympio. 

Edmar, esse menino vai longe. São Vicente. 
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Para ser um 
contador, 

de historias 
- nuances profissionais -

, 1 Jonas Ribeira 
~ 1 ~ 1 Autor de Gente que mora dentro da gente e Ciranda de meias (Editara Dimensila) 

Comecei a minha caminhada profissional como leitor. 
Modéstias à parte, ainda sou um excelente leitor e, como 
todo devorador de livros, tenho fases . No momento, por 
exemplo, atravesso uma fase de muita leitura. Leio imagens 
de meus ilustradores preferidos e releio pela enésima vez a 
obra da Lygia Bojunga. Sei que, passada essa fúria leitora, 
entrarei numa catedral de silêncio. E por saber que a minha 
ânsia leitora diminuirá e ficarei silencioso, aceito o fluxo 
abundante de parágrafos, idéias e cores. 

Já na adolescência, eu freqüentava duas bibliotecas 
públicas, a Clarice Lispector e a Cecília Meireles. la às duas 
bibliotecas como quem vai a uma missa, a um lugar sagrado. 
No caminho, com os livros nas mãos, apalpava as suas 
capas e ficava pensando, numa dúvida atroz e num prazer 
indescritível, qual dos livros eu renovaria e qual devolveria, 
que estante exploraria e o quê o meu olhar literário desejaria 
comer naquele dia, naquela semana. 

Sem perceber, fui aprendendo a fazer literatura 
comparada e colocando os meus amigos bem próximos. 
O José Mauro de Vasconcelos em diálogo com o Graciliano. 
A Bojunga no mesmo sofá estampado que a Marina 
Colasanti. E a Marina, claro , de mãos dadas com o Affonso 
Romano de Sant ' Anna. O Ricardo Azevedo com a Ana Maria 
Machado e a Ruth Rocha. O Nelson Cruz abraçadinho com 
a Marilda Castanha. A Adriana Falcão com o Leo Cunha. O 
Ariano Suassuna com o Gilberto Freyre e o Darcy Ribeiro. O 
Bartolomeu Campos Queirós ao lado do José Paulo Paes. O 
Roger Mello com a Graça Lima. O André Neves com a Elma. 
O Érico com o Luís Fernando. A Cora com o Drummond. 
Jorge Amado com Zélia Gatai. Neruda com Quixote . Quintana 
com Bandeira. Angela Lago com Elisabeth Teixeira. Elias José 
com Helena Alexandrino . Sérgio Capparelli com Cláudio 
Thebas . E o Thebas dando gargalhadas com a Eva Furnari. 
A Sylvia Orthof com o Tato. Lobato com Tatiana Belinky . 
João Carlos Marinho com Pedro Bandeira e Júlio Emílio Braz . 
A Giselda Laporta, o Toni Brandão, a Odette de Barros Mott, 

a Márcia Széliga. Meu Deus! Quantos vínculos, quanta 
cumplicidade. Os clássicos, os dicionários, as gramáticas, 
os teóricos, os infantis, os juvenis, os livros de imagem, 
os de poesia, os de interesse geral, os tantos catálogos. 
Michael Ende, Shakespeare, Castro Alves, Guimarães Rosa, 
Joseph Campbell, Jung, Borges, Balzac, Alberto Manguei, 
Paulo Freire e tantos, tantos, tantos queridos e queridas. 
Queridíssimos e queridíssimas. Amores. Ao pé da letra. 
Como não enlouquecer? Como não cair de amores? Como 
viver sem eles? Impossível! 

Eu já sabia. Estava contaminado, envolvido com os livros 
até o pescoço. Ultrapassei o território da leitura e passei a 
cavalgar nos campos da escrita. Desejei ser escritor. Foi um 
desejo que me surpreendeu com o seu aparecimento . Foi 
um desejo bastante genuíno. Ele deu um norte bonito para 
a minha bússola interior. Além de que, havia feito muitas 
amizades entre os escritores. Eu tinha tomado uma decisão. 
Também queria ser escritor. Fui atrás. Persegui o fio deixado 
no labirinto. O mesmo fio que Ariadne entregou para Teseu. 
E, para isso, foi preciso enfrentar o Minotauro. Conquistar o 
meu tempo de escrita, e também o meu espaço. Mas como a 
sociedade deixaria em casa um homem com menos de vinte 
anos? Um marmanjo sem trabalhar? Era algo inadmissível. 
Absurdo demais. Capricho? Vadiagem? Corpo mole? 
A sorte foi que encontrei o Rilke, o Werner Zotz, o Osman 
Lins e o Ezra Pound. Conversei longamente com eles sobre 
a profissão do escritor. Enquanto nós conversávamos e nos 
conhecíamos, precisei de uma meia dúzia de empregos 
para fazer da escrita o meu caminho. E como continuava 
lendo demais, senti uma vontade irrefreável de contar 
histórias em hospitais. Até porque, era bem difícil ficar 
sozinho escrevendo sem ver nenhum resultado palpável. 
As raízes ganhavam profundidade e ninguém enxergava 
nada. Só eu sentia que o meu sonho estava ganhando 
raízes, uma história. Precisei virar um contador de história 
para entender que, quando o escritor está sozinho em seu 



escritório, ele na verdade não está sozinho. Pelo contrário, 
ele está integrado com a sociedade, com o seu livro e com 
ele mesmo. Não ia adiantar nada se alguém me dissesse 
tudo isso na época. Precisei sentir na pele. 

A grande surpresa disso tudo foi que eu gostei de verdade 
de contar histórias. E tudo deslanchou. Virei um escritor que 
contava histórias. Assinei o primeiro contrato, o segundo e 
não parei mais . Hoje são mais de sessenta livros publicados 
e uma vontade irrefreável de continuar casado com a Lili. 
A minha esposa Literatura. Pronto! Contei um pouco da 
minha história. Quero agora falar sobre o contador de 
histórias. 

Mas antes , nada como uma história para aquecer as 
turbinas . 

Estava eu , belo e folgado tirando férias em Ubatuba, 
quando avistei uma mulher de maiô verde catando 
conchinhas. Nada de anormal. Nós nos encontramos na 
praia e trocamos um rápido e tímido olhar. No dia seguinte, 
quando estava fazendo o mesmo percurso, no mesmo 
horário, eu também a vi colhendo conchinhas com o mesmo 
maiô. Nem imaginava que voltaria a vê-la no dia seguinte e, 
mesmo assim , eu a cumprimentei, antecipando e desejando 
o nosso reencontro. De~sa vez, ela deu um sorriso bonito, 
discreto, e nada falou . Tive ímpetos de correr até ela e 
perguntar o que ela pretendia fazer com todas aquelas 
conch inhas, mas as minhas pernas ficaram presas na areia e 
ela continuou a sua despreocupada caminhada. 

Passei o dia pensando na mulher do maiô verde . De 
repente, não sei o que houve comigo, só sei que deixei 
de querer saber os motivos que a levaram a catar as 
conchinhas . Passei a desejar o convívio com o mistério. 
Preferi pensar que, para ela, colher tantas conchinhas 
assim significava reunir sentidos e delicadezas para toda a 
sua existência. Que ela catava conchinhas por catar, sem 
nenhuma finalidade prática, pela gratuidade do ato . Ela ia 
fi cando mais e mais rica a cada concha que catava. Uma 
riqueza subjetiva, só dela, que só mesmo ela saberia avaliar 
o patrimônio subjetivo que pôde colher. E olha que conchas 
nem são flores para serem colhidas. 

Sei que minha vida foi enriquecida ao não saber o que 
a mulher de maiô verde-claro realmente faria com as 
conchinhas. Aprendi a conviver com uma colônia de pulgas 
atrás da orelha. Um ótimo exercício para o imaginário: 
conviver com uma série de incertezas, nenhum padrão, 
uma forma de deixar espaço para que as pessoas nos 
surpreendam antes de ir tirando as nossas próprias 
conclusões. E, em momento algum, como contador, pensar 
pelos ouvintes, explicar a história, explicar os sentimentos e 
reações dos heróis, dos vilões. 

Por um lado, narramos e apresentamos o enredo. E, 
por outro lado, velamos avaliações, damos ao ouvinte o 
direito de escolher o que sentir, em que intensidade sentir 
cada cena, cada atitude de cada personagem da história. 
As reticências são o convite mais adorável que formulamos. 
Deixamos no ar, damos a entender, cutucamos, reviramos, 
e, acima de tudo, bombeamos informações emocionais 
do inconsciente para o consciente, da sombra para a luz. 
Oferecemos uma sessão de terapia, um momento para o 

ouvinte olhar para si mesmo. Um tempo e um espaço para 
o ouvinte entender que ele não precisa sair espalhando 
para todos os banhistas da praia por que razão ele está 
catando conchinhas e as colocando num saco plástico. 
É um motivo muito particular, intimista, um momento único 
e exclusivamente dele. Não diz respeito a mais ninguém. 

Um bom contador de histórias jamais revela os motivos 
por que cata conchinhas. Ele sabe cuidar de seus mistérios. 
Ele sabe dar risadas estridentes com o olhar. Ele sabe o 
momento certo de ser objetivo e o momento de detalhar, 
de estender a narrativa com lentidão e todas as letras. Como 
ensinar a dança dos olhos? Como ensinar a preservação 
do mistério? Seria ofensivo, seria a quebra do próprio 
mistério. Como falar sobre código de ética para o contador 
de histórias? Como identificar um contador de histórias de 
uma gralha? 

A gralha tem um discurso pronto para agradar e vários 
pacotes pedagógicos para atender às necessidades das 
escolas . A gralha conhece a textura certa do verniz, da 
aparência. Ela despeja palavras sem emoção. Cumpre 
a função, recebe e vai embora. Ao contrário, o contador 
de história empina as suas palavras, dá linha para as suas 
palavras, recebe e fica. Sim, ele fica morando no imaginário 
dos ouvintes. 

Ah! Você sabia que a gralha adora vestir uma roupa 
diferente para contar histórias? 

Às vezes, funciona. Depende muito do grau da intenção. 
Eu considero completamente desnecessária a utilização de 
uma outra roupa. Claro que o contador de histórias está 
exposto ao público, o que acaba sendo inevitável que 
os ouvintes observem as suas roupas, a sua chegada, os 
seus movimentos. Uma leitura superficial que os ouvintes 
farão, esteja o contador caracterizado (fantasiado) ou com 
suas roupas normais. Agora, o maior desafio está em, 
mesmo descaracterizado, o contador conseguir transportar 
os ouvintes para o universo do faz-de-conta . Um 
despojamento de plasticidade que surpreenderá os ouvintes 
quando eles forem tocados pelas histórias do contador com 
tão poucos recursos. 

Aproveitando a imagem criada, conheço muitas escolas 
plásticas. Elas possuem uma diversidade de salas ambientes, 
todas impecavelmente decoradas, preparadas para encantar 
os pais no instante da matrícula. Escolas plásticas têm todos 
os recursos para funcionar e carecem da força motriz, 
da essência, de educadores e funcionários devidamente 
motivados, comprometidos e conscientes de seus papéis e 
importância. São belas e ocas. Funcionam somente quando 
mantenedores, diretores e coordenadores estão por perto . 
Quando des saem, a escola deixa a máscara cair e volta à 
superficialidade. 

Perde-se muito tempo na caracterização e, por outro 
lado, investe-se pouco tempo no convívio com a história, 
na familiaridade e na intimidade com o enredo, com o 
que merece a nossa preocupação, o nosso olhar. Aprendi 
que o trabalho do contador de histórias não se resume ao 
momento da apresentação. Ele está em todas as leituras 
que realiza. Nas pesquisas que faz para aproximar-se de 
seu repertório e na quantidade de energia que investe 



para formar o seu repertório. Convém lembrar que formar 
um leitor leva tempo. Demora. É como decorar uma casa. 
A gente não sai comprando tudo o que vê pela frente . 
De maneira alguma. A gente escolhe, a gente separa, 
namora, reforma, dá uma outra cor, dá brilho, lava, rega 
e sente se o móvel foi feito para aquele ambiente ou se 
ele precisa ser deslocado. Com o contador de história 
acontece um movimento semelhante. Ele escolhe o que irá 
contar, o ritmo, os recursos, as palavras e os sentimentos 
que ele colocará na sua narração. E como a gente vai 
ensinar tudo isso para um iniciante? Como a gente vai 
falar sobre formação se as pessoas estão querendo dicas, 
técnicas e fórmulas? Algo tem de ficar claro: há contadores 
e contadores. Atrás de um cartão colorido pode estar um 
profissional inconsistente e esvaziado de alma. 

llustraçfo: Rubens H. Cwy 

E, para concluir, deixo apenas algumas palavras sobre a 
linha divisória entre trabalho e lazer. Ela é tênue demais, daí 
merecer um comentário. 

Infelizmente, haverá sempre alguém pedindo ao contador 
que conte histórias em seus momentos de lazer. Caberá a 
ele discernir se ele quer contar ou não. A recusa pode gerar 
um certo constrangimento, mas nenhum constrangimento 
será maior do que trair os próprios valores e sentir-se mal 
num contexto em que ele, a priori, deveria sentir-se bem e 
ser um mero convidado. Sem falar que ninguém levantará 
a lebre de remunerar o seu serviço prestado, obviamente, 
considerando que ele foi pressionado a fazer uma cortesia 
para o anfitrião ou para o aniversariante da festa. Em suma, 
o contador de história tem o direito de dizer não e de 
conviver com o seu silêncio, com os seus mistérios ... 
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1985 - BOATE SMOKE ISLAND - VITÓRIA 

1 O metros de ponte separavam a ilha da avenida que 
circula a orla. Do centro ali, 5 minutos ou menos. A mesma 
medida da boate ao Jardim da Penha, ponto em que meu 
primo ainda mora. 7 dias na cidade renovavam como lama 
de Araxá, por isso viajávamos para a praia de bons banhos 
de férias . 

- Ei, ei, Maurício, se eu vir que o mar está acima da tua 
pinta .. . hum, hum! não sei não ... dizia mãe paulista para 
seu fedelho de 6 anos. 
000/ha o KIABAI!!!, Moço, tem de picolé de araçaúna? 

Vozes de Peris e Ceeis, de caciques de sol e mar, guardiães 
dos diferentes points, sotaques entravam em nossos 
ouvidos. Ávidos por humores .. . 

!A areia espetava 4 horas! 
Hora de um banhozinho. 
Chegar em casa e verificar o bronze 

" (Quase onze e meia e uma pitada da noite aconteceu 
na carona que tomamos até a Smoke, com 2 sujeitos 
horripilantes, num Opa/ão preto-periferia. Envenenadas 
diante de tão grotesca impressão nem esquentamos a 
cabeça: Gui/ia falava que o exotismo em excesso ou virava 
terror ou caía no ridículo. 

Valiam o absurdo da fragilidade feminina de não ter como 
ir e vir e a grana do táxi.) 

Invariavelmente Fiona apoiava minhas abordagens 
persuasivas, fossem casos de grave discussão ou reles 
interlóquios com porteiros de boate. Quando variava, era 
porque eu ficava meio drag. 

- Boa noite. 
- Boa noite. 
- Como é seu nome? 
- Danilo. 
- Como é o esquema da casa, Danilo? 
- Entrada e consumação. 
- Ah , sim .. . Bom , nós não somos daqui .. . 

seria possível dar uma olhada no ambiente? 

Para introdução uma boa noite consonantal, bem circunflexa 
- bôuâ nôitchii - de um grave equalizado, só para entranhar a 
voz no outro. Coisinhas mágicas sobre o timbre despertam o 
desejo das palavras estudadas carregadas no colo das boas e 
más intenções. 

O outro, capturado, prestava reverência na atenção. Em 
seguida o velho truque de perguntar o nome do cidadão! 
Difícil dar significado à importância da perda do anonimato, 
nessas horas. Só sei que a porção de ingredientes funcionava 
e economizávamos para mais um whiskinho. 

Algumas autoridades bastante receptivas suavam na minha 
conversa libidinosa, base de argumentação boca no olho. Daí, 
os patos abriam a portaria e nós, consonantais, despedíamos 
ôbrigâda, Dâniilô!, com pernas pra que lhes quero vitoriosas. 

Continuo hoje achando que meu triunfo vinha cheio de 
incômodos e fazia o perfume dela envergar. 

(Agora? Vamos direto ao bar checar o preço das doses, a 
boate se contorcionará como um polvo, menos Sade de início 
de festa e mais Paulo Ricardo e louras geladas. Claro que 
Giu/ia me convencerá de que temos de abrir a pista de dança. 
Iremos, eu sem graça. 
Ainda estou fiscalizando o lugar, evitando o porteiro que 

jurou ao manobrista somos carne de primeira, mastigando, 
entredentes, a gostosa quase me engoliu. Tenho ódio de ser 
cúmplice se julgo o método e tiro proveito do crime. Mas meu 
advogado do diabo se arrasta da portaria ao bar para cuidar de 
outras demandas: o jeito é bebericar um troço. 

Vai ver ela está certa e fico urubuzando a noite.) 

- Fiss, olha aquela perua ali, de top de ancinha! 
- Onde? 
- Ali, com aquele gato! Nossa, você tem um Plasil? Me 

belisca que mau-gosto pega! Bom, EU posso usar 
oncinha, você não acha? pois combina com meu estilão. 
Além do mais, ali cabia só um jeans, meu Deus, talvez 
uma bota ... mas saia de couro branca, e boina?! Boina, 
Fiss! 
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(Também acho que fico bem de onça) . 

- Você acha que eu fico bem de onça, Giulia? 
- Claro! Fica excelente! 

(A verdade ganha estampa quando ela fala. 
Sobre tudo : o excelente é excelente de fato e 
mimesis de elogio puro. É como se suas certezas 
embalsamassem as minhas. Eu, minhas certezas 
e meus botões ... Ai, ai, ai, melhor dançar!!!) 

- Viu alguém interessante? 
- Lógico! Bem pra lá, corpinho de bailarino 

espanhol , cavanhaque à navalha, encostado 
na pilastra, calça preta de preguinhas, viu? 

- Engraçadinha .. . 
- Que lesmona, hein? 
- Aquilo é géél no cavanhaque? 

Era. 
- Mas do barman eu gostei! Reparou a 

chorada na dose? 
- Imagina uma direta "a que horas você larga 

o serviço, Erick?" - pensa bem, que ridículo! 
- "Às seis - horário do primeiro ônibus -

uga!" 
- Deixa de ser implacável! 
- Non e possibile que não vamos achar dois 

maravilhosos sexys ricos inteligentes bens 
de vida, ricos e bens de vida é a mesmíssima 
coisa, gostosos e disponíveis e namoráveis 
gatos? 

- Namoráveis? Como, conosco morando a 
qu ilômetros? ?Fax? 

- Por acaso existe um cara desses, riquíss imo 
e blá blá bla', que não tenha seu jatinho 
particular? 

- ... almoço em Paris, merci, jantar em 

Veneza. Anel de bri lhantes debaixo da baixela de uno 
bel lo ristorante! 

- Sem vio linistas em volta por que aquilo é um pé no saco! 
- Compras em Rodeo Road, champagne e morangos 
- falou , Pretty Woman 
- então vou trocar para vinho e chalé alpino . 
- Que mané chalé alpino! Um magnífico quadriplex em 

Ipanema com direito a lingerie da Perla. 
- Melhorou . 

(Giulia sonhava e eu interpretava seus devaneios como 
grandes possibilidades ... ) 

Deu-se da noite rolar, mil pessoas, esfinges de gesso 
devorando o teto de rococós. Pilastras lado a mesinhas com 
velas de pirâmides e a cabeça de Cleópatra pendurada na 
cabine de som são cefaléias para arqu itetos e decoradores de 

bom tom. 
Época de B52 's a gente nem conhecia tequila. O DJ , muito 

salt inho, começou anunciar um tal grupo do Rio que, em 
apoteose de Oscar, deu o show lá pelas tantas . Um punhado 
de caras e garotas aparecidos , dançando coreografiazinha 
jazzmedíocre , com músicadefilme. 

Ninguém é tão macaco ou tão Simão assim, que não assuma 
ter chorado demais com O Campeão ou rido demais com Os 
Três Patetas . Um puta jogo de luz, figurino-delícia de pernas 
e bundas e nós e o povaréu numa boa, achando tudo um 
barato. 

Meio do show e o proprietário da Smoke, o protótipo do 
bissexual cheirado, deslocou a capangada atrás da Fiona, muito 
alegrinha com tanto assédio e Ballantine's. O patrão mandou 
convidar você para conhecer o deck. Onde? - perguntou. Na 
lateral da boate, subindo uma estradinha até o topo da ilha. Eu 
vou, Giulia! Vai, coisíssima nenhuma, espertona do samba! Vou 
e te encontro daqui a meia hora. 

Foi-se a criatura. 
Permaneci assistindo aos passitos decorados, tentando 

aprender um número novo para o espelho. 
Essa música é dos Embalas de Sábado à Noite? more than 

a woman, more than a woman to me, baby ... shalalá ... O de 
sunga prata não pára de olhar .. . ah, estou entendendo ... É ... 
gostosão ... (Oi!) - sorriu. Mas e a menina com ele? ... Cruzes, 
do jeito descarado dele, devem apenas ser amigos de dança ... 
Nenhuma mulher aceitaria tanto descaramento assim .. . não 
acredito que ele vai me puxar pra danç ... Você é louco? 

Atônita me devolveu à platéia o carioca e rodopiou de volta à 
parceira que improvisava um solo. Fiquei por ali , inflada, com 
algumas pessoas olhando-me alienígena, outras adivinhando 
o futuro de uma boa ficada. 
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Subi estrela da pista com o carioca encarando o dose 
dos meus quadris, eu querendo sair do foco, mas nem 
tão rapidinho assim que não soubesse caprichar nos 
movimentos. Cada degrau, uma maleniolência. 

Quando súbito, e a Fiona? Quase 1 hora e a doida 
necas! ! 

Na minha cola os seguranças, discutindo com a capangada 
rumei incontinenti até o deck-rendez-vous no topo da ilha. 
Por lá estava o escritório às escuras e nem sinal dela. À 
medida que eu me aproximava, vozes surgiram e um 
tocheiro definiu-se à direita da piscina. Uma mesinha com 
balde de vinho, inerte ao lado do casal, de pé, no centro do 
quadro daquela cena. Morro dos ventos uivantes. Busquei 
minha amiga vermelha das patas do lobo. Fosse preciso, 
injetaria no bicha-coca um vai te fuder, mexe comigo pra 
você ver, eu chamo a polícia e apronto um auê, na primeira 
encarada. Mas eles estavam light. 

- E aí, estou te esperando há mais de uma hora! 
- Giu, esse é o Giovani. 
- Sei . 

O idiota acenou com o dedo mindinho da mão que 
segurava a taça. Segundos suficientes, o dedo idiota e a 
olhada ensinada ao capataz pediam que nos acompanhasse 
sem alarde para dali. Deu um tchauzinho qualquer para 
Fiona, virou-se de costas , a estátua de Sodoma de costas 
pra nós, de frente para o mar, dissimulando insuspeito 
precipício. 

Não iria o desatinado por em risco a reputação dos 
negócios com duas menores atiradinhas. Suponho ter 
ele abatido uma outra ovelha, até o final da madrugada. 
Ou carneiro. 

Nós nuas entramos mudas. 
Um perigo danado, eu repetia, um perigo danado! Ela 

comigo, no banheiro, peitou minha autoridade mater 
descartável, pensa que mando no mundo inteiro, lavou o 
rosto , lavei a mão e retocamos o batom . Melhor ficarmos 
por aqui , fazer uma horinha, sua doida. E comecei a lhe 
contar sobre o carioca. 

Saímos conversadas . O agito fervia! Do camarim veio a 
trupe edênica do Rio, desfilando por entre os mortais do 
Espírito Santo. 

Outro grupinho, encostado no bar, bebericava uns chopps 
modo tratar a desidratação. 

A gente, de botuca, alvejava as turmas com comentários 
infames, divertidas à beça, descobrindo novas caricaturas 
em meio à balbúrdia. 

(Giu numa fofoca sôfrega! Procura que procura o carioca 
enquanto eu bebia uma coca para digerir o Coca.) 

Eles nos viram primeiro. 
Cercados, emprumavam-se metidos à besta, junto à 

gal inhada. Ele e um amigo - os dois já com as calças sobre 
as sungas. 

A Boina ria muito mais alto que as colegas, trombava na 
rapaziada , quicava no balcão pro lado do pão de açúcar, 
derramava respingões da caipivodka e gargalhava de suas 
próprias patifarias. Eu e Fiona, de longe, retomamos o tricô . 
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Vimos quando eles nos viram assim, de uma distância, 
tramando cochichos sobre a mulherada, eu olhando pra ele 
com desenho de ironia, o amigo decifrando os códigos, se 
são duas para dois ... 

Nesta hora a Boina deixa o copo espatifar-se no balcão! Uma 
baixa! Bebaça, custou a manter o rebolado no banquinho 
do scotch pra não cair de tanto rir; aparece o barman com 
flanelinha na mão, esfregando o balcão furibundo. Boina 
segurava a barrigaháhá, enquanto a mulherzada chutava 
caquinhos no ritmo das Frenéticas. 

Num tombo, estatelada no chão, perdeu a boina e a 
companhia. Boa alma ajudou a desequilibrada ajeitar a 
bambeza e recolher sua insignificância depois de pagar a 
conta e o pato. 

Ato contínuo, Botafogo e Flamengo cercaram a nossa 
pequena área: 

- Vocês viram? 
- Não, (bocó!) respondemos, coquetes . 

(E vamos para o epílogo, fruto que tudo aconteceu: 
Roger Cicatriz era figurinha carimbada, presente nas 

colunas sociais e nas rodas de pôker, o que lhe deu o mérito 
de levar a turba de Copacabana ao Consulado do Panamá, 
naquela madrugada. Eu , Guilia e algumas convidadas 
também penetramos no casarão caprichoso de uma ruela 
sinistra da zona sul capixaba. Atrás da casa jazia um canal 
de águas paradas e essa era a vista da piscina. Dois andares, 
muro branco e alto, estacionamento amplo. A festinha no 
consulado tomava ... o pessoal se acomodava voltas por 
todos os lugares. Nós meio paradonas, tomando decisões, 
porque absolutamente tudo inspirava cuidado. Da geladeira 
abastecida os primeiros tecos das latinhas de cerveja; duas 
meninas trataram de providenciar o som enquanto o Roger 
liberava o espaço à revelia do cônsul. De fora da casa, 
olhamos juntas quando uma luz do 2° andar acendeu. 
Um quarto, parecia. Apagou tão de repente quanto veio 
e quanto, na mesma hora, meu colar estilhaçava no chão. 
Três voltas arrebentaram juntas sob o calor da minha nuca, 
de tal forma que despencaram dezenas de contas indianas 
da relíquia de mamãe. 

Entramos. 
O cônsul sabe-se lá onde estava e os panamenhos que 

vá pras cucuias quando se invade mansão com tapete de 
tigre, porcelana japonesa, coleção de elefantes e almofadas 
douradas sobre xales de vários países. Os tecos pela sala e 
pela cozinha, pó e cerveja globalizados, por conta da casa. 

Achamos uma vodka. 
Cada hora chegava um para um papo, os quartos ocupados e o 

pessoal zoava demais com a música no talo! Giulia não desligava 
a cuca: tem algo de podre no reino do Panamá, até parece que 
alguém foi assassinado aqui, você não acha, Roger? 

Foi mesmo, como você adivinhou? Há 6 meses atrás, uma 
mulher da high foi esfaqueada na pise ... Irrompe o Major Nelson 
pela sala, com mais 4 policiais se espalhando na batida. 

Daí não sei, saímos antes, porque ela já tinha chamado um 
táxi. Faz tanto tempo, não sei reconstituir. Foi a saída, eu acho. 

Tanto faz. Giu era um gênio!) . 
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Parte considerável dos contos populares parece ser 
originária de mitos arcaicos. Os mitos, como se sabe, 
são, em princípio, narrativas sagradas relatando fatos que 
teriam ocorrido num tempo ou mundo anterior ao nosso e 
que, em geral, tentam explicar a origem e a existência das 
coisas: como e por que surgiram o mundo, os homens, os 
costumes, as leis, os animais, os vegetais, os fenômenos da 
natureza etc.2 Em outras palavras, através de histórias, as 
culturas criaram (e criam) mitos com o objetivo de tornar 
compreensíveis e interpretáveis a existência humana e tudo 
o que existe . 

Vejamos trechos de dois relatos míticos recolhidos pelo 
antropólogo Claude Lévi-Strauss em sua passagem pelo 
Brasil, na década de 40. Ambos tentam explicar porque o 
pássaro Engole-vento é como é. O primeiro, corresponde a 
um mito guarani : 

" Uma filha de chefe e um rapaz se apaixonaram, mas os pais 
da jovem não aprovavam a união da filha ( .. .). Um dia, a moça 
desapareceu . Descobriu-se que tinha fugido para as colinas 
refugiando-se entre animais e pássaros. Enviaram embaixadas 
e mais embaixadas até ela, para convencê-la a voltar, mas 
em vão: o desgosto a tinha tornado surda e insensível. Um 
feiticeiro declarou que só um grande choque poderia tirá-la 
daquela letargia. Anunciou-se então à heroína a falsa morte 
de seu amado. Ela deu um pulo e desapareceu, transformada 
em Engole-vento. "3 

Sobre o mesmo pássaro, cujo canto é muito triste, o ilustre 
pesquisador apresentou o mito karajá. Eis um trecho: 

" .. . certa noite, a mais velha entre duas irmãs, admirando 
a beleza da estrela vespertina, desejou -a. No dia seguinte, a 
estrela entrou em sua casa sob a forma de um velho curvado 
enrugado e de cabelos brancos, e declarou estar disposto ~ 
se casar com ela. A mulher, horrorizada, rejeitou-o . Sua irmã 
mais nova ficou com pena e aceitou o velho como marido. 
No dia seguinte, descobriram que aquele corpo não passava 
de um invólucro, sob o qual havia um belo rapaz, ricamente 
paramentado, que sabia fazer crescer as plantas alimentares 
que os índios ainda não conheciam. A mais velha sentiu 
ciúme da irmã por sua sorte, e sentiu vergonha de sua própria 
estupidez. Transformou-se então no Engole -vento, de grito 
desconsolado. "4 

Como se vê, a associação entre narrativas míticas e contos 
populares pode ser bastante nítida. 

Ressalto que o que chamo aqui de "conto popular" é 
sinônimo de "conto de fadas", "conto maravilhoso" ou "conto 

de encantamento", narrativas que no nordeste brasileiro 
também são conhecidas como "histórias de trancoso" . 

Em grandes linhas, é possível colocar a questão nos 
seguintes termos: acredita-se que muitas narrativas míticas, 
oriundas das mais diversas culturas, teriam sofrido um 
processo de dessacralização, ou seja, com o passar do 
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tempo, deixaram de ser interpretadas com fé religiosa. 
Algumas delas, por serem muito bonitas, continuaram a 
ser contadas e, de boca em boca, sofrendo naturalmente 
todo tipo de alteração e influência - "quem conta um conto 
aumenta um ponto" - transformaram-se no que conhecemos 
hoje como contos populares. 

Esses contos, é bom lembrar, são típicas expressões 
de culturas orais (sem escrita), ou seja, culturas que 
não contam com recursos para fixar informações. 
De narrador em narrador, guardados, através dos séculos, 
na plasticidade da memória e da voz, viajaram para todos 
os lados sendo disseminados pela transmissão boca-a
boca. Nesse processo, sofreram todo tipo de modificação: 
fusões, acréscimos, cortes, substituições e influências. 
Em tese, numa simplificação, de um mesmo mito (narrativa 
sagrada arcaica) europeu, por exemplo, podem ter surgido 
infindáveis e variadas histórias, marcadas pelas diversas 
culturas por onde passaram e recriadas por um sem número 
de contadores (cada um com seu estilo). 

Eis porque os contos populares são tão ricos, multifacetados 
e complexos e também porque costuma ser perda de tempo 
pretender identificar sua " verdadeira origem". 

O tema é amplo . Para abordá-lo no curto espaço desse 
artigo, será preciso dividi -lo em tópicos. 

O primeiro deles diz respeito a algumas características, 
entre outras, dos contos populares: 

são sempre assumidamente de ficção, ou seja, não 
pretendem ter acontecido de fato (ao contrário, por 
exemplo, do "causo" ou da "lenda"); 
trazem, muitas vezes, a possibilidade do elemento 
maravilhoso: a existência de forças desconhecidas, 
feitiços, monstros, encantos, instrumentos mágicos, 
vozes do além, viagens extraordinárias e amigos ou 
inimigos sobrenaturais; 
não costumam ocorrer num tempo determinado 
(ou histórico), mas - como os mitos - num passado 
ou numa dimensão anteriores e desc'bnhecidos. 
Note-se que seu desenvolvimento acontece "certa 
vez", "há muito tempo atrás", "no tempo em que os 
animais falavam'', "há milhares de anos quando nada 
existia do que hoje existe" etc.; 

' com suas personagens acontece algo semelhante. 
Por vezes, nem nome têm: são "o pai e seus três 
filhos, o mais velho, o do meio e o caçula'', ou "a 
bela adormecida no bosque'', ou "certo rei muito 
poderoso, pai de uma princesa mais linda do que as 
flores do campo"; 
neles, em geral, a passagem do tempo inexiste. 
O herói despede-se do pai, viaja pelo mundo, 
enfrenta perigos e um sem número de aventuras, 
desobedece uma recomendação, é castigado, foge, 
liberta a princesa das garras do monstro, retorna, 
é traído, luta, vence, casa-se com ela e em termos 
temporais aparentemente nada mudou. Crianças, 
jovens e velhos começam e terminam a história 
mantendo, em geral, suas respectivas idades. 

Não são poucas as exceções, mas há os que surgem para 
confirmar a recorrência dos pontos alinhavados acima de 
forma esquemática. 

Um segundo tópico merece ser destacado. Na maioria 
das vezes, os contos populares, ou de encantamento, não 
obedecem a uma moral de princípios . Em tese, a moral 
corresponde a um conjunto de normas de comportamento 
destinadas a regular as relações entre os indivíduos. 5 Estamos 
acostumados e condicionados a pensar na moral como 
um acervo de princípios abstratos, gerais e universais de 
comportamento que deve ser respeitado por todos seja qual 
for a situação : não mentir, não roubar, não matar, valorizar 
a busca da justiça, da imparcialidade, da impessoalidade, da 
isonomia, da isenção e da neutralidade. Pois bem, a moral 
dos contos de encantamento, chamada por alguns de moral 
ingênua, costuma seguir outros paradigmas. Segundo ela, 
tudo o que favorece o herói é o Bem e tudo o que prejudica 
o herói é o Mal. Trata-se, em outras palavras, de uma 
moral relativa, flexível e pragmática, ligada não a princípios 
abstratos e universais, mas a atuações e situações concretas 
do aqui-agora. É ela que, por exemplo, pode fazer com que 
certa mãe diga: "Meu filho cometeu um crime, mas errar é 
humano. Nossa Senhora da Penha vai perdoá-lo e fazer com 
que a polícia jamais o encontre." Note-se que, de acordo 
com a moral ingênua, errar costuma ser bem mais humano 
quando a gente gosta de quem errou . 

A questão também pode ser vista por outro viés: o do 
livre-arbítrio. A lei, um princípio geral e abstrato, nos 
obriga a não ultrapassar a velocidade de 60 km por hora 
nos perímetros urbanos. Estamos, por exemplo, com uma 
pessoa gravemente ferida dentro do carro. Devemos 
cumprir a lei ou não? 

Tento demonstrar que a questão da moral ingênua implica 
em dissenso e contradição e que boa parte dos contos 
populares obedece a uma moral que, embora eventualmente 
condenável em termos da sociabilidade, pode trazer à baila 
situações e conflitos humanos de grande interesse. 

Ainda neste tópico, um último exemplo (que, por sinal, 
vincula a moral ingênua à cultura popular): como exigir que 
a moral de uma sociedade civilizada e justa, onde todos os 
cidadãos pagam impostos e recebem em troca os benefícios 
do Estado - segurança, moradia, educação, transporte, 
saúde e trabalho -, seja igual à moral de uma sociedade 
desequilibrada, onde cada um luta por si para poder 
sobreviver? São questionamentos que mereceriam uma 
discussão urgente, principalmente se levarmos em conta a 
sociedade brasileira. 

Passo para um terceiro aspecto dos contos populares : seu 
caráter eminentemente narrativo. 

Para compreender esse ponto, é preciso abordar, mesmo 
que de passagem, um tema relevante e muito amplo, 
embora nem sempre levado em conta: a oralidade, suas 
características e implicações. 

Sabemos que os contos populares, em princípio, nascem 
em culturas orais, ou seja, são histórias criadas, recriadas e 
preservadas ao longo do tempo - sempre com modificações -
através da narração e da memória, recursos típicos das culturas 
que não dispõem de instrumentos de fixação como a escrita. 



Mesmo em versões contemporâneas feitas por escrito, o 
conto popular continua marcado pela narrativa oral, pois 
tende a manter certas características do discurso falado e 
pressupõe sempre uma voz que narra e um ouvinte. 

Refiro-me a um escritor que de certo modo escreve como 
quem fala e a um leitor que lê como quem ouve. 

Podemos, claro, escrever solitariamente, sem nos 
preocuparmos com o eventual leitor mas, convenhamos, 
quem narra em voz alta sozinho para ninguém, corre o risco 
de ser internado à força em alguma clínica psiquiátrica. 

A narrativa, portanto, é, em princípio, essencialmente 
dialógica e tem como substrato, paradigma e pressuposto 
básico, sempre e sempre, a comunicação entre pessoas 
feita face-a-face, em suma, de um eu que se dirige a um 
outro situado. 

Explico-me melhor: há textos marcados principalmente 
pela cultura escrita. Isso significa, em resumo, que são 
fixados e conservados por texto, o que garante sua 
perenidade e a possibilidade de serem lidos e interpretados 
em qualquer lugar, época ou contexto histórico. Um escritor 
sabe que, mesmo depois de morto, sua obra poderá ser 
lida. Sabe que seu livro poderá ser distribuído pelo mundo 
afora e que ele jamais verá o rosto nem saberá a opinião 
da maioria de seus leitores. Sabe que pode se dar ao luxo 
de escrever de forma fragmentada, recorrer a vocabulário 
e sintaxes incomuns, de utilizar metáforas obscuras, fazer 
citações ou de ser experimental (pois o leitor pode ler, reler e 
analisar o texto com calma). Pode ser indiferente ao fato de 
ser ou não compreendido. Se quiser, pode até ser agressivo 
e ofender a mãe do leitor. Em tese, e considerando o meio 
de expressão que utiliza - a escrita - um escritor na verdade 
independe completamente do seu leitor. 

Já um orador - seja ele um contador de histórias, um 
professor, um político ou um padre durante o sermão 
- quando se dirige a uma platéia face-a-face, "ao vivo", 
vê-se diante de uma situação bastante diferente da vivida 
pelo escritor. 

Sabe que suas palavras, seu tom de voz, seus gestos, 
seus olhos, o ambiente, a reação da platéia e a energia 
estabelecida entre ele e a platéia, fazem parte de seu discurso 
e jamais poderão ser completamente reproduzidos (mesmo 
que seu discurso seja gravado, filmado ou fixado por texto. 
A diferença entre uma aula e o filme dessa aula é tão grande 
quanto a diferença entre um discurso ao vivo e sua transcrição 
numa folha de papel). Sabe que seu discurso tem um alto 
grau de efemeridade. Sabe que precisa ser necessariamente 
compreendido, ou seja, evita falar para ser "interpretado" 
pois isso demandaria tempo, distanciamento, análise 
e reflexão por parte do ouvinte. Sabe que se alguém da 
platéia não compreender seu discurso, poderá perguntar; 
portanto sabe que, se for o caso, pode improvisar e 
utilizar palavras não previstas - modificará seu discurso -
para transmitir uma idéia. Sabe que não poderia fazer seu 
discurso se estivesse morto. Sabe que sua platéia se resume 
às pessoas que estão à sua frente e precisa estar atento 
à reação dessas pessoas. Não pode, portanto, se dar ao 
luxo de falar de forma fragmentada, recorrer a vocabulário 
e sintaxes incomuns, utilizar metáforas obscuras, fazer 
citações ou ser experimental, pois correrá o risco de não ser 

compreendido. Sabe que se for agressivo e ofender a mãe 
de alguém da platéia pode até tomar uma surra. Em tese e 
considerando o meio de expressão que utiliza - a voz - um 
orador depende completamente do seu ouvinte . 

Dei tantos exemplos para defender a seguinte idéia: 
há textos escritos marcados pela cultura escrita e textos 
escritos marcados pela cultura oral. Esses últimos tentam 
sempre recuperar a situação do orador diante de uma 
platéia, o discurso falado no contato face-a-face. Textos 
assim, claros, diretos, concisos e dependentes da platéia (do 
leitor), são exatamente aqueles utilizados pelo escritor de 
contos populares. Além da busca da comunicação imediata, 
da linguagem pública e direta, da concisão e dos temas 
passíveis de identificação e compartilhamento, um de seus 
vários recursos é a narratividade. 

Naturalmente, o termo "narrativa" é amplo e pressupõe 
a possibilidade de diversas abordagens. Refiro-me a uma 
narrativa que se pretenda popular, que seja linear, 
construída acumulativamente, com começo, meio e fim, que 
tenha continuidade, que tenha como objetivo contar uma 
história de interesse geral, abordando temas que permitam 
identificação imediata. Um discurso compartilhável 
construído através de uma linguagem familiar e acessível. 

Abro parênteses para lembrar que a narrativa é um recurso 
humano vital e fundamental. Sem ela, a sociabilidade, e 
mesmo a visão que temos de nós mesmos não poderia ser 
construída. Narramos nossas experiências cotidianas, nosso 
dia no trabalho, fatos acontecidos, lembranças, sonhos, 
projetos e desejos. Narramos, mesmo de forma solitária, 
em pensamento, para nós mesmos, episódios acontecidos 
que de alguma forma não ficaram claros . Para além de 
um recurso literário, a narrativa pode ser considerada um 
dos procedimentos através dos quais tornamos a vida e o 
mundo interpretáveis. 

r Na verdade, a narrativa sempre foi uma tendênci:i 
definidora do ser humano: da escrita rupestre entremeada 
de sons guturais à elaboração da linguagem narrativa, 
observamos que o homem conta a história de si mesmo e 
do mundo. A necessidade dos ancestrais de reunirem-se à 
volta do fogo para se guarnecerem do frio e das feras está 
acompanhada do pressentimento de que algo poderia ser 
revelado na fala do sacerdote. E, na atualidade, não é com 
outro pressentimento que o homem rodeia o aparelho 
de televisão, à espera de um sacerdote dessacralizado 
da mídia: todos aguardamos notícias, revelações, 

Leconstruções de eventos, através das narrativas.6 ...J 

Ainda sobre o tema, vejamos as palavras de Clóvis Barbosa, 
um homem do povo, pescador e contador de histórias em 
São Romão, Minas Gerais: 

r Gosto de contá história (. . .). Qualqué história eu gosto-, 
de contá. Se é um caso alegre, de brincá com os otro, eu 
vô contano e vô rino. Se é história de sofrimento, eu vô 
fa/ano, o coração vai doeno e tem vez que dá choro . Aí 
nós chora junto e lembra tudo de difici que nós passô. É 

Lum choro manso, uma chuva fininha. 7 ...J 
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A construção narrativa, em suma, é um procedimento 
que, sem dúvida, ajuda a estruturar e tornar compreensível 
a experiência de vida, não de forma solitária, mas sim, 
note-se, por meio da sociabilidade e do contato dialógico 
com o outro . Como disse o contador de histórias mineiro 
"aí nós chora junto e lembra tudo de difíci que nós passô". 
Não por acaso, a narratividade é uma característica central 

do conto popular. 
Perceber que há textos narrativos e textos não-narrativos 

assim como perceber que há textos marcados pela cultura 
escrita e textos marcados pela cultura oral , podem ser 
experiências interessantes para o leitor jovem, em fase de 
compreender a literatura e situar-se diante dela. 

Falei em "tornar compreensível a experiência de vida" e 
isso nos remete a meu último tópico: os temas e imagens 
recorrentes nos contos populares. 

Ao contrário do que se poderia pensar, o fato de serem 
de ficção e poderem conter aspectos mágicos e de 
encantamento, nem de longe tira dos contos populares 
sua extraordinária capacidade de abordar a vida concreta 
e, mais ainda, de especular sobre ela. Tanto assim que 
neles nos deparamos com princesas que nascem mudas e 
recuperam sua voz quando encontram o homem por quem 
se apaixonam. Pessoas que deitam-se na cama e ficam 
"adormecidas" até serem despertadas por um sentimento 
forte. Mães ou madrastas que, ao notarem que suas filhas 
cresceram e tornaram-se mulheres, mandam matá-las. 
Injustiças e transgressões . Gigantes que abusam de moças 
feitas prisioneiras em castelos. Irmãos que mentem e traem. 
Pais que tentam desposar suas próprias fi lhas. Heróis tolos 
que fazem tudo errado, mas mesmo assim se dão bem. 
Moças ou moços que não conseguem rir e se dispõem 
a se casar com alguém que saiba alegrá-los. Traições, 
ciúmes, orgulhos, mentiras, vaidades, vinganças, invejas 
e ódios. Heróis malandros. Enigmas e adivinhações. 
Heróis que arriscam a vida e colocam os interesses da 
coletividade acima dos seus interesses pessoais. Lutas de 
fracos contra fortes . Animais que falam e se comportam 
como gente. Seduções de todo o tipo. Herói.? que tentam 
enganar a morte. Pactos com o diabo e seus preços. 
Homens sábios. Príncipes e princesas que lutam para 
escapar de castelos no fundo do mar. Pessoas e cidades 
transitoriamente transformadas em pedra. Sinas e manias. 
Moços que precisam aprender a linguagem dos pássaros 
para conquistar suas amadas. Truques e ardis . Heróis 
transformados em animais ou monstros em busca de sua 
identidade perdida. Não é pouco! 

Através dos contos populares, chamados também de 
contos de encantamento, de fadas etc., temos a 
oportunidade de entrar em contato com temas que dizem 
respeito à condição humana vital e concreta, suas buscas, 
seus conflitos, seus paradoxos, suas transgressões e suas 
ambigüidades. 

Na minha visão, os contos populares, independentemente 
de rótulos como "cultura popular", "folclore" e outros, 
podem ser considerados uma excelente introdução à 
literatura pois nada mais fazem do que trazer ao leitor, de 
forma acessível e compatilhável, enredos, imagens e temas 
recorrentes na ficção e na poesia. 

34 

É muito bom quando alguém - principalmente se for um 
jovem - descobre que, além de regras, informações e lições, 
um livro pode abordar os temas da vida humana concreta. 
Terá, creio, uma boa chance de tornar-se um leitor e, mais, 
cheio de entusiasmo diante do que leu, indicará o texto a 
seus amigos, contribuindo assim para a formação de outros 
leitores. 

Ilustração: Rubens H. Cury 
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Primavera das histórias: 
O imaginário popular d~ migrantes do 

Vale do Jequitinhonha 

3S 

r "Não é novidade esse gosto do homem , 
por histórias. Não há dúvidas de que o 
homem nasceu cantando e contando, 
que a poesia e as histórias surgiram com 
as primeiras necessidades de comunicar 
sentimentos e de recriar o que foi visto e 
vivido. Assim, o canto, a poesia e o conto 
têm a idade do homem. " 

L (JOSE, apud . Barbosa,1 997) ..J 



Em todo lugar há sempre alguém com uma história para 
contar ... Apesar da correria do nosso cotidiano, com certeza 
conhecemos algum parente, vizinho ou amigo que desperta 
em nós a delícia de ouvi-lo contar um caso ou uma história. 
São "natos", nunca fizeram um curso e, às vezes, não têm 
consciência de que são contadores de histórias. São pessoas 
com o dom de nos ajudar, através da palavra, a ficar com 
os olhos abertos, conscientes de que estamos no tempo 
presente, mas viajando em uma outra dimensão. 

Quem são os contadores de histórias "natos~. da periferia 
de Belo Horizonte? Que histórias fazem parte do imaginário 
dessas pessoas? Por quê? A partir de perguntas como essas, 
surgiu o projeto Primavera das Histórias. 

A primeira etapa do projeto foi entregar para uma turma 
de alunos do 2° ciclo de uma escola pública de BH um 
questionário com as seguintes perguntas: 

• Você conhece alguém em sua 

comunidade, acima dos 60 anos, que 

conta histórias? 

Quem é ele(a)? 

Que tipo de história ele(a) 

gosta de contar? 

• Aceita contar algumas histórias que 

conhece para uma entrevista? 

Qual o endereço dessa pessoa? 

Tios, vizinhos, amigos, avós, mães, pais, enfim, os 
contadores com suas histórias foram aparecendo. 

Foi muito significativo o número de pessoas que falavam 
que a memória andava fraca e que antigamente até que se 
lembravam de muitas histórias. Eu dizia para essas pessoas 
que não havia problema, marcava um outro dia e pedia que 
contassem apenas o lembrado. 

Na segunda visita eu ia acompanhada pelo pesquisador 
da cultura popular e músico, Carlinhos Ferreira, que me 
auxiliava com a gravação da entrevista. Era só o tempo de 
tomarmos uma xícara de café para que as histórias jorrassem 
da boca desses contadores . Ou melhor, dessa "gente das 

Maravilhas" como são chamados pelos árabes. 
O projeto Primavera das Histórias foi se juntando às 

histórias, aos casos vividos ou ouvidos que povoavam o 
imaginário coletivo. E a cada entrevista crescia a motivação 
em dar cor, cheiro e textura popular. Durante um ano e meio 
percorremos algumas vilas da periferia de Belo Horizonte 
como Corumbiara, Santa Cecília, Formosa, Castanheira 1 
e 2 e Vila Pinho. Entrevistamos dez pessoas. A seleção foi 
feita segundo nossa disponibilidade e a do entrevistado. 
Gravamos dezenas de histórias, cantigas, brincadeiras, 
receitas e versos. 

Ao escolhermos as histórias para um CD em que os 
próprios entrevistados fariam a narrativa, percebemos 
que seis dessas pessoas eram provenientes do Vale do 
Jequitinhonha e traziam bem presentes na memória 
duas histórias dessa região : O Bicho da Carneira e 
Romãozinho. 
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Como essas histórias se repetiam, insistentemente, na 
voz desses contadores e, incentivada pela professora 
Maria José Francisco em trabalhar o conto popular e a sua 
intertextualidade, decidi tentar compreender um pouco 
essas histórias. 

Um dos maiores pesquisadores da cultura popular brasileira, 
Câmara Cascudo considera que o conto popular revela 
informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, 
social. É um documento vivo, denunciando costumes, idéias, 
mentalidades, decisões e julgamentos. Assim, concluí que 
podemos conhecer um povo se nos propusermos a ouvir os 
seus mitos, suas histórias. 

As histórias Romãozinho e O Bicho da Carneira 
vieram do Vale do Jequitinhonha. Esta região situa-se 
geograficamente no nordeste do Estado de Minas Gerais. 
É conhecida mundialmente por dois extremos: a riqueza da 
cultura popular e a extrema pobreza econômica em que 
vive a maioria da população. 

A veracidade e o medo que os contadores têm ao contar 
essas histórias, principalmente O Bicho da Carneira, são 
instigantes. Alguns se benzem (fazem o sinal da cruz), 
sentem calafrios, se arrepiam, ficam olhando para os 
lados, titubeiam ao falar. Esse medo que os contadores 
apresentam é do sobrenatural. Os contadores imaginam 
que como o Bicho da Carneira já apareceu para um parente 
ou pessoa próxima poderá aparecer para eles também . E, 
apesar de estarem longe dessa região, às vezes, por mais 
de 40 anos, sentem medo de alguma represália da família a 
que acreditam pertencer "O Bicho". Segundo os contadores, 
essa família é rica e muito poderosa na região. Uma das 
entrevistadas só conseguiu contar a história quando eu 
prometi que não revelaria o seu nome. 

As versões da história O Bicho da Carneira são 
parecidas. Conta-se que um rapaz, de uma famíl ia muito 
rica e tradicional da cidade de Pedra Azul, era muito ruim 
para a mãe dele. Um dia ele queria ir ao baile e, como não 
encontrou o seu cavalo fez a progenitora de montaria e ela, 
antes de morrer, amaldiçoou o filho. Logo depois, o rapaz 
adoeceu e morreu com muita fome. Foi enterrado numa 
carneira (os narradores dessa história chamam o túmulo de 
carneira). Um dia a carneira desse rapaz começou a rachar 
e, de dentro das rachaduras, começaram a sair cabelos 
e unhas gigantes . Por mais que se co locasse cimento a 
carneira rachava . Um dia ela estourou de vez e saiu de 
dentro dela um bicho enorme e cabeludo. Dizem que esse 
bicho pode se transformar no que ele quiser, tem muita 
fome, come a comida das casas por onde passa e, quando 
chega transformado em gente nos restaurantes , come 
para mais de dez homens a refeição pedida com muita 
pimenta. Depois, deixa a conta para a família pagar. 

A sinopse da história do Romãozinho é assim: 
Romãozinho era um menino muito ruim, principalmente 

para a mãe dele. Em uma das versões conta-se que um dia 
a mãe desse menino estava apanhando do marido e pediu 
que o f ilho lhe trouxesse um chicote para se defender. 
Romãozinho por maldade entregou-lhe uma palha seca. A 
mãe amaldiçoou o filho e falou: "Tenho fé em Deus que você 
não vai morrer. Você nem vai pro céu, nem pro inferno. Vai 

ficar no mundo sem sossego. " 



Em outra versão , dizem que Romãozinho batia muito na 
mãe dele. E um dia, antes dela morrer de tanto apanhar, 
jogou-lhe a mesma praga descri ta acima. 

É comum em todas as histórias pesquisadas praticamente 
a mesma fala da mãe. O destino do Romãozinho é ficar 
vagando, com muita fome, e pode-se transformar em 
qualquer coisa para assustar as pessoas nas encruzilhadas. 
Na maioria das vezes tem a aparência de um moleque 
negro, levado, que sempre exige que a primeira comida da 
casa lhe seja oferecida. 

Todo povo tem seus mitos com feitos sobrenaturais 
que podem ser personagens curiosos, extravagantes, 
maus ou bondosos. Eles surgem não apenas enquanto 
entretenimento. Foram criados para agirem sobre os 
comportamentos humanos e representam muito mais do 
que aparentemente são . 

O mito se consagrou como um meio de buscar a verdade, o 
sentido, o sign ificado, contando histórias sobre a sabedoria 
da vida. Daí sua importância fundamental nos estudos 
humanísticos, nos quais se inserem os estudos de literatura 
e arte . Machado, (1994) em seu livro Literatura e redação, 
escreve, que segundo o mitólogo Campbel l: " ... na escola 
acumulamos informações e até adquirimos tecnologia que nos 
orientam em nossa vida prática. Mas este instrumental não 
basta para ensinar a sabedoria da vida. Já os mitos oferecem 
modelos de vida que devem ser adaptados ao tempo em que 
se vive." 

A história O Bicho da Carneira, apesar de informar a sua 
localização geográfica (cidade de Pedra Azul-MG) e até o 
nome da família em que surgiu (família dos Antunes), é ve lha 
na memória das pessoas, anônima em sua autoria e muito 
divulgada nos repertórios orais das pessoas dessa região. 

O Bicho da Carneira e o Romãozinho, em seu desfecho, 
têm características muito pecul iares: a fome e a mald ição 
materna. 

É muito compreensível que essas histórias nasçam em 
uma região que traz, em seu histórico, o fantasma da fome. 
Basta observarmos, em época de campanhas políticas, as 
inúmeras promessas de investimentos sociais e econômicos, 
mas o seu povo, por décadas e décadas, vive da agricu ltura 
de subsistência. Muitas mulheres dessa terra são viúvas de 
marido vivo, ou seja, são obrigadas a criar seus fi lhos sozinhas, 
enquanto seus companheiros buscam empregos nas grandes 
metrópoles ou trabalham em lavouras distantes. 

Vários artistas já usaram sua arte também para alegrar, 
educar e denunciar os crimes sociais e econômicos praticados 
contra o povo na região . 

Os contadores de histórias, enquanto artistas da palavra, 
é claro que assim o fazem . Não é difícil imaginar uma mãe 
corrigindo o filho com a seguinte advertência: "Se você 
continuar ruim desse jeito comigo, vai ficar vagando sem rumo 
que nem o Bicho da Carneira ." (trecho da história contada pelo 
Sr. Adinaldo) . Ou, em uma situação na qual não tem comida 
para dar ao filho , a mãe conta: "Não adianta choramingar, 
Romãozinho teve aqui em casa e comeu toda a nossa comida ." 

(trecho da história contada pela O. Luzia). 
Os entrevistados cresceram ouvindo essas histórias e 

desenvolveram um sentimento de pertencimento, de 
identificação com elas. Notamos claramente a apropriação 
das histórias. Ao· contá-las, afirmam que alguém da sua 

família teve um contato direto com o Romãozinho ou com 
o Bicho da Carneira. Uma das entrevistadas afirmou ser 
prima do Bicho da Carneira. 

O desenvolvimento artístico em um indivíduo está sempre 
ligado ao seu desenvolvimento humano e político. Assim 
sendo, a compreensão da vida de um povo se faz também 
através do estudo de sua arte e suas histórias. 

O Bicho da Carneira e Romãozinho são histórias que se 
contrapõem à racionalidade, valorizam o imaginário. Elas se 
encaixam em enredos com fatos inexplicáveis que fogem ao 
convencional , sendo por vezes rejeitados e ridicularizados 
por ouvintes mais céticos. São histórias repletas de 
mistérios, transformações que costumam acontecer à noite, 
em encruzilhadas, de preferência na quaresma, sempre 
assustando várias pessoas e atormentando os cachorros, 
tais como; O Lobisomem, O Bicho-Mamãe, A Mula
Sem-Cabeça. Também encontramos a maldição materna 
na história O Cabeça de Cuia. 

No Dicionário do folclore brasileiro aparece o verbete 
Romão, como Romãozinho, no qual Cascudo (2001) 
comenta que Teixeira identifica-o com o Saci, pois "vive 
errante, faz ruído, joga pedra nos telhados e areia nas janelas, 
assobia nas fechaduras, arrebenta as rédeas dos cavaleiros e 
confunde os caminhos. Romãozinho é assombração certa dos 
viajeiros e dos habitantes da extensa região. Contudo, para 
os de fora, os estranhos, ele não é maléfico, senão amigo, 
pois dá recados ao ouvido, procura objetos pedidos, etc. Os 
moradores do lugar podem também granjear-lhe a amizade e 
os favores, oferecendo-lhe comidas, que devem ser postas nas 

encruzilhadas". 
Acredito que ao buscarmos a intertextualidade das 

histórias, podemos entender a estrutura de uma única 
história. As variações nascem da imaginação de cada povo 
que as recria com suas peculiaridades. "Quem conta um 
conto, aumenta um ponto". Estas histórias são as identidades 
do ser humano sobre a terra. A luta do homem para 
sobreviver, transformar-se e evoluir é revelada através das 
histórias que ouve e reconta. 
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Tecer histórias é puxar o fio da imaginação, dar laços nas 
palavras com a voz e deixar-se enfeitiçar por esta fantasia . 
Cada conto um ponto, um fio do carretel faz-de-conta do era 
uma vez . Nossos pais, avós bordam as histórias nos fios dos 
contos de fadas e nos embaraçam nesta magia que guardamos 
para sempre em nossa caixa de Pandora. 

" Quando era pequena lembro-me do meu pai lendo histórias 
antes de dormir. Quase sempre queria que lesse a mesma história, 
outras ele inventava . O mais engraçado é que algumas vezes ele 
adormecia quando eu lia olhando as ilustrações, mas na verdade 
já tinha memorizado cada pedacinho ... " 

São lembranças de minha filha de 26 anos e, acredito iguais 
a de tantos jovens e adultos que narram estes momentos 
saudosos da infância como se fossem fios dourados da memória. 
Narrativas como estas são tecidas diariamente pelos contadores 
de histórias que participaram ou ainda participam do projeto 
Contando Histórias, da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horizonte. O estandarte do projeto, confeccionado 
por eles, narra também histórias de vidas tristes e alegres, de 
encantamentos, bordados em um tecido de linho branco com 
aplicações de retalhos e objetos, revelando a saudade das 
pessoas que semearam a fantasia na infância. E há rr,iais de oito 
anos coordenando este projeto, pesquisando sobre esta arte 
milenar e ministrando cursos, posso afirmar que ela é infinita 
porque a palavra é mágica, tem sentido do ponto do avesso, do 
ponto atrás e até mesmo do ponto final. 

As palavras acariciam e golpeiam, curam e machucam, 
concedem a vida e condenam à morte, castigam e 
perdoam, adocicam e amargam, proíbem e permitem. 
Falam -nos a partir dos livros, sussurram-nos segredos 
ao ouvido, pedem-nos que emprestemos nossa voz 
para serem escutadas. 

(CIANEITO, 2004). 1 

" Palavra fio , ponto tecido, todos parte de um 
texto. Sonhos, fios de linha . A vida, uma história a 
bordar. Tecer, a emoção a cada ponto. Fiapos de 
voz que enfeitiça . E seduz através das histórias ... " 

(MACHADO, 1998)2 

E fo i assim que Sherazade, cantadeira de histórias das " 1001 
noites ", teceu as palavras fio por fio e a construção de sua 
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teia narrativa foi ardil para ganhar mais um dia de vida. Seu 
fio narrativo refez ponto a ponto os farrapos do coração do 
sultão. A força da palavra irradiou a magia e transformou 
o sultão em ouvinte curioso de novas estórias. Sherazade 
contava de viva voz. Aquelas 1001 noites eram marcadas pela 
cálida proximidade da mulher, suspense e poder da palavra. 

Tomei conhecimento pelo artigo3 publicado no jornal Estado 
de Minas, que Manguei, aos 16anos, também leu para Luís 
Borges alguns textos. 

"Eu lia em voz alta e Borges me servia seus ouvidos 
como se fossem seus olhos. Enquanto eu lia às vezes ele 
me interrompia para o texto a fim de, creio eu, tomar 
uma "nota mental" . Jamais eu tive a impressão de estar 
cumprindo uma obrigação quando lia para Borges. 
A experiência mais de viver uma espécie de cativeiro feliz. " 

A força da palavra, hoje, não desapareceu com os avanços 
tecnológicos; pelo contrário, quando usada por uma voz 
recheada de emoção e de valores poéticos, em sintonia com o 
olhar, resulta na arte de narrar e/ou contar histórias. Quando 
tecida de fios mágicos para unir as palavras lidas e dar vida ao 
texto chamamo-la arte de ler histórias, antiga leitura em voz alta 
que enfeitiça os ouvintes. 

A leitura em voz alta, mais conhecida por leitura oral ou 
dramática, é um verdadeiro trabalho artesanal que dá peso à 
voz. Deriva desse fato um desafio estimulante de ir imprimindo 
sentimentos, ritmos, timbres, intensidade e estados de espírito ao 
que se lê. Recriar-se na leitura a fala espontânea, uma passagem 
do código gráfico para o sonoro . É possível também reescrevê
lo, convertê-lo em som, se não falado, imaginado. Cada leitura, 
uma descoberta, um reinventar, um recuar e prosseguir. O texto 
resultará sempre da intimidade e cumplicidade entre leitor/ 
contador e autor. Quando tudo isso acontece, o ouvinte tem a 
impressão de que ele, como o texto, nasce naquele momento. 

Os primeiros leitores e contadores de histórias quase sempre 
são os pais ou avós. No momento em que eles estão lendo 
ou contando histórias para os filhos, netos de O a 4 anos 
compartilham algo especial, a afetividade, a diversão e a magia 
da leitura. Alguns se sentirão um pouco crianças ao se deliciarem 
com os livros desconhecidos, outros ficarão na posição de 
adultos com a tarefa de aquietarem as crianças ou fazer com 
que durmam depressa. 
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Tecer histórias na vida das crianças é fazer um ponto delicado 
no tecido mais fino e transparente. Elas possibilitam um 
entendimento melhor do mundo e tudo aquilo que acontece a 
sua volta. Formam novos conceitos e uma bagagem intelectual. 
Funcionam como ponte para que se possam esclarecer dúvidas, 
falar das experiências do dia-a-dia e questões da relação familiar. 
As crianças gostam muito disso e sentem falta das histórias para 
construírem o sentido de suas próprias vidas. 

Na verdade, desfiar esse mistério dos efeitos da leitura em voz 
alta é algo novo. Wells4

, após cinco anos de estudos, divulgou os 
aspectos que faziam a diferença na vida de crianças que ouviam 
histórias em relação a outras que não tinham contato com esta 
arte: "As crianças que têm oportunidade de ouvir histórias são mais 
confiantes, atentas e responsáveis pelo seu mundo. Têm um bom 
desempenho e não dependem dos outros para pensar: conseguem 
descobrir aquilo que querem por conta própria". 

A leitura em voz alta aconchega a criança doente, acalma a 
que sente medo, ajuda aquela que é muita agitada para dormir, 
mata a saudade dos pais que trabalham o dia todo. É a certeza 
de que eles estão bem perto. Infelizmente muitos pais pensam 
que a leitura é tarefa da escola e não descobrem este momento 
prazeroso com seus filhos. Jogar o pó de pirlimpimpim para 
desligar a tv ou o computador não é muito difícil quando se tira 
da lâmpada de Aladim um belo livro com uma história fantástica 
e uma voz de suspense em uma cama aconchegante ... Não há 
concorrente para todo este mistério do "era uma vez ... ". Por outro 
lado, a prática da leitura em voz alta desapareceu das escolas e 
poucas abrem espaço para a hora do conto ou para a hora dessa 
leitura "descompromissada", ou seja, sem perguntas gramaticais 
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e interpretativas. Poucas escolas usam o pó da Emília para 
seduzirem as crianças e conduzi-las às bibliotecas. 

No Brasil, nos anos 90, observaram-se grandes avanços na 
arte de ler e contar histórias com diversos projetos de incentivo 
à leitura, encontros nacionais e internacionais, formação de 
grupos, tapetes contadores de histórias, cursos para in iciantes, 
disciplinas em cursos universitários, monografias, programas 
de tv e rádio, alguns livros e revistas publicados sobre o 
tema, espetáculos, criação dos jovens miguilins narradores 
dos contos de Guimarães Rosa e até um embaixador das 
histórias. Nessa época surgiram muitos contadores crianças, 
jovens e adultos com estilos diferentes, contadores de causos. 
Surgiram também alguns cantadores e sempre vários ouvintes 
sedentos para serem embalados por uma voz , um olhar e uma 
boa história ... Hoje, observa-se o crescimento do interesse de 
jovens e adultos, grupos da maioridade para ouvirem contos de 
humor, de sabedoria, causos, histórias sem fim que enrolam e 
desenrolam. 

Observa-se também nesta última década a diversidade 
de espaços além das escolas, onde acontecem as leituras e 
narrações: bibliotecas públicas, centros culturais, hospitais, 
praças, feiras, ruas de lazer, creches, asilos, projetos sociais e 
parques. Nos livros de literatura para crianças, jovens e adultos 
e nos comentários de escritores, esta arte popular nunca esteve 
tão presente. Para alinhavar essa interessante costura, assinalo 
a seguir alguns tópicos sobre grandes autores e sua experiência 
com a leitura. 

As declarações de alguns escritores sobre o processo de ouvir e 



ler histórias, tornou-se, nesse último ano, 
motivo de delineação do perfil de meus 
autores admirados: 

" Era uma vez uma rainha ... tantas histórias diferentes, 
pareciam que não tinham fim ... Caladas as crianças 
ouviam e no dia seguinte falavam nas histórias. 
Nem sabiam que o fiapo de voz também estava, 
ponto a ponto, tecendo sua história. 
Quem conta um ponto, aumenta um ponto." 

(MACHADO, Ana Maria, 1998) 

"Há muitos e muitos anos, num reino bem distante 
daqui, vivia um sapateiro sonhador, que gostava de 
ler histórias para o filho ... Esse reino era a Dinamarca. 
Esse filho quando bebezinho chorava. Então o pai lia 
poemas em voz alta, para ver se ele se calava. Não 
adiantava muito .... Hans Christian Andersen quando 
começou a entender, às vezes bem que se distraía 
ouvindo. Adorava histórias. Repetia as que tinham lhe 
contado e misturava com outras que inventava ... " 

(MACHADO, Ana Maria, 2004) 

"Quando Aurélia já estava bem velhinha, costumava 
reunir os netos num canto do formigueiro. Enquanto 
comiam pipoca, ela contava a história daquela sua 
fantástica experiência ... Sua netinha mais nova, 
que era bem pequena, escutava tudo. Com a maior 
atenção e um dia lhe disse : 
- Vó, a senhora já contou essa história mil vezes ... " 

(MACHADO, Regina, 1998) 

"Como uma colcha de patchwork, a família da 
história de Isabel vai montando retalhos, buscando 
pontos de afinidade e recortando novamente outros 
tantos pedaços que podem se juntar em busca de um 
sentido .. . " 

(VIEIRA, 1997) 

"Era uma vez um contador de histórias, artista popular, 
poeta de nascimento, repentista e orador, que versava 
sobre o que via , ouvia e imaginava ... Trazia consigo 
uma caixa misteriosa que, apesar de ser pequena, 
continha em seu segredo todas as histórias do mundo, 
ditas , cantadas ou lidas ... " 

(SERRANO, 2000) 

" Na cidade não havia melhor contadora de histórias 
do que a sua avó. Desde mocinha, habituara-se a ouvir 
os casos narrados pelos marinheiros sobre livusias, 
assombrações que surgem no rio ou nos arredores 
dos barrancos nas noites de lua cheia. 
Avó era uma bordadeira de mão-cheia. À medida 
que contava, ia traçando com linhas coloridas os 
personagens e os cenários que encantavam seus 
ouvintes. Conhecia todo tipo de histórias: castelos 
encantados, reis e rainhas poderosos, princesas 
formosas, príncipes valentes, madrastas ciumentas, 
gigantes malvados e uma infinidade de contos 
maravilhosos. " 

(RAQUEL; BARBOSA, 2002) 

"Minha vó é cantadeira de histórias. 
De histórias de livro e histórias de boca, que ela vai 
inventando na hora. 
Quando ela começa, falando baixinho: - Era uma vez ... 
desfilam pelo quarto reizinhos mandões, heróis e 
princesas, fadas e bruxas, anões e gigantes .. 
Meus olhos vão fechando, devagarinho. Os livros 
ficam pela metade, mas as histórias continuam nos 
meus sonhos ... " 

(MARTINEZ, 2002) 

"Vovô Dembo é o meu avô, 
Ele conta histórias melhor que ninguém. 
- Diga, vovô Dembo, 

.me diga qual é a cor da África"? 
" ... -Conte, vovô Dembo, me conte 
do início quando era pequeno menor 
do que eu sou hoje ... " 
.. . - Papai Samba era forte como 
o leão e falante como uma colônia 
de íbis tagarelas. 
É, meu pequeno Chaka, não havia trava na 
língua que o impedisse de falar pelos cotovelos! 
Um verdadeiro contador! 
De noite'no verão, sentava sob as estrelas 
com o seu corá e contava histórias até que 
nossos ouvidos não agüentassem mais ouvir .. 
... E quem sabe se mais tarde, 
quando tiver minha idade, meu pequeno 
Chaka, você por sua vez não ... " 

(SELLIER, 2006) 

" Pai José é um velho de quase 100 anos, vive num 
casebre às margens lodosas de um igarapé ... 
Ele não sabe as letras dos livros, mas decifra as 
palavras de luzes e cores e cheiros e sons da floresta. 
Sabe muitas coisas: ervas contra febre e veneno de 
cobra, rezas .. 
Foi seringueiro, tirava a borracha do tronco das 
árvores. 
Hoje não trabalha, só conta muitas histórias, histórias 
de brigas, histórias de bichos e de assombrações. 
Ele me contou do saci." 

(PERLINGEIRO) 

"Seu filho primogênito, o jovem e sensível príncipe 
Mamílio gostava de fazer companhia a sua mãe e 
comprazia-se em contar histórias para distraí-la. 
Como era inverno, contava histórias tristes, que 
pareciam melhor combinar com aquela estação." 

(SHAKESPEARE, 1996) 

"E assim acaba esta história 
De era uma vez um menino e um velho, 
Os dois se juntando por fim num menino-velho 
ou Velho menino, como o agora juntou-se outrora. 
É que a vida recomeça 
A cada dia e uma história 
Só termina porque alguém 
Tem, pra contar outra história. " 

(PAES, 1991) 

" ... Eu me aquietava (à noite, mas com freqüência 
também de dia, pois ataques constantes de asma me 
prendiam à cama por semanas) e, encostando nos 
travesseiros, ouvia minha babá ler os aterrorizantes 
contos de fadas dos irmãos Grimm .. " 

(MANGUEL, 1997) 

"Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos 
fios que não posso me resignar a seguir um fio só: 
meu enredamento vem de que uma história é feita de 
muitas histórias. " 
"E nem todas posso contar - uma palavra mais 
verdadeira poderia de eco em eco fazer desabar um 
despenhadeiro das minhas altas geleiras. " 

(LISPECTOR, 1998) 

"Tem de ouvir histórias, muitas histórias de preferência 
de assombração contadas por uma avó bem misteriosa 
e ladina. Na falta da avó, trate de ouvir a professora, 
a vizinha , o motorista de táxi, o vendedor de quebra
queixo. Qualquer história 
pode ser envolvente. 
O que seduz é o modo de contar." 

(REZENDE) 

" .. .Depois de uma boa caminhada, chegaram a um lugar 
muito bonito, perto do rio, onde havia alguns pés de 
paková e começaram a comê-la. 
O canto dos pássaros que ali viviam e o barulho da água 
inspiraram Verá a contar uma história que 
tinha ouvido de sua mãe. 
- Quer escutar uma história, Jeguaká? 
- Sobre o quê? 
- A história do cachorro e da cobra. 
- Ah, essa parece boa. Conte logo, estou curioso .. " 

(JEKUPÉ, 2003) 

"Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função 
de contar histórias, para a qual fui nomeado por Decreto 
do Rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais 
exercitara dotes de imaginação, 
e até me exprimo com certa dificuldade verbal. 
Mas bastou que o Rei confiasse em mim para que 
as histórias me jorrassem da boca à maneira de água 
corrente. Nem carecia inventá- las. Inventavam-se 
a si mesmas. Este prazer durou seis meses. 
Um dia, a rainha foi falar ao Rei que eu estava 
exagerando. Contava tantas histórias que não havia 
tempo para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. 
O Rei que julgava minha facúndia (eloqüência) 
uma qualidade, passou a considerá- la defeito, e ordenou 
que eu só contasse meia história por dia, 
e descansasse aos domingos. Fiquei t riste, pois não sabia 
inventar meia história. M inha insuficiência desagradou, e 
fui substituído por um mudo, 
que narra por meio de sinais e arranca os 
maiores aplausos." 

(ANDRADE, 2001) 

" .. .Dona Carlotinha era aquele tipo de avó que todo 
mundo quer ter. Brincava com os netos de teatrinho, de 
acampamento no quintal, de amarelinha, tocava violão, 
cantava e contava histórias. E que histórias! Dava a 
impressão de que ela sabia todas as 
histórias do mundo .. 
Carlinhos se lembrava de uns livros grandes com muitas 
figuras, que D. Carlota lia para ele ... " 

(ROCHA, 2001) 

" Era uma vez um homem que, cansado de ver as 
pessoas de sua cidade sempre tensas, angustiadas 
e tristes, resolveu fazer algo para ela. Como sabia 
de cor lindas histórias, sentou-se num banquinho 
no meio da praça e pôs-se a contar e a contar .. . 

.e assim o contador de histórias passava o seu dia .. " 
(PAMPLONA) 

" E muitos - avós, padrinhos, vizinhos me ofereciam 
histórias. Em suas narrativas afetuosas eu descobria 
o contraditório, o medo, o desejo, o ódio, a insegurança, 
sentimentos comuns a todos nós, passageiros. Revelou
se para mim que contar histórias era, também para eles, 
colocar as dúvidas temporariamente, em seus lugares. 
Isso nos aproximava. O contador se fazia ouvinte 
de si mesmo ... Minha avó me contava a história 
do pescador que fisgava um baú de moedas e viveu feliz 
sem saber que eram falsas. Suas palavras me levaram 
para muito mais longe. Suas tantas leituras 
me fascinavam. E se muitas histórias eu ouvia, 
mais o livro ganhava em profundidade, 
entendimento e mistério." 

"Às vezes, uma história surge do nada, 
por vir numa manhã acalorada 
Ou numa noite enluarada. 

(QUEIRÓS) 

Acontece em um segundo e em um minuto acaba. 
Quase sempre ela nasce verde de uma palavra, 
Cresce amarelando em verso e, só depois, 
vai amadurecendo em estrofes, capítulos, páginas. 
E essas histórias nunca acabam. 
Dizem que é só puxar o fio, quem nunca viu?! 
Assim sem fim vai fio a fio 
Fiando finas falas afiadas em palavras .... " 

(PONTES) 



-

" .... Tecelina contava histórias e participava de todas 
como se fosse na hora em que contava. Se era 
engraçada ria, ria, ria, ria, até chorar de tanta graça. 
Se era triste, chorava direto. Sempre perguntava para 
quem ouvia: 
- Se lembra daquela história? Isso porque estava 
acostumada a contar as mesmas histórias para as 
mesmas pessoas. 
... História é que nem fio: 
a gente tece e o fio cresce, 
a gente inventa 
e tudo o que a gente inventa 
se transforma em coisa nova." 

(SOUZA, 2002) 

"O poeta George Perros esvaziava uma sacola de 
livros sobre a mesa. Era a vida.Dessa desordem ele 
puxava um livro, nos olhava , começava com um riso e 
nos aguçava o paladar e se punha a ler. Tinha uma voz 
sonora e clara.Ele era a caixa de ressonância de todos 
os livros ... " 

(PENNAC, 1993) 

"Mateus ouvia histórias que a mãe lhe contava sobre o 
passado do avô, ao violino, e dum grande amor traído, 
mas mesmo assim não desistia ... " 

(MARTINS, 1997) 

"O herói da história está com muita fome e espera 
que a mãe lhe prepare um lanche. Ela esta ocupada 
conversando com seus amigos. Cada um tem um caso do 
passado, de cozinheiras e avós maravilhosas, com mãos 
de fadas, que contavam histórias que não se ouvem mais. 
Cada vez que o menino tenta falar para sua mãe que está 
com fome, os amigos o interrompem com mais narrativas 
de grandes contadores de histórias. E esse herói vai se 
alimentando de fantasia, de imaginação, de poesia ... " 

(LACERDA, 1997) 

" Uma vez as tias, os primos, e os avós saíram juntos 
de férias . Alugaram uma grande casa numa praia, 
numa ilha. O primo levado é o chefe de tudo. Acham 
tesouros, se perdem. São náufragos. Ciganos. Piratas. 
Pescam, limpam peixes, a avó frita. De noite o primo 
conta histórias de terror. Todos morrem de medo e 
dormem felizes, apavorados ... " 

(MURRAY, 1990) 

"Todas as noites, a mãe de Pretinha lhe contava lindas 
histórias. Certa vez, ao contar uma história, sua mãe 
lhe deu uma caixinha de música, que ganhara de seu 
pai quando eram noivos ... " 

(COSTA) 

"O mar vinha pela voz, pelos gestos, 
pela presença grande e forte do Manue/ão. 
Nadávamos, viajávamos pelo mundo todo. 
Navegávamos enfrentando tempestades, 
piratas, inimigos, tubarões e as forças 
Fantásticas e contrárias aos que ousavam desvendar 
os mares desconhecidos. Pela voz rouca e doce 
do Manue/ão. Marinheiro visitávamos cidades 
encantadas bem no fundo do mar ... 
A voz do Manuelão Marinheiro imitava as 
tempestades, os trovões, a Juta das ondas 
contra os rochedo~. as ordens dos comandantes, 
os gemidos dos mortos, os cantos das sereias 
Diziam que ele parecia um louco barbudo 
e cabeludo, um andarilho. 
De tanto ouvir a gente falar do mar, de continuar 
as viagens nas aulas, os professores convidaram 
o Manuelão para contar histórias do mar na nossa 
escola. E a escola inteirinha navegou, riu, chorou, 
sentiu arrepios, saudades, medos e encantamentos 
vindos do mar. Ninguém queria que ele fosse 
embora, para não perder aquela magia .. 

UOSÉ, 1998) 

E para tecer o ponto final deste bordado, acredito que a arte de ler e contar estará acompanhando a velocidade das máquinas e 
das telas visuais com os bons textos literários. Haverá sempre contadores tecendo histórias e ouvintes seduzidos a desvendarem 
os mistérios do era uma vez ... 

NOTAS: 

1. CIANETIO, Liliana. Peço a palavra. ln: 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CONTADORES 
DE HISTÓRIAS, 2004, Rio de Janeiro: Sesc, 2004 

2. MACHADO, Ana Maria. Ponto a ponto. São 

Paulo: Berlendis & Vertecchia, 1998. 

3. Onde entra Luiz Borges? Estado de Minas, Belo 

Horizonte, 4 dez. 1998. 

4. Gorgon Wells é pesquisador canadense. 
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Um homem chamado Luís da Câmara Cascudo ganha fama na 
galeria dos tempos. Seus olhos cerrados não impedem o olhar 
brilhante atravessando mares de pensamento. Sol e sombra na 
utopia da Cidade do Sol, denominada Natal por convenções 
religiosas dos colonizadores portugueses e seus" calendários, 
que buscavam ver como a vida se gasta e arruína. 

Mas o homem e o tempo existem. Existiram. Suas cabeleiras 
brancas voam para trás e tentamos nos agarrar ao seu ralo 
rabo, qual um cometa que some no cosmo indiferentemente 
incandescente. Diz-nos Raimundo Arrais, historiador e 
estudioso do pensador norte-rio-grandense (2006, p.7) : 

"Luís da Câmara Cascudo foi um sobrevivente . 

Seus dois irmãos nascidos antes dele morreram 

das enfermidades comuns às crianças do início do 

século 20. Todos os carinhos e cuidados dos pais 

se voltaram para ele, que teve assim uma infância 

excessivamente protegida." 

O menino permaneceu escondido no homem e este 
manteve no seu imaginário a infância recuperada na 
copiosa criatividade do trabalho intelectual. Revisita o 
sertão e relembra a infância sertaneja, rica, para ele, das 
experiências relacionadas às manifestações populares de 
sua gente. Na infância nascia o gosto pelos mais simples, o 

amor pela arte que não se separava da vida, pois essa arte 
estava, ali, no apuro do corte da macambira e do xique
xique para alimentar o gado faminto pela seca, que o menino 
Cascudo ajudava a cortar. O senso estético e a visão da 
criação começavam nessa arte sertaneja da sobrevivência. 
E também na artimanha da alegria intermitente, divertindo
se com os pequenos seres do seu mundo sertanejo. 

Desenvolvia o menino uma inteligência meticulosa e 
sagaz, associada mais tarde à atividade da pesquisa e da 
escrita de maneira similar às atividades de caça e pesca, 
trazendo simbolicamente para a sua linguagem habilidades 
de caçador e pescador, traduzidas nas camuflagens dos 
seus narradores e dos seus papéi~ e na primorosa técnica de 
fisgar seus leitores com iscas discursivas brilhantes. Ele relata 
no Prefácio de Vaqueiros e cantadores, obra de 1939: 

" Vivi nesse meio. E deliciosamente (. . .). Banhei-me nos 
córregos no inverno. Esperei a cabeça do rio nas enchentes. 
Desengalhei tarrafas nas pescarias dos poços. Dei 'lanços ' 
nos açudes. Cacei mocós e preás nos serrotes. Subi nas 
'esperas' de ema sob juazeiros. Persegui tatus de noite, 
com fachos e cachorros amestrados. Matei ribaçã a pau 
e colhia-a nas aratacas. Ouvi o canto ululado da 'mãe
da-lua' imóvel nas oiticicas. Ouvi estórias de Trancoso, de 
cangaceiros, de gente rica, guerras de família, heroísmos 

ignorados, ferocidades imprevistas e completas." 



O menino escondido criava o pesquisador amoroso, 
atento aos costumes, às coisas da terra, o que lhe valeu o 
dito de folclorista, pronunciado, às vezes, com menosprezo 
pela Academia universitária, a qual o estudioso foi sempre 
avesso, recusando-se a enquadrar seu pensamento à 
normatividade do sistema educacional fechado . O homem 
cascudiano, então, surpreende todos e mostra que, dentro 
de nós, há sempre um outro, na iminência de sublevar-se 
e romper com cristalizações pedagógicas. Um outro que 
habita aparentemente quieto em nós e age e sorrateiro, 
movendo-se em recônditos do nosso inconsciente . 

Do sertão para a cidade, o homem Cascudo viaja com as 
" lúdicas da asa alugada " . Enfrenta nas paisagens citadinas 
as novas tecnologias urbanas. E em vez da liberdade do 
cavalo, deve se acomodar ofegante aos meios de transportes 
modernos, abrindo passagem com o automóvel, dirigido 
pelo "chauffeur" , pelas ruas de Natal, levando "a cavaleiro" 

um Píndaro ressurgido da Antigüidade grega, poeta 
majestoso, que lhe falará dos jogos de Olímpia, de Delfos, 
das maratonas, de toda uma Paidéia, em que arte, vida, 
guerra, jogo, teatro são tramados na prática educativa, 
numa mesma poiésis, num mesmo fazer da razão e do mito 
(CASCUDO, 1974). Ambos a entabularem uma longa conversa 
imaginária sobre suas perplexidades - o futebol, o carnaval, 
a constatarem o "Tempo-mudado" (Op. cit. , p. 201). É essa sua 
obra Prelúdio e fuga do real o próprio espaço dos ritmos 
da imaginação, da dança das culturas, das vozes vindas de 
um Passado, narrado como uma alegoria (SOUSA, 2006) . 

A atividade do folclorista liga-se aos projetos de nação que 
surgem na Alemanha do século XIX, importados para o Brasil 
de maneira tardia. Na Revista Continente Documento 
(2006!, encontramos que, para Cascudo, esse traço de 
nacionalidade não era o objetivo a atingir, já que entendia 
que o seu interesse se concentrava nas 'permanências' 
daquilo que " sobrevive ao furor das mudanças ". Não o diz 
como um conservador reacionário e melancólico. Porém , 
vê, nesse quadro humano e social , o sentido mesmo do 
que hoje reconhecemos como apropriação selvagem 
e desmedida de um capitalismo aterrador, movido por 
tempestades de interesses e dinheiro. 

A tradição de folclorista o aproximaria de Mário de 
Andrade, igualmente lá em São Paulo, com seus projetos 
voltados para o estudo da cultura popular. Cascudo, como 
Mário, articula-se à defesa do regional e à descentralização 
nacional, que, se hoje ainda sofre de atávica centralização, 
imaginemos naqueles anos em que o Brasil queria erguer 
seu próprio monumento de país ufano, no eixo Rio - São 
Paulo, tomando essa referência como metonímia do país 
inteiro , o que supõe o esquecimento das outras regiões, 
como se não pertencessem à mesma federação . Continua
se a perpetuar esse "status quo " nacional, que influencia 
inclusive os universos de produção acadêmica, os critérios de 
"qualis ", comprometidos com o etnocentrismo, dando-se às 
produções da região Nordeste uma espécie de classificação 
"B". Enquanto historiador, Câmara Cascudo inscreve o seu 
posicionamento crítico em face a questões dessa ordem , 
nas margens do arqu ivo nacional, atuando em duas frentes : 
o do resgate da história de regiões silenciadas, de vozes 
subalternas ; e o da sublevação transgressiva e recriadora. 

O livro Literatura oral no Brasil (1984) pode ser visto 
como uma narrativa historiográfica da literatura, introduzida 
nos princípios etnográficos, de saberes locais ou locais de 
cultura, assinalando a sua inserção numa compreensão 
próxima à da história das mentalidades, em que o esforço 
do pesquisador consistia em reunir, comentar e oferecer 
não uma Grande História, mas uma multiplicidade de fios 
rompidos de histórias "como algo vivo e pulsante" (Op . Cit. , 

p.38). Nessa obra cascudiana, aparece a figura de Malazarte, 
que Mário de Andrade, em sua obra narrativa, contraporá 
à idéia das Belas Artes, por meio da irreverente figura de 
Macunaíma. Do mesmo modo se pode dizer que o próprio 
Cascudo traz em si essa irreverência das imagens "divinas", 

acolhendo ternamente no seio do aleitamento da literatura 
no Brasil os personagens que embaralham, subvertem, 
brincam com os códigos, os cânones literários. Povoam sua 
obra sacis, curupira, demônios logrados. Ninfas, sereias, 
elfos e seres larvais. Cascudo interpela a pretensa origem 
purista dos mitos, lendas e heróis, expondo minuciosa e 
cuidadosamente os desdobramentos e descontinuidades 
desses mitos desde as origens gregas ou aquelas outras 
perdidas nas nebulosas do passado. 

Sobre Malazarte, é Cascudo (lb .p.253) que fala: 

"Malazarte é um tipo central de novelas picarescas 
como Lazarilho de Tormes, de Francisco de Quevedo. 
O personagem é descrito assim: Desenvolto, desairado, 
cínico, fura-mundo, inesgotável de expedientes e fértil 
em habilidades inescrupulosas, atraiu todos os episódios 
existentes no nível amorável de sua ação, agrupando-os em 
derredor, como irradiações naturais de sua campanha. " 

Elementos indígenas, africanos, peninsulares: o que se 
reve la sempre é o heterogêneo e o plural. Juntamento 
de pedaços de culturas, de cosmogonias, escatologias . 
Refletem os processos convergentes com os da colonização 
grega e as posteriores colonizações européias empreendidas 
a partir do séc. XVI. Ensina-nos Cascudo, que há elementos 
recorrentes nas histórias, lendas e mitos da Europa, das 
Américas, Brasil, inclusive, e da África. O boto, um mito 
circulante entre nós, pertenceria ao mundo fabuloso da 
Antigüidade, já que, para o autor, nada leva a crer na sua 
ex istência entre os mitos do Brasil pré-colon ial. . Quichimbi, 
nome da sereia africana, cantada em verso por Jorge de 
Lima, se constrói como uma espécie de carapaça feita dos 
restos da história, sendo, assim, a própria alegoria da história 
colonial. É a tradução poética das Sereias dos mitos da 
Antigüidade grega, misturada no mito da nação brasileira. 
Pode significar a oralidade, a forma do erótico seio feminino, 
a amamentar os filhos do colonizador, a Mama África. De 
acordo com Câmara Cascudo, em Geografia dos mitos 
brasileiros (1983) seriam as Sereias negras: a Kianda, dos 
kimbundos e a kiximbi, dos mbakas. Com esse livro o autor 
recebe o Prêmio João Ribeiro, em 1948, da Academia 
Brasileira de Letras. 

Este pequeno passeio por parte da produção cascudiana 
serve-nos para suscitar os vários papéis dessa cabeça 
fantástica de criança e da cabeça de pesqu isador do 
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homem que foi também Mestre na travessia dos desejos 
para dar aos outros os seus frutos. Aponta-nos nele Arrais 
(Op. cit., 2006 p.07): Etnógrafo, biógrafo, historiador, crítico 

literário, jornalista, memorialista, ficcionista , poeta, professor. 

Entretanto, o prazer dele era ser reconhecido como o 
professor, o etnógrafo. Cremos que esse interesse tão 
vertiginoso pelas coisas que o professor podia alcançar, ou 
procurava como um lúcido sem sossego, se devja ao fato de, 
na verdade, ele se sentir um narrador, ora protagonista, ora 
secundário, mero coadjuvante, ora testemunho narrativo 
de um romance de sociedades e civilizações interminável , 
apoderado por uma trama que ele tomava nas mãos, como 
numa brincadeira infantil de passar cordões por entre os 
dedos, enlaçá-los e sabiamente passar para outras mãos, 
habilmente, num saber nascido da manipulação amorosa 
daquele teatro de cordas sem marionetes. 

Vida e obra feitas de materiais artesanais, nelas as 
assinaturas florais, plurais, grifadas por um sentimento 
romanesco , fundado numa espécie de etnoficção. A ficção 
de nossas etnias . Um destronamento de etnocentrismos. 
Um regime de ficção em que a realidade se interpela como 
hiperestesia do real, como se vê nos ensaios do já citado 
Prelúdio e fuga do real. A solidão em que o autor vivia nos 
seus anos de maturidade e velhice é o meio de comunicação 
desse enredo romanesco . São os símbolos, os mitos, 
os ritos , a tomada de consciência da alteridade, os laços 
sociais, os seus personagens, que superam um ego indiviso, 
alcançando uma pluralidade de egos sem sentimentos de 
possessão ou domínio, habitantes alegóricos dessa obra que 
entrelaça história, cultura, real e imaginário . Experiência 
v ivida e experiência imaginada. 

Continuando o percurso, vem, de súbito, a questão: 
- onde nasceu, onde viveu o professor? Ele responderá: 
" Nasci na Rua Senador Bonifácio, que, em Natal ninguém 
sabia quem fora , mencionando a parteira, os padrinhos, a 
ama-de-leite, Nasci numa sexta-feira (continua ele), dia de 
São Sabino, 30 de dezembro de 1898, às 530 da tarde." 
(ARRAIS, op. cit. , p. 7). 

Resoluta, continuamos perguntando: E os seus 
companheiros de jornada simbólica? Ele diria: a eloqüência, 
o talento, a atividade intelectual. Nos anos dourados, 
conforme afirma o historiador Raimundo Arrais, ele viveu seu 
reinado de " Príncipe do Tirol " , curioso nome austríaco para 
bairro de potiguares, onde moravam os homens de fortuna, 
geralmente sertanejos, fazendeiros que migraram com seus 
filhos, com finalidade de educá-los na cidade. A chamada 
Revolução de 30 levou fortunas à falência . A família de 
Cascudo foi uma delas, tendo este na ocasião sido destituído 
de um mandato de deputado estadual que durou apenas 
alguns dias. A fama do menino rico acabava ali . Entrava em 
cena o trabalhador incansável, o jornalista brilhante . 

Nas décadas de 20/ 30 escrevera as mais belas crônicas 
sobre a cidade de Natal, revelando-se um escritor que sabia 
usar a força de representação da letra e o poder visual e 
alegórico das imagens. 

Vale a pena citar um trecho de uma dessas crônicas 
transcritas e organ izadas pelo historiador, professor da UFRN, 
Arrais (2005) . Esta tem o título de A taça florida (com grafia 
atualizada pela autora deste Caderno): 

" Natal é uma cidade sem flores. Falta d 'água. Terra 
de tabuleiro muito mais para mangaba que para flor. 
Brisa quente do mar. Sopro do rio salgado. Lagoas 
no meio da cidade que infiltravam salubridades. Não 
há flores. Melhor é dizer que já não há. Lembro
me de Natal cheia de jardins . Uma quase obrigação 
de cultivar os palmos de terrinha que se estendiam 
depois do portão. Era um encanto andar em certas 
ruas . As cercas vestidas de jasmim branco davam 
vontade de fazer soneto. E toda a tradição das flores 
nortistas, as velhas flores cantadas pelos nossos 
poetas de outrora, surgiam Bolas de Ouro, Glórias 
de Dijon, Rosa Chá, Todo-Ano, as Estronda-Mundo 
espetaculosas, as Rosas-Meninas delicadas e tímidas, 
os Paul Neron rubros, os Coração de Homem em 
sangue vivo, as Rosa-Amélia em nascar, as La France 
em porcelana, e Bouquet-de Noiva em cachos, as 
Margaridas em bando, todas as flores pediam um 
passo demorado para olhar a beleza silenciosa de sua 

presença. " 

É o cronista, o ensaísta, florescendo em Natal, 
profundamente sintonizado com a experiência modernista 
no Brasil. Humberto Hermenegi ldo de Araújo, professor da 
UFRN do curso de Letras, pesquisador e escritor, comenta em 
seu livro de ensaios cascudianos Asas de Sófia (1998, p. 59) : 

"Assiste-se na crônica cascudiana, a uma adoção 
da coletiva e concreta dimensão da Modernidade 
brasileira que foi inaugurada com Pau-Brasil (manifesto 
e livro de poesia) de Oswald de Andrade. A partir daí, 
Luís da Câmara Cascudo pesquisará elementos que, 
da cultura, serão uma figuração do atributo nacional e 

popular do Modernismo brasileiro." 

Vivendo, na sua formação universitária, a ebulição dos 
novos conceitos e ideário, no convívio com a experiência 
regionalista da modernidade, em Recife, principalmente 
ligado de forma tensional a um dos grandes nomes 
pernambucanos, Gilberto Freyre, Câmara Cascudo conclui 
o curso de Direito. De volta a Natal, casa com Dhal ia, filha 
de um juiz federal , casamento que assegura um ambiente 
de trabalho favorável e as condições para empreender a sua 
infatigável pesquisa e a sua interminável escrita. Sossego, 
um amor feito de compreensão e amizade. Esse foi o desve lo 

capaz de garantir no refúgio do lar, nos cuidados diários, que 
a imaginação mais aguçada sobrevoasse Natal, percorresse 
horizontes altos, reinventasse a cidade subjetiva, a família, 
o clã, os parentescos, a comunidade imaginada. 

Alma Patrícia será o lugar de inscrição do Cascudo 
crítico literário, empenhando-se, numa escrita ensaística, 
em colocar na cena modernista subjetividades poéticas da 
cidade de Natal e, mais, extensamente, do Estado do Rio 
Grande do Norte. Revela e consagra as talentosas Auta de 
Souza e Palmyra Wanderley . Procura agrupar poetas da 
região em torno das idéias disseminadas pelos programas 
modernistas nacionais . 

Humberto Hermenegildo de Araújo fala da " tarefa 
dificílima" a empreendida por Cascudo, numa realidade 
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ainda acanhada, a de definir uma "produção literária" do 
Estado, principalmente no que se refere à "prosa de ficção" 
(ARAÚJO, 1998, p.30-31). Comenta Araújo: "Cascudo alerta: 
Com noventa anos de literatura (do primeiro jornal em 1832 
até hoje) possuímos meia dúzia, se tanto, de livros em prosa" 
(CASCUDO, 1922 a). Continua Cascudo : "O Rio Grande do Norte 
está à espera de seu romancista. Importa dizer que o romance 
ainda não foi feito." (CASCUDO, 1929). 

Conscientemente ou não, Cascudo tomará para si esse 
fazer: o livro Canto de Muro, de 1959, será o romance 
desejado. Mito e fábula se reúnem na perspectiva narrativa 
de um narrador que é tomado pela perplexidade do filósofo, 
pela curiosidade da criança e a inventividade que disso 
surge, inventando mundos incríveis, cujos personagens são 
os seres da natureza, bichinhos, insetos, matas, matagais. 
Corujas, sapos, cobrinhas. Tudo a lembrar a arca de Noé, 
um reino animal sobrevivente. 

Um conto de muro, território de conversas, ciciadas aos pés 
das árvores, ou aos-ouvidos dos seus moradores tão sinestésicos, 
mergulhados em canções da noite, quando o menino percorre 
os meandros escuros do cantinho para conviver com os grilos, 
as corujas. E neles encontra a sua grandeza. Parecem parentes 
próximos. Há a saúva, a rainha Ata, uma obra-prima, uma 

heroína 'en mal' (CASCUDO, 2006, p.147). Misteriosas línguas: 
O mundo de Quiró, Triste fim de Raca, Xexéus latinistas e as 
tapiucabas, Fu ou o mistério da simpatia, KA ou a inutilidade. 

Um toque franciscano em Irmã Água. Uma alusão ao Pequeno 
Príncipe em A raposa e o avião. A astúcia do animal e a 
revolução da máquina. Aviões de caça e a caça noturna. 
Mortais. Mas o narrador empreende uma outra atividade 
da caça como prática da sensível e artimanhosa Métis. Aí, 
o caçador é pesquisador, investigador, ligado às minúcias, à 
deriva de suas memórias, voluntárias e involutárias, qual um 
Proust, recriando uma fábula impossível na forma universal da 
racionalidade. 

Entendemos que a escrita da vida, essa escrita interminável, 
essa recherche sequiosa, esse amplexo que procura o 
pequeno, embora cósmico, compõem o horizonte de uma 
espécie de romance de formação em múltiplas e infindas 
alteridades. É o romance autobiográfico, o romance dos 
territórios reinventados da cidade subjetiva. É o romance em 
que o Tempo é reorganizado espacialmente, trazendo suas 

marcas etnográficas de oleiro. Uma aprendizagem que coloca 
em confronto a educação do indivíduo com as lutas do mundo 
moderno, onde já não há mais heróis (MAZZARI, 1999, p.82) . Mas 
a alegria de Cascudo é vitoriosa sobre a morte. 

Relata o historiador Raimundo Arrais (Op. cit., 2006, p.8): 

A fortuna do pai propiciou ao filho único condições 
que nenhum outro natalense do seu tempo conheceu 
(. . .)teve professores particulares, livros que chegavam 
do Rio de Janeiro e da Europa, automóvel importado 
dos Estados Unidos (. . .). " 

No entanto, nem a fortuna familiar, depois perdida, nem 
o bom e promissor casamento com D. Dhalia tornaram-no 
um mero dândi, como suporiam aqueles que o chamavam 
pelo epíteto de o Príncipe do Tirol. Estudioso, talentoso, 
pode-se dizer um virtuose em todo o que fazia, como um 
maestro, um compositor clássico, um intérprete. Trava 
relações com Monteiro Lobato, informa-nos Arrais (lb.) 

e Mário de Andrade. Suas primeiras crônicas têm uma 
inflexão dos textos de João do Rio e dos franceses do 'fin
de-siecle', que muito lia. 

As histórias e tradições locais eram tão amadas por ele que 
as procurava desde certos lugares considerados de moral 
duvidosa, até igrejas, cemitérios, para escavar inscrições 
quase desaparecidas das lápides. Segundo Raimundo Arrais, 
numa fala de mesa-redonda em comemoração ao autor, a 
Cascudo se pode dar o nome de Alvissareiro, função que 
existia nos portos para indicar a saída e a chegada dos 
navios, de maneira indeterminada. Arrais utiliza a expressão 
como metáfora do historiador que foi também Cascudo. O 
Alvissareiro ficava no alto da torre da Igreja do Galo, ou 
de Santo Antônio, obviamente de construção portuguesa, 
mas de grande simplicidade. Ali, do alto, ficava Cascudo, 
destituído de esnobismo intelectual, de forma anônima. 
Alvissareirismo e anonimato caracterizam essa feliz atividade 
que era, muitas vezes, inglória, continua Arrais. 

Conviveu com políticos locais e geralmente tentava 
conciliar, nesse aspecto, o moderno com a tradição, o que 
lhe custou polêmicas e incompreensões. Ainda chegou a 
cursar, em 1918, a Faculdade de Medicina em Salvador, não 
descobrindo nela vocação . Arrais assim coloca 
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Cascudo continuava prox1mo do poder, especialmente do 
governador Juvenal Lamartine de Faria, · que defenderia no 
parlamento o voto feminino ." Isso fascinava o jovem Cascudo: 
as iniciativas de modernidade na região, o desejo do progresso 
das Letras, da melhoria na agricultura, a instrução do 
proletariado. Aliás, foi ele que pensou e elaborou um projeto 
avançado de uma Universidade Nova Popu lar, gratuita. 

Mas é a voz do escritor, a vocação do escritor qu~e prevaleceu 
e o imortalizou. Chamado como Cidadão Amoroso, ao 
morre r em 1986, em Natal, as pessoas se perguntavam, 
de acordo com as pesqu isas de Arrais - "E agora? Quando 
precisarmos saber alguma coisa, quem irá nos responder?" 
O professor calou-se para sempre, mas a sua voz levantou
se do fundo do oceano, espraiou-se pelas areias mornas do 
litoral, subiu em vórtice para o cosmo e retorna em golpes 
suaves de luar, surpreendidos por quem sabe acolher os sons 
mais incorpóreos. 

Citado por um dos seus estudiosos, o jornalista Vicente 
Serejo (2006, p.32), " Cascudo afirmava que o direito do homem 

é o direito de viver." Esse direito do homem, inalienável, ele 
o viveu como uma arte de viver, de conversar, de amar, de 
morrer. Humberto Hermenegildo de Araújo completaria essa 
visão cascudiana de exaltação ao humano, dizendo que ele 
(Op. cit. , 2006, p.27.) : 

"Acreditava no indivíduo como padrão de julgamento estético 
e denunciou a insistência da crítica em classificar com um rótulo 
o Modernismo." 

Fazer livros foi o seu desígnio. Deixou as perguntas nos 
seus fazeres escriturais para o leitor, um desafio que deve ser 
também incansável. 

No seu livro História de nossos gestos, Câmara Cascudo 
se mostra esse amigo do homem até na compreensão de 
seus gestos, olha-os, estuda-os, admira-os, mas, da mesma 
forma, aprecia a imobilidade do corpo, o congelamento do 
gesto, qual um fotógrafo a apreender e eternizar a cena para 
a história. 

Recortemos um dos gestos que, para nós, é" tão familiar 
(1987,p.249) : 

"330. ESPIAR 
Espião. Espionagem. Forma astuta, insistente, de 

observar determinado objeto. Maior atenção que 
Olhar, Ver, Mirar. Aparenta natural despreocupação, 
fingindo casualidade na investigação teimosa, cauta, 
deliberada. Em qualquer tempo em que o verbo seja 
empregado, é instintivo o movimento de cabeça em 
tendência sinuosa, olhar tornejante na perscrutação 
aguda e discreta. O ambiente social contemporâneo já 
não j ustifica a função terebrante, sugerindo a marcha 
lenta, desconf iada e prudente do caçador, localizando 
o animal em fuga defensiva ou receiando-/he a 
inopinada agressão. Olhar paleolítico, que Machado 
de Assis identificou na trêfega Capitu, oblíquo e 
dissimulado ... " 

Dir-se-ia que em Câmara Cascudo se pronunciava uma 
pulsão desejante tal que não se contentava com a autorização 
da escrita por um su jeito seguro dos passos a dar. Os seus 
materiais de autoria são plásticos , hierogl ifizados, o que o 

faria um transculturador cultural sem apelo para se submeter 
a sistemas alfabéticos, linguagens, formas .A incorporação 
das culturas, nele, tem traços oswaldianos antropofágicos, 
associados a uma concepção de culturas transculturadas, 
sem a vigência de uma razão ordenadora hierarqu izadora 
e on ipotente . 

Cascudo acaba dando um testemunho de fronteiras 
esgarçadas, reconhecendo a rica mobilidade das 
línguas babélicas, compreendendo visões de mundo em 
temporal idades, que vão desde o passado alegórico e mítico, 
a um presente e um cotidiano , pasmado por um aparente 
provincianismo, num convívio imperceptível com o sagrado 
e com os mortos, deixando-nos um olhar visionário que se 
alonga para o futuro ou para os tempos sem fim , ainda não 
de todo compreendido . 

Caberia dizer que Câmara Cascudo em sua copiosidade 
escriturai buscava acompanhar o ser humano em seu desejo 
de registrar a existência. Viajou no pensamento e na escrita. 
Não deixou de viajar pelo mundo, apesar de alguns o 
considerarem um provincianista atávico. Foi a Moçambique, 
ao Egito em relações de Estado. O mais importante, para 
ele, eram os rostos, as cidades, as múmias, as pirâmides, os 
mortos e os vivos, os rostos negros da África. As paisagens, 
as gentes e o lugares por onde passava nas suas travessias 
geográficas. Pintando a si mesmo pinta-se outros, o mar 
multipl icando-os em espelhos, às vezes assustadores, acima, 
nuvens levadas pelo vento.Um esboço de sorriso sobre os 
rostos/ cidades. 
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Intermediurn 

Narradores de Javé: 
o filme que é um 

,, Karina Teixeira Vasconcelos 
?":!?> ~ 1 Socióloga e Bibliotecária formada pela UFMG 

A retomada do cinema brasileiro, viabilizada pelo surgimento 
das leis municipais de incentivo à cultura, designa um período 
de revitalização do cinema nacional iniciado em meados 
da década de 90 e identificado tanto pelo aumento do 
número de filmes realizados, quanto pelo impacto expresso 
através do público atingido, pelo reconhecimento da crítica 
e por importantes premiações recebidas. Seu marco inicial 
geralmente é associado ao sucesso de público e crítica de 
Carlota Joaquina, filme de Carla Camurati, que atingiu em 
torno de 1,3 milhões de espectadores. 

Expressão abran_gente, eficaz para a identificação de um 
período histórico de nossa filmografia , mas insuficiente 
para dar conta da rica diversidade que extrapola o rótulo, 
a retomada do cinema brasileiro abarca tanto obras 
tributárias de grandes realizadores nacionais quanto obras 
que apostam na ruptura com estas mesmas tradições e 
apontam novos caminhos, além daqueles que se situam 
fora de tais categorias, ou porque comprometidas apenas 
com o retorno comercial da produção ou por basicamente 
repetirem fórmulas já convencionadas pela TV. Entretanto, 
podemos perceber, em muitas delas, traços comuns, tais 
como a preocupação em investigar a identidade nacional , 
seja viajando através de sua rica geografia física e humana, 
seja enfocando temas e personagens da história brasileira 
(ou mesmo escolhendo como eixo temático privilegiado a 
periferia urbana e seus moradores, vistos através de lentes 
menos viciadas, que procuram escapar da caricatura). 
Ressalte-se também a emergência de uma associação 
poucas vezes vista em nosso cinema: bom diálogo com o 
público e boa aceitação da crítica. 

Nesse contexto podemos colocar Narradores de Javé, 
filme de Eliane Caffé . Diretora paulista que estreou no 
cinema com o premiado curta O Nariz (1987) , Eliane fez 
ainda os curtas Arabesco (1990) e Caligrama (1995) antes 
de estrear como longa metragem com Kenoma (1998) . 

A empatia que o filme costuma causar em seu público 
é merecida, assim como os vários prêmios que recebeu 1

. 

Com ótimas interpretações, tendo à frente o talentoso José 
Dumont, roteiro criativo, direção ágil, assistir a Narradores 
é como ouvir um bom "causo" na melhor tradição oral: 
repleto de versões outras e variantes nas quais a verdade e 
a fantasia se tornam indissolúveis enquanto expressão da 

cultura de um povo. 
Vamos então ao causo, mas sem muitos adiantamentos, 

que é para não estragar o prazer de assistir ao filme (de 
preferência acompanhado de um bom estoque de biscoitos da 

roça e cafezinho). 

"Então vão escutando: pois o acontecido foi no Vale do Javé, 
no povoado onde nasci e me criei. Foi quando caiu sobre ele a 

maior desgraça que um povo pode viver pra ver. " 

A desgraça que acometia a pequena Javé era a construção 
de uma barragem que ameaçava a permanência do povoado. 
Já que sua preservação só seria possível caso Javé possuísse 
alguma importância, a população opta por resgatar a 
"grande história de Javé", perpetuada através da memória 
coletiva, por meio das histórias passadas de geração em 
geração. Mas, naquele pedaço de terra esquecido por todos, 

0 único que poderia escrevinhar tudo isso era o polêmico 
e execrado Antônio Biá. Biá era o responsável pelo posto 
de correio de Javé, onde quase ninguém sabia ler nem 
escrever. Para que o posto não fechasse e ocasionasse a 
perda de seu emprego, Biá começou a escrever cartas para 
todos os seus conhecidos espalhados pelas mais diversas 
cidades. Na falta de assunto inventou histórias sobre os 
moradores do vilarejo: aumentou dali, diminuiu daqui, 
caluniou, difamou e, por fim, ficou com o emprego diante 
do aumento do movimento epistolar. Não tardou para o 
povo de Javé descobrir e expulsar Antônio Biá, que retirou
se para as redondezas, com a reputação em crise. 
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Pois bem, a iminência da extinção de Javé trouxe à tona o 
nome do expulso que, a partir de então, e ao longo de todo o 
filme, fica com a incumbência de registrar "cientificamente" 
("científico é ... é .. . é .. . coisa assim. .. com sustança de ciência 
versada, assim, nas artes e práticas .. . ") o passado do povoado. 
Passado este difícil de ser resgatado diante da riqueza de 
fatos e diversidade das maneiras de contá-los. É quando 
surgem os curiosos contadores, narradores de Javé, cada 
qual disposto a brigar por sua versão. E são muitas, nesta 
terra das Divisas Cantadas. 

" - Eh, Zaqueu, e que diabo é isso de divisa cantada? 
É um jeito de marcar as terras que o povoado herdou dos 

antigos, com os fundadores. Não carecia de documento 
nenhum. Era tudo cantado. 

- Mas como é que um sujeito canta divisa de terra? 
- Ora! Canta como se canta! Zaqueu ergue-se no lugar e 

encena para todos os ouvintes como se cantam as divisas. 
Abre os braços e ergue a cabeça solene, como se estivesse 
diante de um imenso vale. 

- Daqui da curva da pedra até o correguinho onde todo 
mundo se banha; E de lá até encontrar a baixada de Afonso 
cego; e dali arribando até encontrar as terra de João Fubuia! 
Pois tudo o que tá dentro desse trecho são terras minhas, 
fulano de tal' ... E era assim, cantadas as divisas, as terras 
passavam de pai para filho." 

Logicamente, a mente fértil de Biá não se contentava 
em escrever exatamente o que ouvia. Isso quando de 
fato prestava atenção em todas as histórias que mais 
diziam respeito ao narrador da vez e ao segmento 
que representava, do que a uma real possibilidade de 
conseguir extrair alguma verdade dos fatos. 

Para Vincentino, por exemplo, o povoado surgiu 
quando o guerreiro fundador, lndalécio, guiou seu 
povo, expulso pelo rei de Portugal, até a região de Javé . 
Mas para Deodora, quem cantou as divisas de Javé foi 
Mariadina, a qual não tinha muito crédito ho povoado 
porque era mulher. Já para Firmino, nem uma nem 
outra versão tinha consistência, uma vez que Mariadina 
não passava de uma mulher meio enlouquecida que 
já andava na região. Nem Mariadina, nem lndalécio: 
para Pai Cariá, versado em iorubá, o grande chefe de 
guerra lndaléu é que havia sido o descobridor de Javé 
ao guiar seu povo negro para a liberdade naquelas 
terras em que morava Oxum. 

As hilariantes versões vão se mesclando a 
reconstituições dos episódios contados, trazendo para 
o filme a deliciosa fusão entre real idade e fantasia 
contida nas narrações orais dos personagens. Não é de 
se espantar que a função de escrevinhador do pobre 
Antônio Biá se torna desesperadora: 

"Tenho a declarar que eu, Antônio Biá, sou gente de cara, 
dente e nariz pra frente! E mais: bunda, cacunda e calcanhar 
pra trás! Desculpe não estar presente, mas saí em retirada para 
nunca mais. Me exonero como escrivão, estou ausente pra 
manter a mente e o corpo são. Quanto às histórias tais, melhor 
ficar na boca do povo porque no papel não há mão que lhes 

dê razão ... " 
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Bem, este não é propriamente o desfecho, pois contar 
final de filme é mais desagradável que ouvir estória ruim. 

Pedro Braga e o Vau 

Na vida real, o vilarejo de Javé foi representado pela baiana 
Gameleira da Lapa. Lá aconteceram as locações, mas o 
povoado que deu origem ao roteiro chama-se Vau, distrito 
de Diamantina, onde vivia Pedro Cordeiro Braga, contador 
de histórias e também funcionário da agência de corre io 
de Vau, que inspirou o personagem de Antônio Biá. Com 
o intuito de impedir o fechamento da agência e justificar 
sua necessidade, Pedro Braga começou a escrever cartas 
para várias pessoas a fim de manter um fluxo razoável de 
correspondências. 

Nascido em 1912 e falecido em 2000, Pedro também 
deixou vários cadernos de textos em prosa e verso com 
histórias, poemas e episódios de sua vida. Ele foi tema da 
dissertação de mestrado Pedro Braga: uma voz no VAU 
de Josiley Francisco de Souza (FALE/UFMGJ, que transcriou e 
editou vários textos de sua autoria. Alguns foram extraídos 
do acervo do projeto Quem conta um conto aumenta 
um ponto, desenvolvido na Faculdade de Letras da UFMG. 
O projeto trabalha o registro sonoro e escrito de contos 
orais da cultura popular do Vale do Jequitinhonha através 
da edição de CD's e livros. 

Após conhecer a história de Pedro Braga, através do 
livro Artesãos da Memória, de Vera Felinto Ferreira, a 
diretora Eliana Caffé começou a corresponder-se com ele 
e, juntamente com o roteirista Luiz Alberto de Abreu, usou 
esse ponto de partida para construir o roteiro do filme em 
torno da atividade dos contadores de história. 

"E desde então esta é a história de Javé que se conta, mas 
que também pode ser lida e relida por essas serras e por essas 

gratas sem fim. Tá assentada em livro, correndo o mundo pra 

nunca que ser esquecida. É isso e não tem mais que isso! Quem 
quiser que escreva diferente". 

NOTA: 

1. Narradores de Javé - Melhor Longa Metragem de ficção no Festival de Cinema des 
3 Ameriques (Ouebec/ Canadá/ 2004), Prêmio Mano de Ouro de Melhor Filme no 
Festival Un Cine de Punta (Punta Dei Este/ Uruguai/2004), Melhor Filme e Melhor 
Roteiro no 30° Festival Internacional do Filme Independente de Bruxelas/ 2003 , 
Melhor Filme e Melhor Ator no Festival Internacional do Rio de Janeiro/ 2003, dentre 
outras premiações. 

RERERÊNCIAS: 

ABREU, Luís Alberto de; CAFFÉ, Eliane. Narradores de Javé. São Paulo: Imprensa 
Oficial. do Estado de São Paulo: Cultura - Fundação Padre Anchieta, 2004. 

BRAGA, Pedro. Conforme certas tradições: transcrições e edição de Josiley Francisco 
de Souza. Belo Horizonte: FALE/ UFMG, 2006. 

EWALD Filho, Rubens. Dicionário de Cineastas. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2002. 

NARRADORES de Javé. Direção: Eliane Caffé. Intérpretes: José Dumont; Nelson 
Xavier; Gero Camilo; Matheus Nachtergale; Nelson Dantas e outros.[S .IJ.2003. 1 
f ilme (100 min), son .. colar. , 35mm. 



Gislayne Avelar Matos 
Pedagoga. terapeuta familiar e contadora de histórias 

Ainda que de forma tímida em muitos lugares, mas já se 
fazendo presente pelos quatro cantos do planeta, a arte de 
contar histórias vem ganhando adeptos , seja na qualidade 
de contadores, seja na de ouvintes. 

Com isso muitas questões vêm sendo colocadas sobre a 

{' . ' 

• . . • 

importância ou não de se recuperar os velhos contos da 
tradição oral para a criançada de hoje. 

No contato com educadores, quer sejam professores e 
bibliotecários nas escolas, ou pais, avós e tios, ao saberem 
que sou especialista no tema me bombardeiam com suas 
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dúvidas ou com suas conclusões. 
Uns dizem não saber bem por que, mas acham muito bom 

contar histórias para as crianças, elas ficam atentas e querem 
mais e mais histórias, ou a mesma, ainda que repetida umas 
mil vezes . 

Já outros dizem que isso é coisa de um tempo retrógrado, 
pois já não existem mais príncipes e princesas, e as crianças 
de agora não gostam dessas ·histórias "bobas" porque 
o mundo hoje é muito diferente. Na era da tecnologia 
avançada, dizem esses, não há lugar para: "era uma vez" e 
" foram felizes para sempre" . 

Enfim, não seria possível relacionar aqui tudo que ouço 
sobre o assunto, mesmo porque fui convidada a fazer um 
artigo sobre o "mal " nos contos populares . 

Essa é uma questão recorrente na fala de educadores 
preocupados em não "poluir" a mente das crianças com 
conteúdos "negativos". Por conteúdos negativos entendam
se : lobos maus, monstros, feiticeiras, reis cortando cabeças, 
princesas presas em torres, heróis passando por duras 
provações etc. 

Eles costumam dizer: Não dá para amenizar? Não é violento 
demais? Não vamos aterrorizar os pequeninos? Quem sabe 
se mudarmos o papel da bruxa má e a tornarmos boazinha 
no final? Quem sabe, deixar o lobo se explicar para conseguir 
um habeas corpus? 

Quando o hábito de contar histórias ainda não tinha passado 
pelo crivo das premissas de um "pedagogismo" equivocado, 
sempre atento aos riscos de se produzir traumas, os sonhos 
das crianças, fossem eles dormindo ou em vigília, podiam 
contar com a presença de seres impressionantes. Seja 
porque eram muito maus; muito feios ; muito selvagens 
ou sanguinários, senão porque eram muito bonitos; muito 
nobres; muito refinados; muito sábios ou doces e fortes ao 
mesmo tempo, como as meninas abandonadas que tinham 
de enfrentar as maiores adversidades, contando apenas 
com sua delicadeza e astúcia, o que as tornava mais fortes 
que o mais horripilante dos monstros. .. 

Eram histórias com H maiúsculo: daquelas que não 
poupam o ouvinte de todas as facetas possíveis da natureza 
humana. 

Mas cabe fazer uma observação importante: naquele 
tempo a morte costumava visitar as famílias em suas casas e 
não em assépticos quartos de hospital , e com ela chegavam 
os amigos de perto e os de longe e também os parentes 
que nem se conheciam ainda. Ela trazia também um cheiro 
de flores dos quintais da vizinhança, de velas de igreja, de 
pão-de-queijo, de bolo de fubá e de café . 

E porque estava presente sabia de histórias surpreendentes 
e heróicas envolvendo o falecido em questão. Não se 
poupavam os abraços apertados, o apoio no ombro, os 
lenços emprestados e as palavras de conforto. 

A maioria das crianças circulava tão naturalmente nesse 
ambiente quanto podia ouvir tais histórias. Se sentisse 
medo, isso não era um problema porque o medo existe e 
tem sua serventia. 

Re lacionar o hábito de ouvir histórias a um certo modo de 
se lidar com a morte significa dizer que as histórias tratam 

so 

de coisas tão verdadeiras e às vezes tão inevitáveis quanto 
a morte. Não há razão para privar as crianças dessas 
experiências . 

Nos tempos atuais, referenciados num olhar forjado 
pelo modelo científico, tentou -se "limpar" do mundo 
ocidental as "superficialidades irracionais", como 
essas contidas nos contos maravilhosos ou nos de 
assombração . Da mesma forma tentou -se proteger as 
crianças, em sua inocência e pureza, dos elementos 
maléficos desses contos. 

Esconder a morte, essa impostora que gasta seu tempo 
a desafiar a ciência, nos quartos de hospital, vem no 
mesmo bojo . 

A vida inclui a morte tanto quanto os encontros, os 
desencontros, o amor, as perdas, a vilania, a crueldade 
fria, a generosidade, enfim , as circunstâncias que 
desenham a existência . 

A famil iaridade com o fato de que a morte sempre 
dará a última palavra nos faz entrar em contato com 
a verdade de que a condição humana é de finitude e 
de lim itação em relação à compreensão dos mistérios 
que nos transcendem (o que subtrai muito da arrogância 

de se pensar como um Deus todo poderoso, investido de 

poderes ilimitados sobre a natureza e os semelhantes). 

Os contos maravilhosos, cujos elementos rei, rainha, 
príncipe, princesa, bruxa, feiticeira, monstros, provas 
difíceis, objetos mágicos, talismãs, animais que falam, 
final feliz, são arquetípicos1

, nos revelam da condição 
humana o anseio pela perfeição que nos faz avançar 
de um estado inferior de ser a um superior, no qual o 
cultivo de faculdades mais sutis pode nos tornar homens 
e mulheres mais completos e felizes . 

Nesse sentido, tanto os contos com suas tramas "surreais" 

e seus personagens "estranhos", quanto a Madrinha 
Morte, como é carinhosamente chamada por alguns 
povos, podem ser muito "educativos " ou se preferirmos 
"civilizadores" na melhor acepção desse termo. 
O que se pensou, por muito tempo, foi que o 

germe de pulsões sádicas estaria na porção "violenta" 

desses contos. Portanto deveriam ser rechaçados do 
mundo infantil tanto quanto a morte que pode deixar 
impressionados os pequeninos. 

Muito ao contrário, o que hoje já se constata é que a 
experiência de ambos, conto e morte , abre às crianças a 
porta dos mistérios e, junto com eles, a poesia, a reflexão 
filosófica, a busca da verdade do coração, as questões 
da ética . Enfim, toda essa dimensão do humano que nos 
faz melhores. 

Quando observamos na cena atual a imaturidade 
de muitos jovens e adultos para conviver com 
frustrações, resultando disso as tantas manifestações de 
agressividade que chamamos de "passagem ao ato", e 
a facilidade com que hoje se põe fim à vida, podemos 
nos perguntar: O que aconteceu com a capacidade de 
simbolização dessas pessoas que só sabem decidir suas 
mazelas na base da violência? 



-

O psicanalista infantil Lindenfeld (1998), citado por Matos 
(2005) ressalta como fator terapêutico importante do 
conto, a possibilidade de propor à criança um suporte que 
lhe permita abordar suas situações emocionais sobre outro 
objeto, ou seja, nas situações e personagens que apresenta. 
Tomando essa distância emocional é possível enriquecer
se com o processo de simbolização necessário para uma 
percepção mais ampla de si mesmo e do mundo. 

O educador Venet (1998) também citado por Matos 
(2005) reforça o valor do conto nessa seara, dizendo: 

"Primeiro ponto, claro, evidente, límpido: o conto permite 

o controle da angústia, porque ele nomeia o inominável, 

permite à criança não mais ficar à 'mercê '. Desde o momento 

em que a angústia tenha um nome: - feiticeira, lobo, agro, ela 

é abordável e a criança pode atacá-la, sobretudo nos contos 

tradicionais . O que tem a forma da angústia acaba mal: o lobo 

no poço, a feiticeira na fogueira ... não estando mais à mercê 

da angústia, a criança pode nomeá-la, identificá-la e sobretudo 
exteriorizá-la. " 

Os contos são uma metáfora dos caminhos possíveis a 
um ser humano. Os desafios propostos a seus heróis ou 
anti-heróis são também propostos a nós. A isto chamamos 
iniciação. Através da iniciação à qual os contos nos 
convidam, podemos acessar uma infinidade de cenários 
que nos estimulam a experimentar novas e variadas formas 
de nos relacionarmos conosco e com os outros. 

Ao nos apresentar personagens e situações com as quais 
podemos nos identificar, eles nos mostram que escrevemos 
nossa própria história com as escolhas que fazemos e 
portanto é melhor nos responsabilizarmos por elas. O 
conhecimento das próprias emoções e dos sentimentos, das 
condutas e motivações internas que nos levam às ações que 
praticamos, é a base para essa auto-responsabilização. 

Os contos nos ensinam, ainda, a sonhar com uma vida 
diferente da que aprendemos a considerar como um destino 
inevitável . 

Para ilustrar como podem ser um recurso inigualável na 
educação que visa à formação do indivíduo, tomemos uma 
história bastante conhecida : 

A roupa nova do Rei 

Nessa história, um rei muito vaidoso recebe, certo dia, 
a visita de dois falsários que lhe propõem confeccionar 
um traje magnífico como jamais se viu antes. Eles lhe 
apresentam com mímicas perfeitas um tecido invisível, 
bordado com fios de ouro e prata e pedras preciosas de 
grande valor . Mas o tecido apenas pode ser visto pelas 
pessoas de coração puro . 

O rei naturalmente não se acredita um homem de coração 
puro, mas não pode deixar que saibam disso, portanto 
finge que vê o tecido que na realidade não existe . Para 
dar ainda mais veracidade ao fato ele convoca os nobres 
da corte. Advertindo-os da qualidade do tecido e de suas 

particularidades mágicas, convida-os a darem sua opinião. 
Todos fa:z:em o mesmo e elogiam o tecido como uma . 
raridade jamais encontrada naquele re ino ou em qualquer 
outro. O povo nas ruas fica sabendo das part icularidades 
do tal tecido. 

Os falsários hospedam-se no palácio, solicitam uma boa 
acomodação, um ateliê e instrumentos de trabalho e fin gem 
pôr-se ao trabalho . Depois de algum tempo, apresentam 
ao rei o magníf ico traje confeccionado exclusivamente 
para ele. São tão persuasivos ao apontar cada dobra, cada 
prega, cada bordado do traje que o rei e seus bajuladores 
se convencem da façanha e confirmam suas sandices. 

O rei paga uma fortuna pelo engodo. No dia marcado para 
o passeio real pela avenida principal do reino, ocasião em 
que seria apresentada aos súditos a nova façanha fashion , 
o rei saiu completamente nu. 

O povo, que também nada via , mas se acreditava impuro 
de coração, razão pela qual nada via, e da mesma forma 
querendo ocultar aos outros as próprias faltas, ovaciona o 
rei por tão admirável vestimenta. 

De repente uma criança em meio à turba grita a plenos 

pulmões: O rei está nu! 
Essa história, cujas leituras são várias, como em toda boa 

história, nos ensina de forma lúdica sobre uma faceta da 
natureza humana amplamente desenvolvida e incentivada 
no mundo atual: a vaidade, e as armadilhas que ela pode 
armar para o homem ou para a mulher que se deixam 

subjugar por ela. 
Os vaidosos desavisados são presas fáceis para falsários de 

todos os tipos. Um alimenta o outro, portanto não há vítimas 
nessa história. A inocência, nesse caso, pode revelar a verdade 
e salvar o reino da estupidez de um rei e de seu povo. 

NOTA: 

1. Os arquetípicos até Imago, 1986. Segundo Jacques de la Rocheterie: Os 
arquétipos são "centros carregados de energia", espécie de reservatórios de milhões 
de experiências imemoriais traduzindo-se em imagens ou em temas simbólicos, 
fortemente carregados de afetos e que podem ser encontrados em qualquer época 
e civilização, projetados nas mitologias, nas religiões, nos mistérios iniciáticos, nas 
lendas, nas epopéias, nos contos folclóricos, nos gestos rituais, nas superstições, 
nas obras de arte, nos costumes, na linguagem corrente, nos sonhos, nas visões 
e nas alucinações. A Serpente, o Dragão, a Árvore da Vida, a Feiticeira, a Grande 
Deusa Mãe, o Herói Salvador, ( .. .) constituem exemplos de imagens arquetípicas. O 
Herói que mata o Dragão ou é engolido pelo Monstro ( .. .) a Criança abandonada na 
natureza, constituem motivos arquetípicos. 
Exprimindo o passado, os arquétipos condicionam o futuro e, enquanto símbolos eles 
funcionam como mediadores e transformadores no sentido em que fazem passar a 
energia de uma forma "inferior" a uma forma "superior ". ( .. .) Enfim, os arquétipos 
não são exatamente representações sistematicamente herdadas mas as possibilidades 
de representações herdadas que pré existem no fundo do inconsciente, só 
aparecendo, à condição que um problema atual, interior ou exterior, os coloque em 
ação. ( .. .) o encontro com os arquétipos fortalece, assegura e alegra, à condição que 
se possa apreender sua significação profunda. Pois, "quando fazemos a experiência 
dos arquétipos, pouco a pouco nos tornamos autônomos, compreendendo-os e 
descobrindo seus valores em nós." (Cf. R.Evans, Entretiens avec Jung, 1964, p.84-
85, cit. Rocheterie, 1986). 

ROCHETER IE, Jacques de la. La symbologie des rêves . Paris: Imago, 1986. 

REFERÊNCIA: 

MATOS, Gislayne Avelar. A palavra do contador de histórias. São Pau lo: Martins 
Fontes, 2005. 
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~ANTAR 
CONTAR 

histórias 

,, Bia Bedran 
?::?' 

' 1 Graduada em Musicoterapia. Compositora. cantora. atriz e contadora de histórias 

Desde menina muito pequena mesmo, lembro-me de 
minha mãe ora na beira da cama do meu quarto contando 
uma história, ora com o violão, cantando modinhas e 
toadas encantadoras que falavam de amor, jangadeiros, 
mar, passarinhos, saudade, casinhas pequeninas, beira-rios, 
azulões, ingratos e ingratas, finais felizes, solidão, anéis, 
viagens sem fim. 

Acredito que essa primeira contadora de histórias e também 
cantadeira que tive o privilégio de ter, me alfabet(?'.OU num 
mundo imaginário infinito e singular, fomentando minha 
sede de leitura para sempre, antes mesmo que eu soubesse 
da existência das letras. 

A musicalidade profundamente brasi leira do repertório de 
Dona Wanda, que também era educadora e diretora do Jardim 
de Infância Angelus, deixou sua marca na minha precoce 
carreira de compositora, iniciada aos 9 anos de idade. 

O dom de cada um, que se revela em alguma área do 
viver de qualquer pessoa, é uma chancela que se carrega 
até o fim e representa uma parte importante na caminhada 
do indivíduo, mas o exemplo e o estímulo continuado são 
os grandes responsáveis pela fertilidade do solo e pela 
qualidade dos frutos. 

Estamos vivendo um tempo em que aquela cena descrita 
acima (mãe e/ ou pai com ou sem livro na mão, contando 
histórias e/ ou acalentando seu filho) está quase extinta dos 
lares de qualquer classe social brasileira, cabendo portanto 
ao educador muito da tarefa de "regar as plantinhas " ... 

Quando os educadores se mostram apaixonados pelas 
histórias, permitem que as crianças leiam o mundo através 
delas, desenvolvendo sua capacidade criativa e sua oralidade. 

Tenho absoluta certeza de que as crianças que participam 
continuamente de uma boa contação de histórias terão 
uma memória sensorial do prazer que essa experiência lhes 
oferece, e no futuro vão encarar páginas e mais páginas de 
livros, só pelas boas lembranças de uma viagem literária. 

"Ler e escrever histórias é fazer um bem. 

Ouvi-las e contá-las, também." 

E a música? 

"É bom cantar, é bom ouvir, é bom pensar, é bom sentir. 
Olhar as coisas ao redor pra crescer muito melhor. Viajar 
dentro de si, pra poder se descobrir ... " 

Quando eu compus essa canção pensei no que seria o 
papel do ensino da música nas escolas e no poder da música 
na formação do indivíduo. 

A música remete as pessoas, adultcs e crianças, a lugares, 
cheiros , lembranças ; ao passado, ao futuro, a sonhos e 
desejos. 

A evolução do mundo sempre esteve junto do homem 
e suas descobertas sonoras : a construção de instrumentos 
que imitavam os sons da natureza; as danças ritualísticas e 
curativas ; os cantos coletivos e individuais . 

A criança ainda no útero da mãe escuta sons orgânicos 
seus e da própria mãe, de modo que estes ruídos são a 
primeira música que a criança cria e ouve . As batidas do 
coração e sua pulsação contínua são o tambor interno que 
a criança carrega desde que é gerada. 

À medida que a criança vai crescendo, vai recebendo 
gradativamente mais e mais informações do mundo 



externo. Ela escuta tudo o que a mídia eletrônica em geral 
impõe. E o que essa mídia mostra tem muito pouco da rica 
variedade de estímulos, formas e conteúdos que poderiam 
alimentar seu crescimento interior. 

Uma criança que escuta sonoridades diversas é nitidamente 
diferente daquela que não tem a chance de usar sua voz, 
movimentar-se e expressar-se em cima de uma gama 
variada de gêneros musicais. 

Quanto maior a diversidade de estilos e ritmos, mais rica é 
a experiência. As séries iniciais merecem toda a ludicidade 
das brincadeiras de roda, dos brinquedos cantados e das 
canções das histórias populares. 

Por isso a importância do trabalho de musicalização na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, passando 
primeiramente pela musicalização do professor que atua 
junto a essa faixa etária. 

A presença da música na sala de aula, sendo compreendida 
de uma forma ampla, isto é, o trabalho com experiências 
rítmicas , ruídos, sons do próprio corpo, percepção auditiva, 
movimentação corporal, canto coletivo e individual e a 
sonorização dos contos proporciona à criança chances dela 
se expressar e se colocar no mundo que a cerca. 

É uma chave mágica que abre a porta da sensibilidade, 
ou mais ainda, da "inteligência-sensível". Sentir e entender. 
Cognição e sensibilidade. Capacidade de adquirir 
conhecimento somada à emoção e ao sentimento. 

É uma arte conjugar essas possibilidades num mundo 
assustador que separa, discrimina e subjuga o "ser" pelo 
"ter", ao instalar a necessidade do consumo logo na infância, 
território sagrado do indivíduo aprendiz. 

É aí que o contador de histórias revela seu papel formador: 
a criança nos seus primeiros anos de vida tem uma leitura 
parcial da narrativa, percebendo mais o afeto presente 
naquele momento do que propriamente o conteúdo 
do conto. Ela "lê" a voz do narrador, a musicalidade das 
inflexões naturais do texto e principalmente a proximidade 
do outro. Tempos depois, a criança apreenderá o conteúdo 
daquela história e provavelmente se identificará com algum 
personagem que tenha a ver com algo dentro dela. 

Nesse momento de troca, fundamental nos dias de hoje, 
os contadores de histórias conseguem prolongar a magia da 
infância, entregando à criança o exercício do pensamento e 
potencializando sua capacidade imaginativa. 

O canto é um poderoso aliado da narrativa. Uma pequena 
frase musical é capaz de enfatizar conceitos e sublinhar 
sentidos . Não é necessário ser um cantor profissional para 
utilizar o recurso da voz cantada, assim como não precisa 
ser um ator para se contar bem uma história. 

A naturalidade com que se conta um episódio cotidiano 
deve ser lembrada como estratégia principal na hora do 
desenvolvimento da narrativa. Com o cantar acontece o 
mesmo: ele deve se integrar à história com a alegria e o 
despojamento que um simples cantarolar possui. 

Um exercício básico para a experiência da inserção do 
canto no meio das narrativas é utilizar a paródia: cantar 
a melodia de uma cantiga de roda popular e substituir 
sua letra por frases da história que está sendo contada. 
Por exemplo, experimente cantar esses versos com a 
melodia de: 

Ciranda, cirandinha: O menino ficou triste 
Quando a história terminou 
Mas ficou tão encantado 
Que outra história inventou. 

Seria uma boa maneira de se terminar a contação, não? 
Com a continuidade do exercício de pesquisar cantigas 

populares brasileiras sempre tão encantadoras e singelas, 
o contador de histórias naturalmente começará a criar 
melodias inspiradas naquele rico material. A fusão da fala 
com o canto virá como uma cor na paisagem imaginária. 

Além da criação das inserções musicais, o contador de 
histórias brasileiro tem a vantagem de morar num país 
riquíssimo de tradição oral, onde muitos contos já são 
transmitidos com melodias próprias, isto é, chegaram até 
os dias de hoje atravessando gerações que entoaram suas 
canções maravilhosas. Um bom exemplo é a conhecida 
- A história da Coca - que me foi contada e cantada do 
jeito que eu gravei no meu cd intitulado Bia canta e 
conta vol. 1. 

Eu compus uma canção para abrir o cd Bia canta e conta 
vol.2 que fala da importância da utilização da música na 
história, cuja letra diz : 

Uma história bem inventada 
E bem contada por ti 
Vale a vida, vale a risada, 
Vale a pena existir. 
Quem canta um conto 
Aumenta um ponto, 
Na trajetória de se conhecer 
Através dos personagens 
Que uma história traz pra você 
São viagens do pensamento 
Pelas imagens que a história contém 
Sonhos através do tempo 
Movimentos que vão e vêm 

Era uma vez, era uma outra vez, era sempre uma vez ... 
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A Arte de Contar Histórias com 

, 1 Daniela Fossaluza 7-;r Atriz. contadora de histõrias e artesã. Coordena o coletivo de artistas Costurando Histõrias 

A idéia que nasceu na França de transpor histórias de 
livros para tapetes tridimensionais e utilizá-los como apoio 
às narrações, encontrou sensível e promissor terreno em 
solos brasileiros . Há dez anos, desde que travei o primeiro 
contato na universidade com esta técnica especial de 
contar histórias, não paro de perceber potencialidades na 
utilização deste objeto artístico-pedagógico criado em casa 
por uma avó para seu neto e, posteriormente, levado às 
escolas e bibliotecas. Foi assim, através de um presente 
confeccionado pela educadora Clotilde Hammam para uma 
criança a partir de sua história predileta, que nasceram os 
Raconte-Tapis, tapetes que contam histórias. 

r eada raconte-tap;s é um espaço organ;za:i 
uma porção do mundo em miniatura que contém a 
promessa de uma história a ser descoberta no livro que 
o acompanha. Essa combinação - mundo em miniatura 
e promessa de história - age como uma alavanca na 
relação criança-livro-adulto: instiga o interesse em ler, 
oferecendo ao adulto um meio simples de conduzi-las 
também ao domínio da língua oral, sendo um apoio 
suplementar ao apetite literário e ao prazer que a criança 

L:va nos Uvros de ;magens e, /;na/mente, na esc6taj 

As sessões de contação de histórias ao redor dos tapetes 
e livros , com todos sentados no chão e direcionados ao 
mesmo ponto central, instigante, colorido, repleto de 
textu ras e conteúdos, convidam a uma forma bem simples 
de transmissão, onde a troca imediata e a interação são 
pontos de partida. 

No Brasil, diversos tapetes confeccionados na França vêm 
sendo utilizados por artistas que foram formados por Tarak 
Hammam - ator, pedagogo e filho de Clotilde , que há 
vinte anos t rabalha ao lado dela na difusão dessa técnica 
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particular. Foi na primeira turma de alunos do mestre em 
nosso país que travei contato com esta linguagem, que 
alinhava com inovação antigas tradições - a costura, a 
literatura e a narração. Hoje, o professor virou parceiro e 
acompanha de perto os passos dos artistas cariocas que 
venho formando e que realizam comigo as atividades do 
Projeto Costurando Histórias. Juntos, profissionais de 
áreas diversas (pedagogia, artes, psicologia e outras), criam 
os tapetes, visitam os diversos espaços de arte e educação, 
praças e hospitais, contando histórias. 

Lendo para encontrar histórias que sirvam de inspiração à 
criação de tapetes e contando histórias essencialmente para 
crianças, desde este primeiro momento em que os tapetes 
pousaram em minha universidade, tenho observado alguns 
pontos e pretendo fazer aqui algumas considerações sobre 
minha prática. 

Os livros infanta-juvenis são , cada vez mais, publicados 
com ricas e convidativas imagens, traduzindo pontos de 
vista inusitados e estimulantes, porém, tenho encontrado 
sugestivas versões mais antigas, ricas em detalhes. Isso 
me instiga a algumas reflexões sobre algo primordial do 
narrar, que possa estar sendo deixado para trás , e sobre 
a impossibilidade do acesso a esses livros por crianças 
e jovens de classes sociais menos abastadas, devido ao 
encarecimento das produções. O mesmo perigo ronda a 
criação de um tapete e a difusão desta técnica: o excesso, a 
falta e o inacessível à maioria. 

As crianças muito cedo estão recebendo uma gama de 
informações sobre diversos assuntos que lhes chegam 
através de várias vias (contatos com um grande número de 
pessoas, linguagens múltiplas e recursos áudio-visuais variados) . 
Este fato as fazem rapidamente se desenvolver em termos 
cognitivos, porém não necessariamente recebendo afeto e 
estímulo que alimentem um processo amplo de formação 
de individualidade, ajudando a construir o que futuramente 
se configurará como perspectiva de vida. 

Diversos autores contemporâneos fazem releituras de 
fábulas e lendas, quando não os produtores culturais, 
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ansiosos em vender seus produtos, excluindo das obras 
fatos mais cruéis e elementos moralizantes em função de 
facilitarem a recepção destas em função de um olhar a 
vida menos trágico. Porém, correm o risco de retirar destas 
antigas narrações elementos que compõem sua estrutura e 
de fornecerem às crianças informações facilitadas que não 
as preparem para as dificuldades e amplitudes possíveis 
da vida. Essas obras se constroem rompendo o elo entre a 
fantasia e a realidade, estimulando a impossibilidade entre o 
ideal e o cotidiano. Ou vivemos no mundo da imaginação, 
ou na dureza das ruas. 

Estamos vivendo em tempos que parecem voar com os 
aviões, carros velozes e metrôs, com relógios por todos 
os lugares, com horários marcados, noticiários. Estamos 
correndo em alguma direção, tentando atingir algum ponto, 
com medo de perder o último lançamento ou alguma 
oportunidade. E toda esta histeria começa já nos primeiros 
anos de uma criança, quando ela se torna alvo da cobiça, 
pois é um pequeno consumidor em potencial que exigirá 
dos pais o alimento de suas vontades. 

Ao mesmo tempo que a perspectiva de vida aumenta, 
cresce a pressa em atingir objetivos e alimentar anseios. 
Esta velocidade e inquietude atingem nossas crianças, que 
apresentam em diversas ocasiões dificuldades de atenção. 
Surgem, assim, ações de controlar os grupos e não educá
los. É claro que estou tecendo aqui um cenário generalizado 
e incorrendo no erro de colocar tudo no mesmo pote, mas 
pretendo falar em termos gerais, para justificar como ações 
de contar histórias e ler são essenciais, porque dialogam com 
toda esta realidade, contrapondo-a. Onde iremos parar? 

Mesmo os locais menos movimentados, e que não se 
configuram como centros urbanos, conectam -se cada vez 
mais com esta nova forma ditatorial de se viver. Viver com 
um zumbido constante que não é o dos bichos na mata, mas 
o de sons de máqu inas, propagandas e vozes para todas 
as direções. Quando não o de tiros e sirenes. Viver entre 
construções que escondem os solos e os céus. As pessoas. 
Seus sentimentos. Anseios e sonhos mais profundos. 

Talvez por tudo isso, o trabalho com os tapetes tem 
chegado sem problemas ao público-alvo, as crianças, e de 
rabeira atingido também os adultos, pais e professores. Os 
ouvintes (crianças e adu ltos) sentem-se muito à vontade 
quando se sentam na roda de contação de histórias, em 
torno dos tapetes e, por alguns minutos, permitem-se 
viajar através das sugestões do contador, imaginar, ouvir 
e, principalmente, ser escutado quando torna-se inevitável 
falar, expressar-se além dos olhos e do corpo. Cada 
participante de uma sessão de histórias sente-se parte de 
um todo, que tem início, meio e f im, mas que deixa pegadas 
para próximos "encontros secretos". As histórias escolhidas 
para vi rarem tapetes e serem narradas são de origem e 
formatos diversos, pois se buscam amplitude e diversidade 
no oferecimento à criança. E todos parecem reconhecer o 
cuidado daquilo que estão recebendo. Muitos perguntam: 
como conseguiram "prender a atenção das crianças?" 
Simples e não tão simples assim: com cuidado e preparo, 
discernimento, acompanhando suas reações, atual izando 
conteúdos e buscando o inesperado no tapete e a riqueza 
das mensagens e conteúdos. Refinando a performance. 

Falar sobre ler e narrar para crianças com o apoio de um 
recurso artesanal que é o tapete é falar da necessidade de 
tempo, silêncio, das urgências do coração, da vontade dé 
ouvir e de expressar, é falar de troca. Mais do que falar de 
uma técnica especial , é falar de um modo que consegue 
traduzir afeto e proximidade, pois lida com pano, alinhavo, 
olho no olho. Não temos como fazer tapetes em série, não 
temos como narrar para multidões, não temos como atingir 
crianças de várias idades ao mesmo tempo (salvo com 
algumas maravilhosas histórias que permitem a façanha), não 
temos como capacitar muitas pessoas de uma só vez e não 
temos como costurar todas as narrativas com base nesses 
moldes. Estas limitações que podem parecer diminuir a 
abrangência das atividades, acabam, ao contrário, dando um 
caráter todo especial e único aos encontros . Na contramão 
da velocidade e dos ambientes lotados, portanto da falta 
de espaço e tempo, procuramos organizar momentos 
especiais, espaços e tempos onde as pessoas envolvidas 
sejam convidadas a confabular sobre a vida, sem pressa. 
Onde o perigo não é o de perder o trem para não perder o 
emprego, mas o de ficar na estação e perder a possibilidade 
de se chegar às estrelas. 

Quando criamos um tapete, pensamos em confeccionar 
algo que não limite a imaginação. Um rio que corre no 
tapete não tem dimensões reais, não começa nem termina 
diante do espectador, não é uma foto, mas uma sugestão 
e uma representação de um pedaço do mundo. Nossas 
vidas em alguns momentos parecem fluir como os rios, 
em direção à imensidão do mar. Porém, em outras vezes, 
parecem nos pertencer aos pedaços, fragmentos, como os 
retalhos que chegam às nossas mãos como sobras de algo 
ou de alguém. Olhando-os e buscando um sentido para 
cada pedaço, unimos pequenas texturas com tecidos mais 
amplos. Sinto, costurando, poder transformar fragmentos 
em possibilidades, unir sugestão com ponto de vista preciso. 
Quanto mais fragmentos tenho, mais tapetes posso criar. 
Quanto mais histórias me chegam ou descubro, mais tapetes 
quero fazer. É como se a aventura não tivesse fim . Alguns 
tapetes não precisam de muitas variações, outros se realizam 
em múltiplas misturas e contrastes. Assim são as histórias, 
cada uma com suas especificidades. Isso tudo que gosto de 
dividir com as crianças. Esse processo sem fim de criação. 

Contar histórias para ensinar, ler para aprender sobre o 
outro, para me informar, ouvir para reconhecer sentimentos, 
contar para estimular ações, os porquês se entrelaçam e 
não têm fim. Narrar para mim é como jantar ou lanchar 
com amigos numa grande mesa. Não no barulho dos 
bares e restaurantes, mas nos aconchegos dos lares, nos 
jardins e parques. Nas praças. Talvez em cantos de sebos 
e bibliotecas ou nos corredores das escolas. Convidar 
as pessoas a tirarem os sapatos e sentarem-se no chão é 
como chamá-las para jogar e brincar ou para contar-lhes 
um segredo ou fofoca. Quase não comemos mais juntos 
em volta das mesas. As salas de aula, em sua maioria, são 
lotadas e pais e filhos muitas vezes mal se vêem ou não têm 
o que falar, pois as distâncias entre as tradições têm sido 
imensas. Algumas vezes falam sobre a moda, a violência, o 
cd ou a maquiagem. Mas sobre si mesmos ... Ou temos o pai 
ou temos a mãe, ou um ou outro, mas o banquete familiar 
pouco acontece. Mas não tem problema, podemos recriar 
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as bases , misturar as faltas e dar um drible nos gananciosos. 
Ou melhor, podemos talvez derreter-lhes a cera que os 
limitam e, se isso não for possível, vamos treinar para impor 
limites às suas ações. Na casa da avó brava ninguém mexe 
onde não deve. No mínimo, vai-se ter que se meter com 
muita engenhosidade, porque se for pego ... não come os 
bolinhos de queijo. Assim são as narrações, entremeando 
impressões da realidade e fantasias . E vamos descobrindo 
ao ler, narrar e ouvir, que tudo pode ser diferenthe, ou igual , 
que tudo pode ser. 

A história que se presentifica em certo grau no tapete, 
com distanciamento porque está sendo projetada pelo 
contador, pode tocar e revirar muitos conteúdos individuais 
e coletivos . E é muito bom quando isso acontece com 
cuidado, o mesmo cuidado da mãe atenta com o filho, 
do médico com o paciente, do professor com o aluno. E 
não pode ser chato, porque têm outras milhares de coisas 
divertidas para se fazer, e esse tempo não queremos perder. 
O de descobrir e o de estar num mundo onde não param de 
acontecer maravilhas, boas e ruins, mas maravilhas. O de 
fazer parte de uma natureza que dialoga conosco e onde as 
coisas dialogam o tempo todo entre si . É preciso estar atento 
para acompanhar as transformações e manter-se vivo. Se 
for chato, podemos dar uma segunda chance, mas é preciso 
rapidamente mudar, encontrar uma saída. É, nessa urgência 
e ínterim, que o contador de histórias pode trabalhar e se 
divertir, entregando-se às suas histórias. Histórias que nem 
são tão suas assim, pois existem os autores, mas que viram 
tão suas que as crianças sentem-se importantes por estar 
recebendo algo tão particular. 

A meu ver, o primeiro passo do contador quando escolhe 
uma história é saber sobre o que ela fala, por que lugares 
passa, que pontos das pessoas pode atingir, já que o leitor
contador, foi atingido de antemão. O que tem de particular 
nessa história que a torna boa de ser contada? Não se deve 
estudá-la para abarrotá-la de interpretações, para dissecá
la até a morte, mas para observar sua natureza, para torná
la suficientemente familiar, tão íntima que, ao ~arrá-la, se 
possa brincar com suas peças, suas miudezas. Detalhes 
anteriormente não detectados poderão aparecer e novos 
sentidos se configurarão . 

O contador de histórias é um canal por onde a mensagem 
flui . A informação passa pela voz, corpo, olhar e psiquismo 
do artista, mas nasce num lugar outro não detectável com 
exatidão. Os tapetes devem apoiar o contador no sentido 
de guiar-lhe a viagem, que vai do imaginário ao concreto 
e vice-versa, e podem ajudá-lo a re lembrar o estado 
de peculiar aptidão à brincadeira das crianças. Com os 
personagens em mãos vai demonstrar objetivos e trajetórias 
que se cruzam . Na figura de condutor do fio narrativo, vai 
percorrer todo um contexto de situações que se entrelaçam 
e se desenlaçam como nas páginas de um livro. Com os 
bonecos de pano na mão, vai precisar re-despertar a cada 
vez a capacidade de brincar, de re -viver a história com os 
olhares infantis atentos, procurando novas conexões, sem 
deixar nada de visível para trás . Terá de manter desperto 
aquele tipo de olhar infanti l que descobre o mundo sem 
pré-julgamentos e recebe as informações e afetos mais 
imediatamente, interage a partir de estados. 

Para finalizar minhas confabulações, que tentam tecer 
ligações entre as necessidades primordiais dos seres 
humanos, a profissão de narrador, os contextos atuais em 
que vivemos, as novas linguagens artísticas disponíveis e os 
sempre bem-vindos livros, vou contar-lhes uma lembrança 
de infância que permanece latente em minha memória e 
que acredito morar no coração de onde surgiu a vontade 
de atuar e narrar. Vou lhes falar da Luiza, minha babá. 
Lembro-me de que, por causa das obras em minha casa, 
que pareciam não ter fim , ela dormia em meu quarto, 
no colchão ao lado da cama. Morávamos num local bem 
silencioso e, de noite, tudo parecia parar em São Caetano. 
Somente ouvíamos poucos carros que passavam às pressas 
e os cachorros da vizinhança. É como se no meu quarto, 
à noite, eu não soubesse que havia um futuro, tudo era 
ali mesmo. A única coisa que reconhecia sendo fora dali 
eram as histórias que eu não sabia exatamente onde é 
que tinham acontecido, mas que adorava ouvir. Não sei se 
para me fazer dormir, ou para reviver sua própria história e 
infância, Luiza me contava sobre a caatinga e a vida difícil 
dos dias de menina. Contava-me da avó brava que nunca 
conheci e nunca esqueci, da janela que tinha de pular para 
namorar, da surra que levava, da falta de água, dos bichos 
que entravam na casa à noite, do boi com fome, da irmã 
que t inha vestidos mais bonitos .. . de como ficou espantada 
com o Rio de Janeiro, quando chegou à cidade depois 
de moça. Ouvi durante muitas noites suas lembranças. 
Não a podia ver no escuro, somente ouvia suas palavras 
proferidas com entonações especiais. Quando aprendi a 
ler, continuei minhas viagens ao sertão com Gu imarães 
Rosa e outros autores . E o sertão, que até hoje não tive 
o prazer de visitar, vive em minha imaginação, com seu 
potencial de força e tristeza. Desde o momento em que fui 
alfabetizad, li muitos livros sobre muitas partes do mundo, 
mas as histórias da Luiza estão em mim como pontos de 
interrogação. Não sei o que entendia delas e ainda não sei 
o que elas querem dizer além da narração das dificuldades 
que ela viveu, mas sei que elas foram e são potenciais . Que 
mobilizam e sens ibilizam. E sei também que envolvimento 
e afeto são essenciais para narrar, porque assim aprendi 
com Luiza . Hoje, quando conto alguma história que tenha 
a ver com o nordeste ou com o silêncio que nele imagino 
ter, comunico-o à Luiza. Comunico a mim mesma e me 
dou a oportunidade de chegar até um sertão imaginário . 
De convidar alguém para ir até lá . Acredito que posso 
contar histórias que nada tenham a ver com minhas 
vivências , mas preciso permitir-me chegar até as imagens 
primordiais, tocar seus estímulos . Sem esta doação do 
contador de histórias, pode-se enriquecer uma contação 
com materiais de apoio , luzes, panos, objetos, preparar-se 
através de muitos ensaios, criar engenhosidades, escolher 
as melhores histórias. Mas dificilmente se atingirá o coração 
dos ouvintes, principalmente o das crianças. Luiza é para 
mim. exemplo da importância do mediador nos processos 
de estímulo à leitura e aprendizagem . 

NOTA: 

1. Escrito por Tarak Hammm. Retirado do site www. costurandohistorias.com 
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A arte de contar histórias é mais complexa do que possamos 
imaginar. Todos sabemos que não existe uma receita para se 
tornar um contador. (. .. ) 

Foi assim que comecei a contar histórias: para incentivar a 
leitura entre os alunos das escolas onde trabalhei. Através delas, 
fui podendo despertar neles a vontade de conhecer o acervo 
das escolas e freqüentar as bibliotecas. Todas as semanas, em 
dias e horários estipulados, os alunos devolviam um e pegavam 
outro livro. Desta forma, em seis escolas da Regional Noroeste, 
nas quais trabalhei como Coordenadora de Bibliotecas, consegui 
que o empréstimo se tornasse uma realidade e não apenas um 
sonho, pois logo os leitores começaram a se identificar com os 
personagens e ações do que era contado. (. .. ) 

Sempre acreditei que para o sucesso da narração, a história 
a ser contada deve nos "tocar", ter algo a ver conosco . Por 
experiência, sei que há inúmeras formas de se contar histórias. 
Assim, aproveito a oportunidade para falar da atividade vivida 
por mim e pela minha mãe envolvendo histórias e bordados . 
Melhor, histórias apresentadas ao público de duas maneiras 
diferentes, ou seja: pela narração e pela sua exposição na forma 
de bordados. 

No caso da seleção da história a ser bordada, 
além de ter a ver comigo, deve comover também 
a quem vai bordá-la, minha mãe. Por isso é feita 
de comum acordo a escolha. Porém, as histórias 
preferidas por mim nem sempre são as preferidas de 
quem as borda: a internalização da história é que a faz 
predileta. Uma das que eu mais gosto é Menina bonita 
do laço de fita, de Ana Maria Machado. Minha mãe 
elegeu O homem que amava caixas de Stephen 
Michael King como uma das suas. (. .. ) 

O contador precisa ter um motivo para narrar 
uma história. A minha voz e a maneira de contar 
tocam ou não quem a ouve. A visão da história 
através dos bordados também 
pode ou não tocar quem a olha, observa. 
Pela reação de algumas pessoas, penso que a história 
que é ao mesmo tempo vista e ouvida é mais marcante. 

Para finalizar, digo que a beleza, a perfeição 
e as minúcias dos bordados encantam todos, 
assim como as palavras que formam e dão 

sentido ao texto. 
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(. .. ) Logo que nasce a criança começa a receber diversos 
estímulos, sons, carícias. Começa assim a sua preparação 
para a alfabetização dos sentidos, para a diversidade de 
leituras e textos, os quais ela irá ouvir ou sentir. A voz do 
pai , da mãe, a oração, bilu-bilu, tudo isto será sentido pela 
criança. (. .. ) 

O banho, a conversa, os pequenos gestos nomeando 
partes do corpo, a carícia, o dormir acompanhado de 
um beijo, o amamentar são leituras que a criança vai 
absorvendo para o seu mundo. (. .. ) 

Por essa razão a história é tão importante: ela traz 
de volta a união entre pessoas. Ler e contar histórias é 
aproximar a criança do escritor, do título, mostrar a 
ela que ali está o que foi lido ou contado. Caso queira 
descobrir, está no livro aqui lo que lhe agradou, que a 
de ixou triste, palavras encantadas, maravilhosas, 
chatas. Isto será a referência para o caminho que 
a criança buscará mais tarde, a vontade de pegar 
o livro, de ler, ou de pedir para alguém ler, com toda 
significância e verdade que cada uma delas faz 
ou não brotar. 

O primeiro contato da criança com um texto é oral, 
através da voz da mãe, do pai , dos avós cantando, 
contando. (. .. ) Escutar é o início da linguagem de afeto, 
a acolhida, associação de palavras e letras, a ponte 
para o caminho do infinito de descobertas e 
compreensão do mundo. (. .. ) 

ss 

A história não termina quando acabamos de ler ou contar. 
Ela começará ligando o cognitivo, o lingüístico e o afetivo . 
Ouvindo histórias a criança ficará mais próxima do autor, 
do título. Deve-se mostrar a ela que ali está o que lhe foi 
contado ou lido, e a mesma irá recorrer procurando aquilo 
que lhe agradou, lhe chamou a atenção, as palavras mágicas, 
tristes engraçadas, chatas e maravilhosas. (. .. ) 

Quando nos propomos a ler, contar história, estamos 
levando o ouvinte a trabalhar com seus pensamentos 
(reflexão, memória), sentimentos (sensibilidade) 
espiritualidade (enigmas). Estaremos ligando os sentidos para 
desenvolver o coração. A criança, ou qualquer pessoa que 
se propõe a ouvir história, imaginará a história do seu jeito, 
ilustrará, pintará, desenhará página por página com as cores 
e tons que ela mesma elegerá. E, o melhor, terá o contador 
como guia dos seus caminhos, para uma longa viagem. (. .. ) 

Literalmente a história é um tesouro, e a palavra vale ouro. (. .. ) 

Sherazade fez através da oralidade o poder de cura do 
coração de um rei amargo, cruel, rancoroso, desacreditado 
no amor, desconfiado. Noite após noite, ela manipulou a 
curiosidade do mesmo com poesias, músicas e histórias 
cheias de sentidos e significados. Ela tinha um objetivo claro, 
que era continuar viva e para isso lançou mão do suspense. 

Quer magia melhor do que pegar um livro, folheá-lo ou 
contar deixando que as palavras, o texto saiam dali a embalar 
uma criança ou um grupo? 



Helaisa Maria Gonçalves Lage 
Professora de artes visuais. educadora. com Bacharelato em Pintura. EBA/UFRJ. 
Idealizadora do Projeto Pintando e Bordando. desde 2000. em BH. 
confecciona colchas. painéis e livros de pano com as histõrias de todas as idades. 

A convite da Diretoria de Leitura e Informação da Fundação 
Municipal de Cultura/ PBH, encaminhou-se, em agosto 
e setembro de 2006, a oficina de criação de dois painéis 
coletivos, em tecido, utilizando a arte do desenho, pintura e 
técnica Qui/t para registrar a história de mulheres, do grupo 
da terceira idade, da Biblioteca Comunitária Sociedade Cruz 
de Malta, dentro do Projeto Beagalê. 

A experiência se deu da seguinte maneira: na extensa 
varanda, cabia a brisa, o frio, a luz do dia, a música do 
violino apresentada por um menino, o coro das crianças e das 
senhoras presentes, os aromas das refeições servidas. Foram 
tardes calorosas, ora com anúncios tristes, ora alegres, mas 
estavam todas ali , compartilhando o que são, manifestando 
seus sentimentos essencialmente através das cores . 

Inicialmente, foram-lhes apresentadas colchas, painéis e 
livros de pano com sua história e confeccionados por mim, 
ministrante da oficina. Em seguida, os participantes assistiram 
ao filme Gabbeh (Fra/ lra, Mohsen Makhmalbaf), que 
mostrava tapetes primorosamente fiados em tintas naturais, 
retratando as passagens da vida de um grupo nômade. 

Assim, contando suas lembranças, algumas destas 
senhoras, ainda na infância, no interior de Minas Gerais, 
diziam que plantavam sementes, colhiam frutos e 
observavam as cores dos bordados de suas 
mães e avós. (. .. ) 

Para a oficina, as mulheres foram divididas em dois 
grupos. Iniciaram os desenhos nos papéis, enquanto a 
historiadora lrani registrava seus relatos. 

Transferidos os desenhos para os tecidos, puderam 
"ler" um por um, contando história por história. 
Algumas senhoras nunca haviam pintado antes. 

Então, ali, na extensa varanda, todas juntas, 
sentiram a emoção da experiência de pintar pela 
primeira vez. (. .. ) 

Com linhas coloridas e pequenas agulhas, contornaram 
cada desenho, enfeitando, emoldurando, acolchoando suas 
histórias que agora podemos " ler" através d<Z>s olhos e do 
coração . (. .. ) 

SJJ 



Os olhos: 
janelas da alma 
do contador de histórias 

, ' Laerte Vargas 
~~ 
í' •, 1 Contador de Histórias 

Do que dispõe o contador? 

Uma sala (ou pátio, ou jardim, ou refeitório) e um 
grupo de ouvintes ansiosos para tomar assento no tapete 
estendido pelo contador e viajar por países, 
reinos infundados, conhecer outras culturas, ter notícias 
de outros povos e compartilhar momentos de fantasia e 
conhecimento . 

É preciso estar atento para a magia que esse primeiro 
momento propicia. Normalmente, partimos da idéia de 
que temos que começar imediatamente a contar a história 
para que a cumplicidade se estabeleça. Mas o primeiro elo 
se dá no silêncio inicial desse encontro: 
o olhar convidando para o contar. (. .. ) 

Olhe para os seus convidados, respire profundamente, 
sinta os seus pés bem plantados no chão e, em hipótese 
nenhuma, tenha pressa. (. .. ) 

Com o tempo, você vai perceber que o próprio grupo 
sinaliza, de uma forma misteriosa e silenciosa, o momento 
em que você deve começar a contar. Nesse entremeio, 
nosso grande e único anfitrião : o olhar. 

Vai perceber também na sua prática, que cada grupo 
tem sua própria pulsação e é nela que você vai 
"embarcar" garantindo o sucesso da viagem . (. .. ) 
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Os contos populares têm características iniciais muito 
próprias que são imprescindíveis para o bom entendimento 
da trama. Começam situando o ouvinte no tempo: 

Era uma vez ... 
Existiu lá no oriente ... 
Há muito tempo atrás .. . 
Em seguida, dão conta dos personagens envolvidos no 

enredo: 
Uma viúva que tinha duas filhas .. . 
Um moleiro que tinha uma filha linda ... 
E tecem os primeiros fios do enredo: 
A mãe tinha verdadeira adoração pela filha mais velha, 

mas não gostava nem um pouco da filha caçula. 
Certo dia, ao se encontrar com o rei e para se dar 

importância comentou que sua filha sabia transformar 
palha em ouro. 

Três momentos que passam num piscar de olhos, mas 
que são imprescindíveis para o bom entendimento da 
história e seus desdobramentos. 

Desenvolva esse preâmbulo percebendo como ele está 
ecoando na platéia. (. .. ) 

E para isso, com que contamos? Nosso amigo 
inseparável : o olhar. É ele que convida, aproxima, 
preenche os silêncios e diferencia a "contação" de tantas 
outras linguagens. 





Prezados amigos, 

Venho expressar minha alegria e sinceros agradecimentos pelo 

envio da 19ª edição da Revista 

Releitura! 

Que Deus abençoe todos e que este projeto continue_ tendo 

sucesso e dure muitos, muitos, muitos, muitos, muitos anos! 

Um grande abraço! 

Silvano 

Jaboticatubas / Minas Gerais 

Recebi a Releitura nº 19 e novamente fiquei fascinada 

com o conteúdo .. . 

Os artigos estão excelentes e eu não poderia deixar 

de citá-la em 

www.sitedeliteratura.com/ Noticias/ 2006/ releitura 19. h tm e 

também na página principal www.sitedeliteratura.com. 
Sucesso e bom trabalho para vocês! 

Valéria de O. A. 

Organizadora do "Meu Sitedeliteratura" 

Vimos confirmar e agradecer o material enviado 

à Fundação BIBLIOTECA NACIONAL, editado por V.(s) Sa.(s), 

em cumprimento à LEI do DEPÓSITO LEGAL, 

(Lei n.10.994 de 14/ 12/ 2004), enriquecendo o nosso Acervo e 

possibilitando a preservação e guarda da produção intelectual 

nacional. 

Na expectativa do envio de futuras publicações. 

P / Liliane Araújo 

Virgínia Freire da Costa 

Divisão do Depósito Legal 

Chefe 

A Biblioteca do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO 

HORIZONTE - UNl-BH, acusa e agradece o recebimento da 

revista "Releitura, nº . 19, maio de 2006". 

Na oportunidade, apresentamos nossos cumprimentos pela 

excelência da publicação que veio enriquecer, complementar 

e atualizar o acervo desta Biblioteca. 

Maria Auxiliadora Carneiro de Moura 

Bibliotecária Supervisora 

Em nome de Pauro Vicelli , responsável pela Área de 

Relacionamento do ltaú Cultural, agradeço o gentil envio da 

Revista Releitura de maio de 2006. 

Parabenizo-a pela iniciativa, desejo sucesso e sorte! 

Thais Akemi Mikuni 

Área de Relacionamento 

Relações Internacionais e Públicas 

Queremos agradecer a doação da Releitura, que vem 

acrescentar o nosso acervo e colocado à disposição dos leitores 

da Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira. 

Atenciosamente, 

Simone Maria dos Santos Dõrr 

Diretora 

Acusamos e agradescemos a remessa de 

Releitura - 19 - Maio - 2006, excelente rev ista de 

divulgaçãb ao incentivo à leitura na àrea da literatura infantil. 

A publicação amplia o acervo e melhor atendem às 

pesquisas ligadas à criança e adolescentes e ao universo 

mágico do conto de fadas. 

Fernando Augusto Barros de Figueiredo 

Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça 

Cuiabá / Mato Grosso 

I 





{J 

EXPEDIENTE 

Fernando Damata Pimentel 
Prefeito de Belo Horizonte 

Maria Antonieta Antunes Cunha 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

RELEITURA 21 
EXPEDIENTE 

CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA RELEITURA 

Denise Werneck 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Gisela Maria Miranda Ribeiro Alves 
Julia Maria Pires Gabrieli 

Maria Antonieta Antunes Cunha 
Maria da Graça Rios 

Maria do Carmo Costa e Silva 
Maria do Carmo Santos Maggi 
Marlene Edite Pereira Rezende 

Reni Tiago Pinheiro Barbosa 
Sérgio Fantini 

Terezinha Taborda Moreira 

REVISÃO 
Denise Werneck 

Maria da Graça Rios 

NORMATIZAÇÃO 
Maria do Carmo Costa e Silva 

CAPA 
Luiz Maia 

PROJETO EDITORIAL 
Rubens Henrique Cury 

ILUSTRAÇÕES E MONTAGENS 
Rubens Henrique Cury 

O conteúdo dos artigos publicados é de responsabilidade exclusiva de seus autores. 

RELEITURA 21 é uma publicação da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horizonte, com tiragem de 2.000 exemplares e distribuição 
gratuita a bibliotecas e demais instituições culturais. Os números 
anteriores à 20ª edição encontram-se esgotados. 

Pode ser solicitada pelo endereço: 

Bib lioteca Pública Infantil e Juveni l de Belo Horizonte 
Rua Carangola, 288 - Térreo 

30330-240 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG 
Telefax: 55 31 3277-8651 

bpijbh@pbh.gov.br 

RELEITURA O 
Número especial, dedicado à ilustração infantil, 

com opinião e discussões de pesquisadores e ilustradores. 

RELEITURA 1 
A promoção da leitura: depoimentos, experiências e reflexões. 

RELEITURA 2 
Panorama da literatura infantil brasileira: análise 

de obras significativas e de várias tendências. 

RELEITURA3 
A produção cultural para crianças. 

Em discussão: música , teatro, vídeo e literatura. 

RELEITURA4 
Encontro Internacional de Leitura 

Parte 1: Qual a sua leitura do mundo? 

RELEITURA5 
Encontro Internacional de Leitura 
Parte li: Editoração e Quadrinhos. 

RELEITURA 6 
BPIJBH - Uma história com princípio, meio e festa. 

RELEITURA 7 
Paixão de ler: investidas e conquistas da literatura. 

RELEITURA B 
BPIJBH: 5 anos de altas idéiasl 

RELEITURA 9 
Sylvia Orthof: tecendo palavra e ato. 

RELEITURA - EDIÇÃO ESPECIAL: IBBY 
Revista latino-americana de literatura infantil e juvenil. 

RELEITURA 10 
Antonio Barreto: a iminência num fio de cristal. 

RELEITURA 11 
Lygia Bojunga Nunes - linguagem (relvelada na página e no palco. 

RELEITURA 12 
Contadores de Histórias - Era uma vez .. para sempre! 

RELEITURA 13 
O verso e a prosa. 

RELEITURA 14 
A literatura para crianças, jovens e outras artes. 

RELEITURA 15 
Número especial, dedicado ao 1° Salão do Livro de Minas Gerais e 
ao 1° Encontro Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa. 

RELEITURA 16 
No mundo da imagem. 

RELEITURA 17 
Estudo de obras infantis e juvenis. 

RELEITURA 18 
A democratização da leitura: programas e projetos. 

RELEITURA 19 
Autores e ilustradores da literatura infantil: 

o potencial de sedução e desenvolvimento crítico da obra literária. 

RELEITURA 20 
Número especial, dedicado aos 6° e 7° Salões do Livro de Minas Gerais 

CULTURA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL 





,&Y~ec:. 
BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE 

CULTURA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL 


	releitura_v21_c01
	releitura_v21_c02
	releitura_v21_p01
	releitura_v21_p02
	releitura_v21_p03
	releitura_v21_p04
	releitura_v21_p05
	releitura_v21_p06
	releitura_v21_p07
	releitura_v21_p08
	releitura_v21_p09
	releitura_v21_p10
	releitura_v21_p11
	releitura_v21_p12
	releitura_v21_p13
	releitura_v21_p14
	releitura_v21_p15
	releitura_v21_p16
	releitura_v21_p17
	releitura_v21_p18
	releitura_v21_p19
	releitura_v21_p20
	releitura_v21_p21
	releitura_v21_p22
	releitura_v21_p23
	releitura_v21_p24
	releitura_v21_p25
	releitura_v21_p26
	releitura_v21_p27
	releitura_v21_p28
	releitura_v21_p29
	releitura_v21_p30
	releitura_v21_p31
	releitura_v21_p32
	releitura_v21_p33
	releitura_v21_p34
	releitura_v21_p35
	releitura_v21_p36
	releitura_v21_p37
	releitura_v21_p38
	releitura_v21_p39
	releitura_v21_p40
	releitura_v21_p41
	releitura_v21_p42
	releitura_v21_p43
	releitura_v21_p44
	releitura_v21_p45
	releitura_v21_p46
	releitura_v21_p47
	releitura_v21_p48
	releitura_v21_p49
	releitura_v21_p50
	releitura_v21_p51
	releitura_v21_p52
	releitura_v21_p53
	releitura_v21_p54
	releitura_v21_p55
	releitura_v21_p56
	releitura_v21_p57
	releitura_v21_p58
	releitura_v21_p59
	releitura_v21_p60
	releitura_v21_p61
	releitura_v21_p62
	releitura_v21_p63
	releitura_v21_p64
	releitura_v21_z01
	releitura_v21_z02

